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resumo 
 
 

Perante uma concorrência cada vez mais forte, os bancos têm visto a sua 
competitividade ser abalada, respondendo através das mais diversificadas 
formas, nomeadamente, através da venda de produtos com maior qualidade,
investimentos e aposta na inovação. 
O crédito bancário pode definir-se como uma operação pela qual uma 
instituição bancária coloca à disposição de um seu cliente (beneficiário do 
crédito) um determinado montante, que este último se compromete a
reembolsar na data fixada antecipadamente acrescido dos juros previamente
combinados. 
O trabalho desenvolvido baseia-se inicialmente na identificação e descrição da 
empresa acolhedora e das actividades desenvolvidas ao longo do estágio.
Seguidamente é realizada uma revisão de literatura sobre o crédito bancário,
onde se enumera diversos tópicos respeitantes à qualidade de serviço da 
banca; os elementos essenciais do crédito; a concessão de crédito; o 
departamento de crédito; o risco inerente numa operação de crédito e 
informação assimétrica. O risco de crédito constitui o risco mais relevante da
actividade do banco e está associada à possibilidade de ocorrência de perdas 
financeiras decorrentes do incumprimento dos clientes ou das contrapartes. A 
principal premissa do relatório consiste na análise da evolução do crédito, em 
que se verifica que nos últimos anos ocorreu uma evolução positiva do recurso
ao crédito em geral e o impacto da política monetária no crédito bancário, com 
base numa metodologia qualitativa de diversos autores.  
Com base na análise empírica foi possível concluir que a CGD concede crédito 
com a finalidade de aumentar os seus lucros e proporcionar aos clientes 
diferentes soluções de financiamento.  
A política monetária tem impactos na economia real através dos mercados de 
crédito. O crédito bancário assume um papel importante no processo de 
transmissão da política monetária, e consequentemente sobre os agentes 
económicos. 
Conclui-se que a temática do crédito bancário deve ser objecto de uma
permanente análise, devido às variações constantes nos mercados
financeiros. 
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abstract 
 

Due to an increasing and stronger competition, the banks have seen their
competitiveness being shaken and so several strategies have been developed
to overcome this problem. Most of them are related to the development of
higher quality products and so innovation has been performed. 
Banking credit may be defined as the operation by which a banking institution
provides a certain amount of money to determinate client (credit beneficiary)
who assumes the compromise of paying, in a previous accorded data, a certain
amount of money including the corresponding interest. 
The developed work is initially based in the description and identification of the
accepting company and description of the developed activities during the stage. 
This worked is followed by a bibliographic research about banking credit, where
several items that characterize the service provided by the institutions, the
needed elements, credit concession, credit departments, inherent risk in the 
credit operation. The credit risk is one of the most risky operations in the
banking system, is associated to the possibility of losses that income from the
clients failure. The major aim of the report consists in the analysis of credit 
evolution, and the impact the monetary policy in banking credit, this is based in 
a qualitative methodology developed by several authors. 
The empirical analysis made possible the conclusion that CGD grants credit to
its clients in order to increase its profits as well as provides the clients financial 
needs.  
The monetary policy has impact in real economy through credit markets. Credit
assumes a relevant role in the transmission of monetary policy and 
consequently on the economic agents. 
We can conclude that banking credit thematic should be object of a permanent 
analysis due to constant variations of financial markets. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 
 
 Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em economia, especialização 

em economia da empresa, correspondente ao 2º ciclo de Bolonha, do Departamento de 

Economia, Gestão e Engenharia Industrial (DEGEI), da Universidade de Aveiro. A 

realização do estágio teve como objectivo aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da 

licenciatura e mestrado em Economia num contexto empresarial e institucional, 

conjugando os diferentes saberes da formação académica com a formação profissional. 

Para além do mencionado, o desenvolvimento de competências técnicas profissionais 

específicas, bem como o desenvolvimento de competências gerais de trabalho autónomo e 

de pesquisa, a capacidade para aplicar e integrar conhecimentos, a capacidade de 

compreensão e resolução de problemas em situações novas, em contextos alargados e 

multidisciplinares, a capacidade para lidar com problemas complexos em situações de 

informação limitada e para desenvolver soluções inovadoras, são competências básicas 

retidas ao longo deste estágio. 

 

 O presente estágio curricular foi realizado na Caixa Geral de Depósitos, S.A. - 

Agência de Arouca, teve a duração de 6 meses, com início em 16 de Outubro de 2007 e 

terminou no dia 15 de Abril de 2008. Ao longo deste período de tempo, tive a possibilidade 

de interagir com as diferentes áreas que fazem parte do sector bancário, com os 

profissionais e clientes deste banco. De todos os sectores abordados nas actividades 

desenvolvidas, o sector que dispensou mais tempo de actividade e que permitiu realizar um 

estudo foi o crédito bancário. 

 

 De acordo com a teoria económica, a procura de crédito bancário, além de 

depender da evolução das taxas de juro, é também função dos rendimentos futuros 

esperados pelos agentes económicos e do seu nível de endividamento actual, entre outros 

factores. Por outro lado, se tivermos em conta que se a actividade económica está em 

aceleração os agentes económicos tenderão a projectar essa tendência no futuro e sentir-se-

ão mais confiantes para solicitar crédito no presente. Inversamente, uma tendência de 

desaceleração da actividade económica tende a gerar pessimismo, levando os agentes a 

pedir menos crédito. Sendo assim, como indicador complementar do que poderão ter sido 
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as expectativas dos agentes em relação ao futuro, procurámos medir a taxa de crescimento 

da actividade económica e analisar a sua tendência de aceleração ou desaceleração. 

 

 O canal do crédito é designado como sendo um canal de transmissão da política 

monetária, que tem por base o efeito directo da política monetária sobre as taxas de juro, o 

qual altera o prémio de financiamento externo a que os agentes económicos que procuram 

financiamento estão sujeitos (o prémio de financiamento externo resulta da diferença entre 

o custo de oportunidade dos capitais próprios destes agentes). Os autores Bernanke e 

Gerther (1995) consideram que o canal de crédito não é propriamente uma alternativa 

distinta do mecanismo de transmissão monetária tradicional, mas um conjunto de factores 

que amplificam e propagam os efeitos normais da taxa de juro. 

 

 Desta forma, para se compreender toda a temática envolvente ao crédito bancário, 

bem como o impacto da política monetária neste canal de crédito, o relatório subdivide-se 

por capítulos: inicialmente descreve-se a empresa acolhedora, e as actividades 

desenvolvidas ao longo do estágio curricular de forma sequencial. De seguida, no capítulo 

3 é realizado uma revisão de literatura sobre o crédito bancário, começando por abordar os 

conceitos respeitantes às operações bancárias, à finalidade do comércio bancário, à 

qualidade de serviços prestados neste mercado. Ainda neste capítulo, expõem-se os 

elementos essenciais do crédito (risco, tempo, confiança e juro), a forma de conceder 

crédito com a informação disponibilizada pelos clientes. A componente do risco de crédito 

constitui o risco mais relevante da actividade do banco e está associado à possibilidade de 

ocorrência de perdas financeiras decorrentes do incumprimento dos clientes ou das 

contrapartes. A avaliação do risco de crédito está presente em todos os níveis de decisão da 

concessão de crédito. 

  

 No capítulo 4 é exposto uma análise da evolução do sector bancário a nível 

nacional e do Grupo CGD1 e com base no recurso de estudos publicados por diversos 

autores, analisa-se o impacto da política monetária no sector do crédito bancário. No 

último capítulo, apresentam-se as conclusões finais do estudo realizado e as sugestões de 

futuras investigações de tópicos que necessitam de um estudo mais pormenorizado. 

                                                           
1 Caixa Geral de Depósitos. 
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 O grande contributo ao elaborar este trabalho foi a possibilidade de manter um elo 

de ligação entre a actividade profissional e a investigação académica, procurando obter o 

maior aproveitamento de sinergias possível, constituindo a principal motivação da escolha 

e definição do tema desta obra, o crédito bancário.  
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CAPÍTULO 2 – EMPRESA E ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 
ESTÁGIO CURRICULAR 

 

2.1. Grupo CGD 

 

Designação: Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

Sede Social: Av. João XXI, 63  

                    1000-300 Lisboa 

Contribuinte IVA: PT 500 960 046 

Natureza Jurídica: Sociedade Anónima. 

Capital Social: 3 100 000 000 

Site Oficial: www.cgd.pt 
 

 A Caixa Geral de Depósitos (CGD) é designada como sociedade anónima de 

capitais exclusivamente públicos, de que só o Estado pode ser detentor, e rege-se pelas 

mesmas normas das empresas privadas do sector.  O seu objecto é o exercício da 

actividade bancária nos mais amplos termos permitidos por lei e mesmo os serviços 

bancários cuja prestação a Caixa deve assegurar ao Estado, de acordo com o diploma legal 

citado, são efectuados sem prejuízo das regras da concorrência e do equilíbrio da sua 

gestão. Na tabela nº 1 pode-se verificar os marcos importantes na história da CGD, 

ajudando a compreender a sua evolução. 

 

Tabela Nº 1: Resumo dos principais marcos históricos do Grupo CGD. 

DATA ACONTECIMENTOS 

1876 Criação da Caixa Geral de Depósitos 

1880 Criação da Caixa Económica Portuguesa 

1896 Autonomiza-se da Junta de Crédito Público 

1918 Passa a desenvolver actividades de crédito em geral. 

1969 Assume o estatuto de empresa pública. 

1975 Criação da Sucursal de Paris. 

1993 A CGD é transformada numa sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos. 
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1997 Criação de raiz do Banco Comercial e de Investimentos de Moçambique. 

1998 • Inauguração da Sucursal em Cabo Verde. 
• A CGD entra na área da saúde através da criação do HPP -Hospitais Privados de 

Portugal. 

2001 • CGD inaugura Sucursal em Timor Leste. 
• Integração do Banco Nacional Ultramarino na CGD. 

2004 Aquisição da seguradora Império Bonança o Grupo CGD passa a liderar o sector 
segurador nacional. 

2006 O Banco Siméon altera a designação e marca para Banco Caixa Geral. 

2007 Eleita a marca mais valiosa de Portugal. 

Fonte: Elaboração própria 

 Por simples deliberação do Conselho de Administração poderão ser criadas ou 

encerradas filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representação, 

no território nacional ou no estrangeiro, observadas as formalidades legais aplicáveis. A 

rede comercial do Grupo CGD é composta actualmente por 20 562 trabalhadores, por 1187 

agências, das quais 377 no estrangeiro. O Grupo Caixa está presente em 21 países2 e 4 

continentes. 

 

 São inúmeras as Empresas pertencentes ao Grupo CGD, apresentando uma 

cobertura a nível nacional e internacional, a sua participação abrange diversas áreas. 

Actualmente, a CGD está presente de forma integrada em todos os quadrantes do negócio 

bancário, nomeadamente: Banca de Investimento, Corretagem e Capital de Risco, 

Imobiliário, Seguros, Gestão de Activos, Crédito Especializado, Comércio Electrónico e 

Actividades Culturais, como se pode verificar na tabela nº 2.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Brasil, EUA, México, Venezuela, África do Sul, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, China, 
Timos Leste, Índia, Alemanha, Andorra, Bélgica, Espanha, França, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Reino 
Unido, Suécia e Suíça. 
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Tabela Nº 2: Empresas do Grupo CGD. 

BANCA COMERCIAL BANCA DE INVESTIMENTO E CAPITAL DE RISCO 

CAIXA GERAL  DE  DEPÓSITOS GERBANCA SGPS 

BANCO CAIXA GERAL (Espanha) CAIXA BANCO  DE  INVESTIMENTO 

CGD– SUBSIDIÁRIA OFFSHORE MACAU CAIXA CAPITAL 

BANCOINTERATLÂNTICO (Cabo Verde) CAIXA  DESENVOLVIMENTO SGPS 

B. COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS 
(Moçambique) 

A PROMOTORA (Cabo Verde) 

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO 
(Macau) 

GCI-S. CAPITAL RISCO (Moçambique) 

BANCO INTERNACIONAL S. TOMÉ 
PRÍNCIPE CRÉDITO ESPECIALIZADO 

BANCO COMERCIAL ATLÂNTICO (Cabo 
Verde) 

CAIXA LEASING E FACTORING - IFIC 

MERCANTILE BANK HOLDINGS (África do 
Sul) 

CREDIP-IFIC 

GESTÃO DE ACTIVOS BCI – ALD (Moçambique) 

CAIXA – GESTÃO  DE ACTIVOS, SGPS SAÚDE 

CAIXAGEST HPP- Hospitais Privados Portugal SGPS 
FUNDIMO LCS - Linhas de Cuidado Saúde 

CGD PENSÕES  MULTICARE-Seguros de Saúde 

SEGUROS EPS – Gestão de Sistemas Saúde 

CAIXA SEGUROS, SGPS  
Companhia de Seguros FIDELIDADE -
MUNDIAL 

 

IMPÉRIO BONANÇA-Companhia de Seguros  

VIA DIRECTA Companhia de Seguros  

CARES- Companhia  de Seguros  

GARANTIA (Cabo Verde)  

Companhia Portuguesa de RESSEGUROS  

GEP - Gestão de Peritagens Automóveis 
 

 

EAPS - Empresa de Análise, Prevenção  e 
Segurança 
 

 

FIDELIDADE- MUNDIAL, SGII  

Fonte: Elaboração própria. 

 

• Organograma da CGD 

Este organograma representa os órgãos sociais, as siglas e denominações de todos os 

departamentos da CGD, como ilustra a figura nº 1. 



Figura Nº 1: Organigrama Geral da CGD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Rede de Agências Rede de Agências Rede de Agências Rede de Agências Rede de Gabinetes Rede de Gabinetes 

DPN 
Direcção de  

Particulares e Negócios  
Norte 

DPC 
Direcção de  

Particulares e Negócios  
Centro 

DPL 
Direcção de  

Particulares e Negócios  
Lisboa 

DPS 
Direcção de  

Particulares e Negócios  
Sul 

DEN 
Direcção de  

Empresas  Norte 

DES 
Direcção de  

Empresas  Sul 

DGE 
Direcção de  

Grandes Empresas 

DBI 
Direcção de  

Banca Institucional 

Conselho de 
Administração Conselho Fiscal Assembleia Geral 

SGE 
Secretaria Geral 

NOT 
Nota Privativa 

GAC 
Gabinete de  

Apoio ao Conselho 

GFC 
Gabinete de Suporte à  

Função Compliance 

DAC 
Departamento de Apoio  

à Caixa Geral de  
Aposentações 

DAS 
Departamento de Apoio  

aos Serviços Sociais 

DCI 
Direcção de Contabilidade, 

Consolidação e  
Informação Financeira 

DCP 
Direcção de Planeamento, 

Orçamento e Controlo 

DPF 
Direcção de Gestão das 

Participações Financeiras 

DAI 
Direcção de  

Auditoria Interna 

DAJ 
Direcção de  

Assuntos Jurídicos 

DGR 
Direcção de  

Gestão de Risco 

DPE 
Direcção de  

Pessoal 
 

DCO 
Direcção de  

Consultoria e  
Organização 

DCM 
Direcção de  

Comunicação 

DSO 
Direcção de  

Suporte Operacional 
 

DRC 
Direcção de  

Recuperação de Crédito 

DMK 
Direcção de  
Marketing 

 

DFI 
Direcção de  

Financiamento  
Imobiliário 

DMP 
Direcção de  

Meios de  
Pagamento 

 

DCE 
Direcção Comercial de  

Canais Electrónicos 

DNI 
Direcção de  

Negócio Internacional 

DBR 
Direcção de Banca para  

Residentes no Estrangeiro 

  Escritórios de  
Representação no 

Estrangeiro 

    Caixa Contact Center Unidades e  
Bancos no  
Exterior 

GPS 
Gabinete de Prevenção, 

Segurança e Continuidade 
de Negócio 

Fonte: Intranet CGD



• Agência de Arouca 

 

A agência onde foi desenvolvido o estágio, tem cerca de quarenta anos de existência, 

apresenta neste momento um quadro de Pessoal composto por nove pessoas, considerando-

se que o quadro pessoal se encontra adequado ao volume de negócios. Como demonstra o 

seguinte organigrama: 

 

Figura Nº 2: Organigrama da Agência de Arouca. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 Em relação aos Recursos Tecnológicos, tendo sido alterado os layouts por duas 

ocasiões, sendo a mais recente a instalação do espaço CAIXAZUL. Na Agência existem 

quatro máquinas que servem de atendimento ao público, tornando-se mais cómodo e 

rápido a sua utilização de forma a diminuir o tempo de espera por parte dos clientes. Esta 

Agência conseguiu atingir uma notoriedade positiva, adquirindo um conjunto de clientes 

significativo, possuindo uma boa imagem, tendo sem dúvida influência predominante no 

alcance dos seus objectivos. 

 

No que diz respeito aos Recursos Financeiros, a Agência de Arouca tem 

conseguido melhorar o seu nível de resultados, cujo volume de negócios de 2006 para 

2007 aumentou cerca de 2,5% como demonstra a seguinte tabela: 

 

 
GERENTE 

SUB 
GERENTE 

GESTOR 
CLIENTES COMERCIAIS 

OPERADOR 
CRÉDITO 

FRONT 
OFFICE 

BACK 
OFFICE 

OPERADOR 
CRÉDITO 

FRONT 
OFFICE 

FRONT 
OFFICE 
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Tabela Nº 3: Volume de negócios 

 Ano de 2006 Ano de 2007 

Volume de Negócios M€ 128.479,00 131.699,00 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Considerando todos os sectores de negócio internos da Agência, é elaborada uma 

análise mais detalhada sobre a evolução do volume de negócios entre 2006 e 2007, cujo 

volume total de negócios no ano de 2007 foi cerca de 131.699M€, como se demonstra na 

tabela nº 4. 

Tabela Nº 4: Evolução do volume de negócios por sectores 

 Valor % M€ em 2007 % Evolução 

Recursos Depósito Ordem 16,2% +8% 

Recursos D. Prazo e Poupanças 71,3% +1.6% 

Fundos de Investimento 5,4% -11% 

Seguros Financeiros 7,2% +16.8% 

Crédito Total - Saldos 24% +0.8% 

Crédito Empresas – Saldos 0,7% +0.5% 

Crédito Vencido 0,014% -91.6% 

Leasing Mobiliário 0,16% -23.1% 

Leasing Imobiliário 0,11% -5.1% 

Factoring 0,17% -33.9% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Com base na análise da tabela nº 4 verifica-se um decréscimo nos negócios 

referentes aos Fundos de Investimento e nas operações relacionadas com o Crédito 

prestado às Empresas. As áreas de negócio que menos contribuíram para o aumento do 

volume de negócios da Agência foram o sector que se dedica ao financiamento de 

empresas e a actividade Seguradora. Para melhor se compreender o Crédito às empresas, 

fez-se uma distribuição de saldos de crédito às empresas por sectores: o sector da 

agricultura apresentou um volume de negócios no valor de 0M€; Construção – 300M€; 

Indústria – 280M€; Comércio Serviços – 265M€. Verificou-se uma fraca captação deste 

tipo de crédito, devido ao fraco desenvolvimento industrial no concelho. 
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 Na análise externa, são abordadas as variáveis não controláveis pela organização, 

mas que influenciam as escolhas estratégicas. No que se refere à análise concorrencial, os 

bancos concorrentes da Agência são por ordem de influência: 

• Caixa de Crédito Agrícola 

• Millenium BCP 

• Banco Espírito Santo 

• Banco Santander Totta 

• Banco Português de Investimento 

• Finibanco 

 

 Os bancos referidos encontram-se na sede do concelho de Arouca juntamente com 

a CGD, contudo esta encontra-se bem posicionada face aos seus concorrentes, por um lado 

devido à sua antiguidade (é o banco mais antigo do concelho) e por outro, devido à 

credibilidade alicerçada num quadro pessoal com grande estabilidade e influência no meio. 

As perspectivas futuras apontam para que a posição de liderança se mantenha e se reforce. 

 

2.2. Actividades desenvolvidas no estágio curricular 

 

Primeiro mês: 

  

As actividades desenvolvidas foram as seguintes: 

o Estudar o Grupo CGD, bem como as suas principais actividades; 

o Interagir e perceber o funcionamento do sistema informático; 

o Realizar movimentos internos; 

o Controlo de mapas, controlo esse que dizia respeito aos saldos devedores; relatório 

de cobranças rejeitadas vindas de Outras Instituições de Crédito (OIC), clientes sem 

saldo para pagar as suas prestações em divida; serviços de débitos directos; 

controlo e tratamento de ordens de transferência rejeitadas; mapa de saldos 

negativos, entre outros.  



 11

o Realizar débitos directos3, que para os devedores seriam um meio de efectuar 

pagamentos através das suas contas bancárias e, para os credores, um meio de 

efectuar as suas cobranças.  

o Efectuar transferências bancárias, com a finalidade de: 

• Criar ordens de transferência;  

• Consultar lista de ordens de transferência rejeitadas;  

• Consultar lista de pedidos de devolução de OIC;  

• Consultar lista de movimentos recebidos para tratamento;  

• Consultar lista de pedidos de cancelamento/devolução;  

• Consultar ordens por liquidar; 

• Consultar transferências da CGD de Paris para contas de clientes 

 beneficiários em Portugal. 

 

 As transferências são operações bancárias efectuadas por iniciativa de um 

ordenante (um particular, uma empresa, etc.), realizadas através de uma instituição de 

crédito e destinadas a colocar quantias em dinheiro à disposição de um beneficiário. A 

mesma entidade pode ser simultaneamente ordenante e beneficiário. Quando as 

transferências se realizam dentro da mesma instituição de crédito chamam-se 

intrabancárias. Quando envolvem duas instituições de crédito diferentes denominam-se 

interbancárias. Desta forma o que distingue um débito directo de uma transferência é o 

seguinte: ambos operações bancárias que consistem em ordens para movimentação de 

fundos. Na transferência a crédito a ordem é dada pelo titular da conta que irá ser debitada, 

enquanto no débito directo cabe ao beneficiário/credor ordenar o débito na conta bancária 

do devedor, nos termos previamente acordados entre ambos. 

 

o Atendimento generalizado (sector que prestava informação aos diversos clientes, 

nomeadamente pedidos de cartões de débito e de crédito, actualização dos dados 

                                                           
3 Os débitos directos apresentam vantagens sobre os meios de pagamento tradicionais, de entre as quais 
destaco a sua comodidade. Os devedores têm apenas de conceder uma autorização aos seus bancos para que 
estes passem a debitar as suas contas de depósitos pelos montantes que os credores apresentem 
periodicamente à cobrança, sem quaisquer preocupações de prazo ou perdas de tempo para efectuar tais 
pagamentos. 
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dos clientes na base de dados do banco; tratamento da ATS e ATM4, que consistia 

dar apoio aos clientes que sentiam dificuldades no uso das caixas automáticas. 

o Tratamento do correio e do arquivo; 

o Formação E-learning, cujos cursos abordados foram: 

• Transferências e Débitos Directos; 

• A Letra e a Livrança; 

• Fundamentos de Cálculo Financeiro; 

• Negócio Bancário; 

• Sistema Financeiro Português; 

• Cartões de Crédito; 

• DMIF - Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros; 

• SEPA – Single Euro Payments Área; 

Segundo mês: 

 

o Atendimento e acompanhamento de clientes CAIXAZUL5, realizando-se um 

contacto regular com todos os clientes e procurar desenvolver relações continuadas, 

identificando as preocupações e necessidades de cada cliente e desenvolver um 

contacto regular e personalizado/diferenciado com todos os clientes.  

 

Neste período de tempo dedicado ao CAIXAZUL, constatou-se que o comportamento e 

as necessidades de cada cliente variam ao longo do seu ciclo de vida, como se verifica na 

tabela nº 5, onde se reflecte a forma de actuar perante os clientes que pertencem a cada 

escalão. 

 

o Comercializar os diversos produtos disponibilizados pela CGD; 

o Dar apoio técnico à decisão dos clientes;  

                                                           
4 As ATS são as caixas automáticas internas da rede Caixa, enquanto que as ATM são as multibancos 
externas, cujo controlo é realizado pela SIBS. 
5 Tratando-se de um espaço gerido por um gestor de clientes, que visa uma optimização da gestão de clientes, 
analisa e conhece a carteira dos clientes, devendo garantir um conhecimento profundo dos 20% de clientes 
com maior volume de negócios. 



Tabela Nº 5: Necessidades dos clientes ao longo do seu ciclo de vida. 

Escalão 

Etário 
Designação Caracterização 

Comportamento 

Financeiro 

<24 Jovem Volume de negócios baixo Necessidades transaccionais 

25-34 Adulto independente Saldo médio créditos > saldo 

médio recursos 
Necessidade  de endividamento 

35-49 Adulto com família 

própria 

Saldo médio em créditos em 

aproximação do saldo médio 

em recursos 

Estabilidade financeira 

50-64 Adulto em situação 

consolidada 

Saldo médio recursos > saldo 

médio créditos 
Acumulação de poupança 

≥ 65 Sénior Saldo de poupança > Saldo de 

reforma 

Reforma e 

Poupança 

Fonte: Elaboração própria. 

o Efectuar uma gestão das campanhas de venda6; 

o Contactar os clientes via telefone ou correio para comunicar os produtos em 

venda; 

o Estudo dos diversos clusters de clientes (são grupos homogéneos de clientes com 

preocupações financeiras semelhantes, como se demonstra na tabela nº 6). 

Tabela Nº 6: Diferentes tipos de posicionamento financeiro. 

Posicionamento Financeiro Necessidades 

“ Gastador” • Gasta o que ganha 

• Só usa produtos transaccionais 

“ Aforrador” • Investe o seu património em produtos financeiros 

• Cliente típico de produtos de passivo 

“ Endividado” • Gasta dinheiro emprestado 

• Cliente típico de produtos de activo 

“ Planeador” • Tem aforro, mas também se endivida 

• Cliente de activo e de passivo 

Fonte: Manual do Gestor de Clientes. 

                                                           
6 Estas são iniciativas comerciais de dinamização específica de produtos e serviços. Cada campanha contém 
uma ou mais acções pontuais coordenadas pela DMK (Direcção de Marketing) que visam potenciar a 
satisfação do cliente, dinamizar a venda de produtos e serviços e apoiar a Rede CGD no cumprimento dos 
objectivos de vendas estabelecidos. 



Terceiro mês:  

o Crédito habitação, pessoal e empresas; 

o Abertura/actualização de dados de contas (a abertura de uma conta inicia uma 

relação duradoura, entre o cliente e a Caixa); 

o Contratar novos empréstimos e tratamento dos que se encontravam em vigor; 

o Tratar e controlar os mapas de crédito (que consiste no tratamento de mapas 

rejeitados de cobranças, controlar os mapas de devolução e inibição de cheques, 

que consistem em notificações dos cheques devolvidos dos clientes, a mencionar 

que ficaram inibidos pelo Banco de Portugal de uso de cheques); 

o Realizar simulações de crédito pessoal e de habitação (como base no rendimento 

anual bruto declarado na folha de IRS do clientes, no cálculo da taxa de esforço7); 

o Tratamento dos documentos disponibilizados pelos clientes; 

o Analisar as propostas de crédito que se pretendem contratar; 

o Subscrever seguros que complementam os diversos tipos de crédito; 

 

 Este processo normalmente demorava um mês até ser libertado o capital do 

empréstimo ao cliente.  

Analisemos a figura nº 3 para melhor compreender as etapas de uma operação de crédito. 

 

Figura Nº 3: Etapas de uma operação de crédito. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

As opções de Crédito que são facultadas aos clientes são: 

• Crédito a Particulares: Crédito Imobiliário e Pessoal 

• Microcrédito 

• Microfinanciamento 

                                                           
7 A taxa de esforço é a relação entre o valor da prestação e da renda mensal, a prestação não pode ser superior 
a 40% do rendimento mensal. 

 
Simulação 

 
Proposta 

Decisão 
Comercial 

Confirmação 
da 

Decisão 

Preparação 
e 

Contratação 
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• Crédito a Empresas: Regime Geral; Linhas Especiais; Garantias e Avales 

Bancários; Apoio ao Investimento das PME e Caixa Jovem Empreendedor 

 

Em relação à concessão de crédito existiram aspectos que merecem algum 

destaque, devido a ser o tema principal deste trabalho, tais como: 

 

 Os empréstimos de crédito à habitação, destinam-se a habitação própria 

permanente, secundária ou para rendimento, e têm como finalidade, na sua generalidade, a 

aquisição ou construção e/ou obras de beneficiação, recuperação ou ampliação. Os outros 

empréstimos de crédito imobiliário têm finalidades múltiplas identificadas em imobiliário.

  

 Os tipos de garantia podem ser hipoteca da habitação a adquirir, a construir ou 

objecto das obras a financiar, ou de outro imóvel, penhor de aplicações financeiras e/ou 

títulos cobrados na bolsa de valores, ou ainda qualquer outra garantia adequada ao risco do 

empréstimo. A hipoteca representa o direito real que o devedor confere ao credor, sobre 

um bem imóvel de sua propriedade ou de outrem, para que o mesmo responda pelo resgate 

da dívida. O que garante a dívida é a substância de um imóvel, no qual continua na posse 

do proprietário, embora responda pelo resgate do débito, o devedor conserva em suas mãos 

o bem dado em garantia mas não paga a divida, o devedor pode alienar judicialmente a 

coisa. O preço alcançado tem primazia para cobrar-se da totalidade da dívida e de seus 

acessórios. Em relação à fiança bancária, como o próprio nome indica, é prestada por um 

banco, ficando este, perante terceiros, como garante do cumprimento de obrigações 

assumidas por um seu cliente. 

 

  Outra garantia utilizada é o aval, esta garantia é uma garantia especial e pessoal, 

que garante o pagamento total ou parcial, podendo ser efectuado por um terceiro ou mesmo 

por um interveniente, à excepção do sacado. E por último temos o penhor de aplicações, 

sendo muito pouco utilizado, é um cativo que impede ao cliente utilizar o dinheiro 

(cativação de uma aplicação financeira) enquanto o crédito não for liquidado. É a garantia 

eficiente das operações de crédito que salvaguarda os elevados riscos a que esta 

organização está sujeita no caso de ocorrer incumprimento por parte dos clientes.  

 Porém, as garantias só serão eficientes se estiverem suportadas por bens com 

avaliações permanentemente actualizadas. Em suma, as garantias podem ser classificadas 
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como garantias reais (hipoteca; penhor; consignação de rendimentos), garantias pessoais 

(aval e fiança; seguro financeiro; seguro de crédito; garantia bancária) e em compromissos 

(livrança em branco sem aval; consignação de receitas; cartas conforto; procuração 

irrevogável e promessa de hipoteca). 

 

 Nas operações de Crédito à habitação, a CGD disponibiliza as seguintes 

modalidades de taxa de juro: taxa de juro variável indexada à Euribor tratando-se de uma 

taxa de juro associada a um indexante apurado pela média aritmética simples da Euribor a 

3 ou 6 meses, na base de 365 dias, praticada durante o mês anterior, arredondada para a 

milésima mais próxima, acrescida de um spread. 

 O custo real de um empréstimo é traduzido pela TAEG (Taxa Anual Efectiva 

Global), calculada na base de 365 dias, que reflecte a periodicidade dos pagamentos e 

todos os encargos do empréstimo, nomeadamente o reembolso de capital, os respectivos 

juros e todas as comissões e despesas relacionadas com o crédito, como por exemplo os 

prémios de seguro, comissões de estudo, comissões de avaliação, entre outras. A avaliação 

do imóvel é obrigatória, e será efectuada sob a responsabilidade da CGD. A atribuição de 

um valor ao imóvel, poderá condicionar o montante máximo de financiamento e/ou a sua 

aprovação. Nestas operações de crédito pode ocorrer o reembolso antecipado, os mutuários 

poderão efectuar reembolsos antecipados parciais em qualquer momento do contrato, 

independentemente do capital a reembolsar, desde que efectuados em data coincidente com 

os vencimentos das prestações e mediante aviso prévio de 7 dias úteis e poderão liquidar o 

seu crédito em qualquer momento da vigência do contrato mediante pré-aviso de 10 dias 

úteis. 

 
Quarto mês: 
 
 

o Conceder crédito a empresas; 

o Apresentar soluções de financiamento às empresas e empresários em nome 

individual (ENI); 

o Tratamento dos documentos das empresas (esses documentos englobam informação 

sobre os sócios, o património, a certidão do registo comercial, a declaração de 

imposto, o IRC, e o documento sobre a informação empresarial simplificada (IES), 



este documento permite verificar o ranting da empresa facultando informações sobre a 

sua rentabilidade, todos estes documentos são essências para a aprovação do 

empréstimo. 

o Processar e tratar as letras, livranças, cheques pré-datados,  

o Comercializar todos os produtos respeitantes ao crédito às empresas (cartão 

Caixaworks, Caixa E-Banking8, entre outras actividades); 

o Realizar contas correntes às empresas (servem para apoiar de forma continuada a 

tesouraria das empresas, a Caixa disponibiliza crédito, sob a forma de conta 

corrente que pode movimentar à medida das suas necessidades, estas contas vão 

funcionando ao longo dos anos, e as despesas de manutenção destas contas são os 

juros sobre o montante utilizado e as comissões (fixas e de gestão/renovação). As 

contas correntes são renovadas de 6 em 6 meses, pagando-se juros e as comissões. 

o Atribuir um plafond aos cartões de crédito comercializados; 

 

Modalidades de crédito apresentadas às empresas e empresários em nome individual: 

 

 A modalidade do Caixafactoring tem como clientes alvo empresas e empresários, 

em nome individual, para os quais a racionalização de custos administrativos e de 

estrutura, a prevenção de risco e a eficácia das cobranças são elementos fundamentais para 

a gestão corrente. Este crédito tem como finalidades prestar serviços de cobrança de 

créditos sobre os seus devedores, fazer uma gestão de contas correntes com os seus 

devedores, realizar uma análise de crédito, dar apoio comercial e jurídico e fazer um 

adiantamento de facturas.  

 Desta forma, as garantias e avales bancários e as decisões de capacidade financeira 

fazem parte da actividade corrente de muitas empresas, quer para assegurar determinados 

fornecimentos ou para garantir compromissos junto de terceiros.  

 

 O Caixaleasing é um financiamento que serve para adquirir bens de equipamento 

novos, necessários á instalação e/ou desenvolvimento da actividade, incluindo viaturas, 

ligeiras ou pesadas, entre outras. Trata-se de uma operação de financiamento através do 

qual uma das partes cede a outra o direito de utilização de um determinado bem móvel ou 

                                                           
8 Caixa E-Banking é um serviço que permite o acompanhamento online das contas da empresa. 
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imóvel, adquirido ou construído por indicação do cliente, durante um período de tempo 

pré-determinado, obtendo como contrapartida o pagamento de uma renda. Findo o prazo 

do contrato, a empresa pode adquirir o bem mediante um pagamento do valor residual 

previsto no contrato previamente estabelecido. Este tipo de contrato é ajustado conforme o 

risco de negócio, sendo a taxa oferecida tanto mais baixa, quanto maior forem os 

resultados da empresa. No caso de leasing mobiliário, este pode ter como garantia a 

livrança subscrita pela empresas e avalizada pelos sócios, tendo sempre em consideração o 

capital social e o património da empresa e dos sócios. 

 

 A garantia mútua é uma prestação de garantias financeiras que facilita a obtenção 

de crédito em condições de preço e prazo adequados aos seus investimentos e ciclos de 

actividade, a libertação do capital neste tipo de crédito é feito na sua totalidade, o mesmo 

não acontece na modalidade de abertura de crédito, cuja libertação do capital é feita por 

parcelas. Uma correcta aplicação dos recursos financeiros de uma empresa é fundamental 

para uma gestão de tesouraria eficiente.  

 

Quinto e Sexto meses: 

 

o Acompanhar as actividades desenvolvidas pela Gerência; 

As funções do Sub-gerente começam pela abertura do balcão, abertura da sessão 

contabilística (movimentos de balcão, rubricas, entre outras); controlo diário de diversos 

mapas, que se subdividem em: 

• Descobertos/Saldos Devedores;  

• Cativos;  

• Autorizações de débito autorizadas pelos clientes a outras entidades;  

• Tratamento de ordens de débito rejeitadas, entre outros. 

 

o Realizar um estudo do Sistema de Normas Internas da Caixa;  

o Tratamento das propostas de crédito por contratar; 

o Elaborar informações sobre o crédito em geral, do incumprimento que existia; 



o Estudar a Demonstração de Resultados e o Balanço das empresas, para se estudar 

a situação económica- financeira, a autonomia financeira, a facturação e a notação 

de risco de cada empresa; 

  

 A Gerência decide sobre a concessão de crédito tendo em consideração a finalidade 

do crédito, o financiamento/garantia que é apresentado pelo cliente, a taxa de esforço e o 

scoring9. Em relação aos órgãos de decisão numa operação de crédito, esta pode ter vários 

intervenientes dependendo da delegação de competência para aprovar (decidir) a operação.  

 

  Na descrição do parecer menciona-se o órgão de estrutura, o responsável pelo 

parecer, o tipo de garantia que foi apresentada pelo cliente, menciona-se o cross selling 

(produtos que os clientes subscrevem, existindo diversos packs de produtos que reduzem o 

spread10), o scoring, a taxa de esforço e em certos casos informações relevantes que o 

banco poderá ter sobre o cliente. De forma sucinta, a operação de crédito resume-se nos 

seguintes passos: abertura da proposta, envio do processo para decisão dentro da Agência, 

faz-se a análise da proposta, depois de estar pronta para decisão é despachado a decisão 

final, que pode ser de aprovação ou não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
9 É uma ferramenta estatística em que são introduzidas os dados financeiros, pessoais, etários, e cada um tem 
a sua ponderação no resultado final, podendo este ser positivo, negativo ou para análise superior, basicamente 
é o risco que o cliente apresenta na operação de crédito. 
10 Mas para que tal aconteça os clientes devem subscrever os produtos agregados aos packs.  
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CAPÍTULO 3 – CRÉDITO BANCÁRIO 
 
 
3.1. Enquadramento teórico 

 

 Desde as antigas civilizações que o sistema bancário vem acompanhando, sem 

interrupções, o desenvolvimento da actividade económica. Existem aspectos fundamentais 

para uma das funções mais aliciantes e rentáveis da actividade bancária: concessão de 

crédito. 

 

 Segundo Costa (1996), a palavra de crédito na linguagem vulgar, pode significar a 

confiança em alguém ou alguma coisa de que julgue digna de fé. Pode significar também a 

influência de que goza pela confiança que se inspira.  

 

Figura Nº 4: Tipos de crédito. 

 
Fonte: Adaptado de Costa (1996). 

 

 De acordo com Santos (1992:281) uma “operação bancária é um acto comercial, 

consistindo na transferência de um bem ou de um direito ou na prestação de um serviço 

com vista à obtenção de um lucro”. 

 

 De um modo geral, as operações bancárias são complementares e dependem umas 

das outras. No entanto, quanto à sua finalidade classificam-se em: 

• Operações de crédito; 

• Operações financeiras; 

• Operações de prestação de serviços. 

Crédito 

Público Privado 

Bancário Comercial De capital 
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 Um crédito pode ser caracterizado essencialmente por quatro elementos: a sua 

duração, o uso ao qual se destina, a natureza dos recursos que servirão para o reembolso e 

as garantias que o envolvem. 

 Perante uma situação de ausência de poupanças próprias, que se designa por 

autofinanciamento, quaisquer que sejam os agentes económicos envolvidos no projecto 

(particulares, empresas e sector público estatal), é necessário suprimir a insuficiência de 

fundos com fundos poupados por outros agentes, por conta dos recebimentos ligados às 

receitas que os projectos de investimento irão proporcionar. Poderemos, então, dizer que 

existe uma situação de equilíbrio teórico da economia, traduzido pela igualdade entre o 

investimento realizado e a poupança, a qual pode ser proveniente de outros aforradores, 

inclusive de outras economias. 

 

 “A estrutura das agências, no que respeita a tamanho e dotação de pessoal, tem 

variado ao longo dos anos, acontecendo no passado o modelo de grandes espaços e muito 

pessoal, ao contrário de hoje onde se pretende agências pequenas e com poucos efectivos. 

As experiências recentes recomendam o modelo reduzido, sendo mais vantajoso, quando 

necessário, abrir outra agência do mesmo banco na mesma localidade, do que dotar a 

existente com mais efectivos. Embora com autonomia própria, os objectivos e as normas 

de procedimento são emanadas pela sede, que coordena e avalia a actividade de todas as 

agências como parte integrante de cada Banco” (Costa, 1996:13). 

 

 Naturalmente que a captação de recursos e a concessão de crédito de bom risco são 

componentes essenciais para a avaliação de grandeza das instituições, o que origina uma 

agressividade, no bom sentido da palavra, na captação de novos clientes e satisfação dos 

clientes tradicionais. Costa (1996) refere que a preocupação generalizada é controlar e 

evitar o crescimento de crédito mal parado, que tem atingido valores significativos em 

todas as instituições. A obtenção por parte da banca de garantias adequadas a cada tipo de 

operação é fundamental para minimizar o risco. E de facto, verifica-se que na instituição 

onde foi realizado o estudo, é analisado de forma muito cuidadosa as propostas de crédito, 

e que exigem aos clientes boas garantias de forma a evitar crédito mal parado. 

 

 A finalidade do comércio bancário é atingir níveis de rentabilidade satisfatórios. 

Embora as margens entre operações passivas e activas, ou seja, o preço que os bancos 
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pagam pelos depósitos e o que cobram sobre os empréstimos, tenha vindo a baixar com 

algum significado é ainda a concessão de crédito que se obtém boas receitas.  

 

 Como afirma Carmoy (1992:217) “A expansão a nível mundial e o crescimento das 

actividades financeiras, resultantes do desenvolvimento das tecnologias de informação, do 

comércio internacional, da implosão das regulamentações nacionais e da 

desmaterialização da moeda, fazem hoje em dia deste sector da actividade económica uma 

área privilegiada da reflexão estratégica”. 

 

Segundo Costa (1996), dentro das Instituições existe sempre um responsável pela 

consecução de determinados objectivos, devendo seguir-se alguns princípios fundamentais 

para o alcance dos objectivos, tais como: 

• Definição dos objectivos claros e realistas; 

• Delegação de responsabilidades; 

• Controle eficaz, dinâmico e motivador. 

 

Uma conduta estratégica deve obedecer a determinadas condições. Cabe aos 

responsáveis indicar claramente o objectivo a prosseguir, avaliar os meios e os recursos da 

concorrência, adquirir um conhecimento profundo dos homens e das circunstâncias, prever 

os êxitos para deles tirar proveito e os fracassos para os evitar, e verificar no final a 

exactidão das análises preparatórias. 

  

3.2. Qualidade de serviços na banca 

 

 Na actividade bancária, a qualidade dos serviços a prestar aos clientes desempenha 

um papel preponderante nos resultados a atingir. O grau de exigência dos clientes, a 

diversidade de produtos disponíveis e a rentabilidade que se pretende tirar dos negócios, 

são factores determinantes para que uma agência bancária tenha ao serviço funcionários 

com conhecimento actualizado e profissional, para conseguir o objectivo de uma prestação 

de serviços eficaz e de qualidade. 

 

  Para Hoschka (1993), ao analisar o incremento de competição no sector bancário, 

refere que os bancos deverão competir através do preço, pela qualidade do serviço, ou pela 
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distribuição através de novos canais de distribuição. Por seu lado Drew (1995) selecciona 

como forças condutores da indústria bancária as novas tecnologias, a pressão competitiva e 

as mudanças nas necessidades dos clientes. Crutchfield (1999) identifica três forças 

condutoras na mudança dos serviços financeiros: os produtos, a tecnologia e a 

consolidação do mercado. Segundo Lawrence e Karr (1996) e Carrington, Llanguth e 

Steiner (1997), a evolução da tecnologia está a redefinir a banca e consequentemente a 

beneficiar a qualidade de serviço prestado e a competitividade da banca. 

 

Tabela Nº 7: Forças Condutoras da competitividade do serviço bancário. 

 

Autores 

 

  Preço 
Qualidade 

de serviço 

 

Tecnologia

 

Produtos 
Consolidação 

de mercado 

Tomé (1996)  x    

Hoschka (1993) x x    

Drew (1995)   x x  

Crutchfield (1999)   x x x 

Lawrence (1996)  x x   

Karr (1996)  x x   

Carrington (1997)  x x   

Llanguth (1997)  x x   

Steiner (1997)  x x   

Fonte: Elaboração própria. 

  

Quando um cliente efectua operações com várias Instituições, é natural que prefira 

realizar a maior parte dos seus negócios com o Banco que lhe oferece melhor qualidade 

nos serviços que necessita e melhores condições de negócio. Acontece com frequência que 

os clientes quando se deslocam a uma agência bancária procuram uma solução para verem 

satisfeitas as suas necessidades. É fundamental a capacidade técnica e profissional do 

bancário para aconselhar e ajudar a decidir o que pretende. Como demonstra o gráfico nº 1, 

as prioridades dos principais bancos são as seguintes: 
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Gráfico Nº 1: Prioridades dos principais Bancos. 

 
Fonte: Adaptado de Costa (1996). 

  

 De acordo com Davis (1992:29) “Os valores partilhados pelos funcionários de um 

banco constituem a sua cultura. Esses valores culturais podem estar relacionados com o 

sistema de comunicação interna, com a forma como são tomadas as decisões ou como as 

pessoas são promovidas dentro da organização. São eles o nome de marca de um banco, 

aquilo que, no fundo, o torna diferente de todos os outros”. 

 

 De facto, ao longo estágio, verificou-se que constitui uma prioridade estratégica da 

CGD o prosseguimento de iniciativas de enfoque na qualidade de serviço ao cliente. O 

objectivo é garantir que os clientes tenham o melhor acolhimento das suas necessidades e 

usufruam de um serviço de qualidade superior quando se dirijam à CGD, qualquer que seja 

o canal utilizado ou o produto pretendido. 

 

 Segundo Tomé (1996), a batalha pela sobrevivência das instituições sujeitas a 

concorrência, será travada na capacidade de cada indivíduo em seleccionar adequadamente 

os mercados onde competir, desenvolver uma cultura e competências próprias, que lhe 

permitam servir os clientes com qualidade excepcional e custos baixos. Assim, é 

necessário apostar na qualidade do serviço, na rapidez de inovação, apostar nos recursos 

humanos, na especialização. 
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3.3. Elementos essenciais do crédito 

 

Os quatro elementos essenciais do crédito de acordo com Costa (1996) são: 

• Confiança; 

• Risco; 

• Tempo; 

• Juro. 

  

 A confiança é o elemento determinante de todas as manifestações de crédito que 

emergem da prática dos numerosos actos da vida corrente. 

 

 O risco é determinante no crédito e traduz a impossibilidade de saber o futuro. Por 

maior que seja a confiança que o credor deposite no devedor, não há nunca a certeza de 

que este último, no respectivo prazo, liquide ou honre os seus compromissos. O juro 

resulta da própria noção do crédito como compensação recebida pelo credor por não dispor 

do objecto da relação estabelecida com o devedor durante o tempo acordado.  

 

 Como refere Costa (1996), o juro é o preço que o devedor fica obrigado a pagar 

pela concessão do crédito, em função do respectivo prazo e risco. As taxas de juro podem 

ser indexadas ou fixas. As taxas de juro indexadas podem variar ao longo da operação, 

dependendo de variações registadas nos indexantes e a taxa de juro fixa mantêm-se 

inalterada durante toda a vida da operação. Por último, temos o tempo, que envolve a ideia 

de que a concessão de crédito nunca é simultânea com o seu reembolso, acontecendo que, 

quanto maior é o prazo concedido, maior terá de ser a confiança do credor na pessoa do 

devedor e, inevitavelmente, maior o risco.  

 

 Ao conceder o crédito, o banco deverá, então, acordar com o devedor o prazo findo 

o qual este deverá proceder ao seu reembolso, vejamos os conceitos da tabela nº 8, que 

evidencia de acordo com o período de duração, as diferentes classificações de crédito. 
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Tabela Nº 8: Definições temporais de crédito 

TIPO DE CRÉDITO DEFINIÇÃO 

Crédito a curto prazo 
Deve financiar o capital circulante das empresas e o consumo 

dos particulares. 

Crédito a médio prazo 

É utilizado em situações intermédias, em que a natureza da 

actividade ou empreendimento e/ou as circunstâncias em que 

se actua justificam o alongamento do crédito a curto prazo ou 

o encurtamento do crédito a longo prazo. 

Crédito a longo prazo 

É utilizado no financiamento da formação bruta de capital 

fixo, como, por exemplo, a aquisição de habitação própria, no 

caso dos particulares, a instalação de uma unidade siderúrgica 

ou um empreendimento mineiro, no caso de empresa, entre 

outros. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Estes elementos estão sempre presentes na análise e decisão de uma proposta de crédito. 

  

3.4. O departamento de crédito 

 

 É dirigido pelo gestor de crédito, que será o responsável pelo planeamento, 

organização, gestão e controlo de todas as actividades que envolvam o processo de 

concessão de crédito e de cobrança. 

 

 Entre as principais responsabilidades do gestor de crédito destacam-se, segundo 

Batista (1995): 

• A definição de uma política de crédito e cobranças inserida nos objectivos do 

banco; 

• Organização do departamento, nomeadamente na definição de tarefas do pessoal de 

cada um dos diferentes sectores; 

• Formação adequada e actualizada de todo o pessoal relacionado com o crédito e 

com as cobranças; 

• Elaboração de relatórios de crédito e análises financeiras; 
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• Controlo dos limites de crédito; 

• Contactos com os clientes através de cartas, telefonemas e visitas; 

• Implantação e controlo das politicas de crédito e cobranças. 

 

Batista (1995) refere que a secção de crédito é supervisionada por um responsável 

que tem a seu cargo o planeamento, organização, gestão e controlo de todos os assuntos 

que abranjam o processo de informações, análise e decisão de crédito. As suas funções 

relativas às informações de crédito passam pela manutenção dos arquivos e registos de 

toda a informação de clientes suportada por uma base de dados actualizada. O responsável 

por este sector deve manter-se actualizado em matéria de inovações respeitantes a sistemas 

de informação de crédito. Torna-se recomendável a frequência e participações em cursos e 

acções de reciclagem e de formação, na área da gestão do crédito. 

 

3.5. Concessão do crédito 

 

Como refere Menezes (1999), gerir uma empresa é revelar uma constante 

preocupação por três parâmetros essenciais: a rendibilidade, a segurança (risco global) e o 

ritmo de crescimento. 

 

O crédito bancário é praticado por instituições especializadas que consiste em 

emprestar um determinado montante de capital mediante uma remuneração, os juros, por 

um prazo estabelecido e com as devidas garantias, para fazer face ao incumprimento do 

pagamento da dívida. 

 

Segundo Gaspar et al. (1973:117) “o crédito bancário é a operação pela qual o 

Banco põe uma soma determinada à disposição do beneficiário do crédito ou devedor, 

contra a promessa deste último lhe pagar os juros convencionados e de lhe restituir, na 

data fixada para o reembolso, a importância equivalente à que havia sido fornecida”. 

 

Para Costa (1996:85), “a concessão de crédito baseia-se na confiança para quem o 

concede (credor) vender ou entregar algo em determinado momento ao comprador 

(devedor) para receber o pagamento futuramente. Assim resulta uma vantagem para o 

beneficiário do deferimento (devedor) e uma perda para quem concede o crédito (credor) 
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que por isso é compensado através do recebimento de um preço, donde casos comuns se 

inclui os respectivos juros”. 

 

A concessão de crédito afecta o banco em muitas vertentes: no rendimento, nas 

vendas, nos lucros, na produção e na sua própria imagem no mercado.  

 

 É de todo o interesse para o departamento de crédito estabelecer procedimentos de 

rotina para a maioria de tomadas de decisão de crédito. A tomada de decisão, sendo rápida, 

contribuirá para prestar aos clientes um serviço de qualidade, além de beneficiar de uma 

redução dos custos administrativos. É também igualmente importante que o executivo de 

crédito não seja integralmente absorvido pelas tarefas de rotina, permitindo-lhe mais tempo 

para o estudo e a ponderação nos casos especiais e de excepção. 

 

 Para, poderem tomar decisões na concessão de crédito é necessário que essa 

informação se mantenha actualizada, seja devidamente tratada e correctamente analisada 

por profissionais competentes. É necessário existir um acompanhamento sistemático e um 

controlo permanente das cobranças, de salientar que o bom relacionamento com o cliente 

pode-se revelar muito importante numa situação de incumprimento. 

 

3.6. Componentes do risco de crédito 

 

Segundo Cruz (1995) o risco é usualmente caracterizado pela possibilidade de o 

rendimento auferido num investimento se afastar do rendimento inicialmente esperado. 

Assim, pode definir-se risco como a probabilidade de ocorrência de uma perda, um 

qualquer acontecimento negativo, ou como a probabilidade de realização de ganhos 

“supranormais”. 

 

De acordo com Davis (1992:125) “a actividade bancária baseia-se na arte de gerir 

o risco. Tradicionalmente, assume-se sob a forma de contrapartida ou risco de crédito e o 

símbolo de força de um banco é geralmente a sua experiência em termos de qualidade na 

concessão de empréstimos. Mais recentemente, o risco da taxa de juro, dos câmbios e de 

liquidez passou a assumir um papel mais preponderante, a partir do momento em que os 

bancos decidiram tomar posições mais avançadas nestas áreas, com o objectivo de 
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aumentar a sua rendibilidade. Ainda mais recentemente, o grau de adequação na obtenção 

de fundos tornou-se um aspecto de importância crucial para os bancos vocacionados para 

os negócios das empresas”. 

 

 E quanto ao risco, Silva (2006:13) refere que este “está associado à possibilidade 

de ocorrência de acontecimentos incertos ou aleatórios, que definem estados de natureza; 

é determinado pela variabilidade do valor esperado, em função da ocorrência desses 

acontecimentos”. 

 

Deve-se diferenciar os conceitos de risco e de incerteza. O risco permite fazer uma 

estimativa objectiva da probabilidade dos acontecimentos. A incerteza não é possível fazer 

a estimativa dos acontecimentos, recorrendo-se a probabilidades subjectivas, neste 

contexto tem-se que recorrer a probabilidades subjectivas. Assim, num contexto de 

incerteza, todo o agente económico movido pela aversão ao risco vai procurar maximizar a 

rentabilidade das suas aplicações, minimizando o risco. 

 

Os riscos na actividade bancária, de acordo com Silva (2006), dividem-se em dois 

grandes grupos: 

• Riscos financeiros; 

• Riscos operacionais. 

O risco financeiro é composto por um conjunto de riscos associados: 

• Risco de crédito; 

• Risco de mercado; 

• Risco da taxa de juro; 

• Risco cambial; 

• Risco de cotações e índice de acções; 

• Risco de liquidez. 

 

 O risco de crédito inclui todos os riscos em que uma instituição incorre devido à 

possibilidade de incumprimento ou cumprimento com mora de um pagamento por parte de 

um devedor em qualquer altura do tempo. Os riscos de mercado advêm da possibilidade de 
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ocorrerem perdas mediante movimentos desfavoráveis no mercado, é o risco de perder, 

resultante da mudança ocorrida no valor percebido do instrumento.11 

 

 O risco da taxa de juro é o impacto nos resultados (na margem financeira) e na 

situação líquida, motivado pela descida no valor de mercado dos activos e passivos de um 

banco, que podem ocorrer devido a variações (positivas ou negativas) das taxas de juro do 

mercado. O risco cambial inclui o risco de as taxas de câmbio evoluírem de modo a 

conduzirem a movimentos desfavoráveis dos contravalores em moeda doméstica dos 

activos e das responsabilidades denominados em moedas estrangeiras. 

 

 O risco de cotações e índices é o risco de as cotações dos títulos de capital 

evoluírem de modo a conduzirem a movimentos desfavoráveis no valor daqueles títulos. O 

risco operacional é definido como o risco das perdas directas ou indirectas resultantes de 

inadequados processos de operação ou de falhas humanas, legais, informáticas, de 

procedimentos ou ligadas a causas externas. 

 

 Face ao mencionado, um indicador usado para minimizar a ocorrência do risco é o 

rating (ou notação), o qual consiste num “processo que permite aferir da probabilidade de 

incumprimento por parte da entidade emitente, ou seja, da ausência de pagamento 

atempado dos juros e do capital, medindo, por conseguinte o risco de crédito. Assim, 

quanto mais elevada for a probabilidade de a emitente vir a cumprir o serviço da divida, 

melhor será o rating da empresa” (Cruz, 1995:148). Outro indicador para minimizar o 

risco é o scoring, que segundo Caiado (1998) trata-se de um método que consiste na 

utilização de uma técnica de base estatística cujo objectivo é sintetizar o grau de 

incumprimento num crédito através de uma nota classificativa (score). 

 

 Poder-se-á dizer que num negócio bancário de pura intermediação a capacidade do 

Banco para avaliar correctamente o serviço da divida (pagamento de juros e reembolso de 

capital) é um factor crítico de sucesso, na medida em que condiciona o sucesso desse 

Banco no mercado.  

 

                                                           
11 O exemplo clássico de risco de mercado resulta das perdas na Bolsa de Valores, que pode ser dividido em 
risco da taxa de juro, risco cambial e risco de cotações e índice de acções. 
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Num financiamento sem quaisquer garantias especiais, o Banco incorre em risco de 

crédito, uma vez que, por mais que acredite na empresa ou no particular e na sua 

capacidade de reembolso, existe sempre alguma probabilidade de incumprimento, 

ocorrendo informação assimétrica.  

 

 Para fazer face ao risco existem garantias bancárias, que são uma forma de 

diminuição do risco, pretendendo-se que: 

• Uma entidade se responsabilize perante um terceiro pelo bom cumprimento da 

divida; 

• Um bem que apresente valor suficiente para fazer face aos prejuízos que possam 

surgir na operação de crédito; 

• Exista um compromisso firme, por parte do cliente, para a prestação de um 

determinado serviço. 

 

 Para além das garantias que serve para minimizar o risco, existe a Central de 

Responsabilidades de Crédito (CRC) que tem como principal objectivo apoiar as entidades 

participantes na avaliação do risco da concessão de crédito. Para o efeito, estas entidades 

podem aceder à informação agregada das responsabilidades de crédito de cada cliente no 

conjunto do sistema financeiro. A CRC contém informação sobre responsabilidades de 

crédito contraídas no sistema financeiro, independentemente de se encontrarem em 

situação regular (informação positiva) ou em incumprimento (informação negativa). Na 

grande maioria dos casos, a informação contida na CRC corresponde a informação 

positiva, comprovando a capacidade de pagamento e a pontualidade do cliente até à última 

data de reporte dessa mesma informação. Por isso, a informação contida na CRC não 

corresponde necessariamente a informação negativa, ou seja, não configura qualquer 

espécie de “lista negra”. 

 

 A CRC contém informação sobre as responsabilidades de crédito efectivas 

assumidas por qualquer pessoa singular ou colectiva perante as entidades participantes, 

bem como as responsabilidades de crédito potenciais que representem compromissos 

irrevogáveis. 

 

Constituem exemplos de responsabilidades efectivas: 
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• Empréstimos para aquisição de habitação; 

• Empréstimos para aquisição de automóveis, de mobiliário e de outros bens de 

consumo ou serviços; 

• Empréstimos para aquisição de títulos de crédito (acções, obrigações, etc.); 

• Desconto de letras e outros efeitos comerciais; 

• Descobertos em contas bancárias; 

• Operações de locação financeira (leasing) e de factoring; 

• Montantes utilizados de cartões de crédito. 

 

 No quadro legal que regula o funcionamento da CRC, destacam-se os seguintes 

princípios: 

• A obrigatoriedade de comunicação ao Banco de Portugal, por parte das entidades 

participantes, das responsabilidades dos seus clientes por crédito concedido; 

• A confidencialidade no tratamento e na divulgação da informação individual de 

cada beneficiário de crédito; 

• A reciprocidade no acesso à informação por parte das entidades participantes; 

• O direito de acesso de cada beneficiário à informação que a seu respeito constar da 

base de dados e de solicitar à entidade participante a sua rectificação ou 

actualização. 

 

3.7. Taxas de juro e risco 

 

 A cedência de fundos por um determinado período contra uma determinada 

remuneração envolve riscos. Importa, assim, analisar de que modo o conceito de estrutura 

de prazos das taxas de juro se relaciona com o risco, ou melhor, com determinados tipos de 

risco. Existem riscos que interferem com a estrutura de prazos das taxas de juro, o risco de 

incumprimento e o risco de taxa de juro. 

 

 “Por risco de incumprimento, risco de crédito ou risco de falência designa-se o 

risco inerente à possibilidade de a entidade emitente da obrigação não proceder ao 

atempado cumprimento do serviço da dívida (juro e reembolso). Regra geral, quanto 

maior for o risco da entidade emitente maior é o “prémio de risco” (isto é, o excesso de 
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taxa de juro comparativamente a um emitente de risco mínimo) exigido pelo 

obrigacionista” (Alves, 1996:34). 

 

 Em relação ao risco de taxa de juro, este “ respeita ao efeito que a alteração do 

nível das taxas de juro provoca no preço das obrigações. Em equilíbrio o preço de uma 

obrigação é igual ao valor actual dos cash flows futuros por ela gerados (juro e 

amortização), alterando-se as taxas de juro a que se desconta para cada um desses cash 

flows, ceteris paribus, altera-se o preço da obrigação, gerando-se, consequentemente, 

ganhos ou perdas de capital para o seu detentor” (Alves, 1996:35). 

 

 O risco de oscilações desfavorecidas nas taxas de juro constitui um fenómeno 

relativamente recente para o sector bancário. Na gestão das taxas de juro é importante 

existir a gestão clara da relação risco/recompensa na previsão de futuras taxas. Os 

principais bancos centrais europeus, assim como os bancos centrais mais importantes dos 

Estados Unidos, tomam posições de risco em que se verifica desarticulação e 

desfasamento, olhando-as naturalmente como fazendo parte da actividade de um centro 

gerador de lucros. 

 

3.8. Informação assimétrica 

 

 Macroeconomicamente, talvez a mais importante função financeira a compreender 

é a função de transformação de risco, uma vez que é da natureza dos bancos lidar com o 

risco, a informação sobre o risco associado aos diferentes projectos é um factor importante 

para determinar as políticas de crédito de um banco, e desse modo os problemas associados 

com a informação têm um papel fundamental no comportamento dos bancos, como refere 

Mishkin (1997). 

  

 Segundo Bofinger (2001), os problemas de informação assimétrica podem 

apresentar dois cenários, o caso das famílias deixarem de depositar o seu dinheiro no 

banco, apresentando as seguintes consequências: 

• Se pensarem que envolve demasiado risco, podendo não conseguir retirar o seu 

dinheiro quando o forem reclamar, isto é, se houver um risco significativo de 

falência bancária; 
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• Com o risco de uma falência bancária, podem não fazer depósitos, mesmo com 

taxas de juro relativamente elevadas; 

• Se as famílias não depositarem as suas poupanças nos bancos, haverá uma queda 

nos empréstimos às empresas e, portanto, uma queda no investimento; 

• Desta forma, a percepção do risco associado à robustez dos bancos pode levar a 

uma queda no output. 

 

 E o caso dos bancos não estarem preparados para conceder crédito a empresas, 

apresentando as consequências a seguir mencionadas: 

• Se considerarem que há um elevado risco das empresas irem à falência, sendo 

incapazes de pagar a dívida associada; 

• Podem não acreditar nas projecções de retorno feitas pelas empresas; 

• Uma redução do crédito bancário por estas razões levaria a uma redução do 

investimento e, consequentemente, do output. 

 

Para os autores Abreu et al. (2007), a informação assimétrica é uma situação que 

envolve transacções em que pelo menos uma das partes na transacção sabe alguma coisa de 

relevante para a tomada de decisão óptima e que não é conhecida pela outra parte. Dois dos 

problemas mais importantes relacionados com a informação assimétrica na actividade 

bancária e financeira são a selecção adversa (adverse selection) e o risco moral (moral 

hazard). 

 

 A selecção adversa é o nome dado a um problema que surge quando a assimetria de 

informação ocorre antes da transacção. Por exemplo, as pessoas que mais desejam fazer 

um seguro de saúde são aquelas que mais provavelmente são menos saudáveis. Se quem 

vende seguros não consegue distinguir entre saudáveis e os menos saudáveis, a 

consequência é que o preço de mercado do seguro de saúde irá assumir que há forte 

probabilidade de o segurado adoecer, sendo os prémios de seguro mais elevados. 

Provavelmente, como o preço deixa de ser um preço razoável, quem é saudável acaba por 

não fazer qualquer seguro, embora tal fosse um contrato mutuamente benéfico. 
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 O risco moral é o nome dado a um problema que pode surgir em situações em que a 

assimetria de informação surge depois da transacção. Uma vez que uma empresa consegue 

obter crédito para financiar determinado projecto específico, com certo risco associado, 

pode tentar obter um ganho superior usando esse dinheiro não para o projecto contratado 

com o banco, mas para um outro projecto com um risco superior associado. A empresa 

pode assim ter o incentivo de alterar as condições estabelecidas no contrato, envolvendo-se 

em maior risco e havendo maior probabilidade de a dívida não ser paga. 

 

 Para se diminuir os problemas de informação assimétrica, os bancos face, por 

exemplo, ao mercado de capitais, podem estabelecer relações continuadas com os seus 

clientes, obtendo desta forma informação essencial para o processo de concessão de crédito 

(relationship banking). 

 

 Para além do estabelecimento de relações com clientes, há duas outras soluções 

possíveis para o problema, como sugere Bofinger (2001): 

• Primeiro, o governo poderia fornecer ele mesmo informação; 

• Alternativamente, poderia haver regulação governamental para encorajar a 

revelação honesta de informação12. 

 

 Há economistas que acreditam que o risco de que os depositantes levantem o seu 

dinheiro pode agir como uma forma de disciplina ao gestor bancário. Se o depositante 

suspeitar de que há muitos empréstimos concedidos pelo banco que não serão pagos, 

podem retirar os seus depósitos do banco, podendo o gestor bancário perder o seu 

emprego. Assim, os gestores bancários terão um incentivo em identificar correctamente a 

qualidade dos empréstimos concedidos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Impondo regras às empresas para que tornem pública a informação e que publiquem as suas contas de uma 
forma padronizada. 
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3.9. Apreciações finais 

 

 O crédito continua a ser, de longe, o negócio mais importante da banca e, sem 

qualquer dúvida, continuará a sê-lo por muitos anos no futuro. Hoje em dia afirma-se, e 

com plena razão, que os bancos são instituições fornecedoras de serviços financeiros aos 

agentes económicos, o que é verdade. Esses serviços englobam a disponibilização de 

pacotes de serviços, que designamos de “produtos bancários”, através de redes de 

distribuição variadas, com maior ou menor grau de especialização, de acordo com os 

segmentos de mercado que procuram servir. 

 

 É todavia importante não esquecer que, de entre os vários serviços prestados, o da 

disponibilização de fundos a crédito é aquele que continua a ter maior relevância, mas 

existem outras formas de obter financiamento, como o auto financiamento e o mercado de 

capitais (interno e externo). 
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CAPÍTULO 4 – EVOLUÇÃO DO CRÉDITO BANCÁRIO E A 
POLÍTICA MONETÁRIA 

 

Neste capítulo analisa-se a evolução do crédito a nível nacional e usando como 

caso de estudo a Caixa Geral de Depósitos, de forma a verificar qual a sua evolução ao 

longo dos últimos anos e importância que assume para a sua actividade económica. 

Posteriormente, enquadra-se o canal do crédito bancário no contexto dos canais de 

transmissão da política monetária, de forma a compreender os impactos da política 

monetária neste canal e consequentemente na economia real, em especial na actividade dos 

bancos que desempenham um papel importante no sistema financeiro. 

 

4.1 Evolução do crédito 

 

4.1.1 A nível nacional 

 

 Em 2007, a actividade do sistema bancário, avaliada pelo activo total em base 

consolidada, manteve um ritmo de crescimento significativo, em torno de 12 por cento, 

continuando o crédito a clientes a apresentar o principal contributo para esta expansão, 

como se pode observar no seguinte gráfico. 

 

Gráfico Nº 2: Activo total e crédito a clientes. 

 
 Fonte: Banco de Portugal. 
 

Esta evolução reflectiu a expansão da actividade das filiais no exterior dos 

principais grupos bancários portugueses, bem como a manutenção do dinamismo no 
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mercado interno. Sendo de evidenciar o aumento dos activos financeiros disponíveis para 

venda. Os recursos de clientes e outros empréstimos continuaram a representar a principal 

fonte de financiamento da actividade bancária, apresentando uma taxa de variação próxima 

de 9% no final de 2007. O recurso ao mercado monetário para obtenção de financiamento 

(em termos líquidos de aplicações) aumentou de forma significativa em 2007. 

Tabela Nº 9: Agregados monetários em Portugal (taxas de variação anual). 

 
Fonte: Banco de Portugal – Boletim Estatístico, Fevereiro 2008. 
 

Gráfico Nº 3: Evolução do Crédito em Portugal. 

 
Fonte: Banco de Portugal. 
 

Da análise feita à tabela nº 9 verifica-se que o M313 expandiu-se significativamente 

em 2007. A expansão do crédito ao longo dos anos em estudo tem sido superior à registada 

nos depósitos. O crédito interno aumentou 11,3% continuando, à semelhança dos anos 

                                                           
13 M1 – inclui os activos financeiros que realizam a função de meio imediato de pagamento: circulação 
monetária + depósitos à ordem e equipamentos. 
M2 – inclui M1 e os activos financeiros de elevada liquidez, mas que não são um meio imediato de 
pagamento, e que desempenham as restantes funções monetárias. 
M3 – inclui M2 e todos os outros activos financeiros de elevada liquidez que não são emitidos pelas IFM 
(Instituições Financeiras Monetárias). 
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anteriores, a expandir-se a um ritmo bastante superior ao dos depósitos totais. No segmento 

do crédito habitação, assistiu-se a uma desaceleração nos dois últimos anos em estudo (de 

9,9% para 8,5%), esta desaceleração deveu-se a diversos factores externos. A actividade 

bancária foi desenvolvida num enquadramento macroeconómico difícil, marcado pela 

subida dos preços do petróleo, dos bens alimentares e das matérias-primas em geral, com 

os seus reflexos negativos sobre o nível da actividade económica em geral, o emprego e 

inflação. Teve particular incidência na área financeira a crise do mercado imobiliário 

norte-americano de alto risco (subprime), que condicionou fortemente o acesso dos Bancos 

ao financiamento nos mercados internacionais e gerou uma subida generalizada das taxas 

de juro a nível global. 

 

 Face a esta crise vivida, o Banco Central Europeu (BCE), efectuou volumosas 

cedências de liquidez ao sistema bancário e, em consequência desta situação, as taxas do 

mercado monetário aumentaram, com tendência a aumentar cada vez mais. 

  

 Como se verifica no gráfico nº 4 as taxas de juro em todos os prazos, em 2007, 

apresentaram valores elevados face aos anos anteriores. 

 
Gráfico Nº 4: Taxa de Juro - EURIBOR14 

 
Fonte: Banco de Portugal. 
 
 
 

 
 

                                                           
14 Taxa de juro de referência. 
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Gráfico Nº 5: Rácios de incumprimento no crédito bancário a particulares. 
 

 
Fonte: Banco de Portugal. 

 
  

No final de 2007, o rácio de incumprimento do crédito a particulares manteve o 

nível de Dezembro de 2006, representando 1.74 % do crédito total concedido no final do 

ano (Gráfico nº 5). Porém, o montante de créditos abatidos ao activo no decurso do ano foi 

significativo, ainda que ligeiramente inferior ao observado no ano anterior, continuando a 

registar-se cedências de créditos vencidos em montantes importantes. 

 

 Num contexto de crescimento moderado da actividade económica e de níveis 

elevados da taxa de desemprego e do endividamento, a trajectória de subida das taxas de 

juro tenderá a repercutir-se em dificuldades acrescidas das famílias portuguesas para 

assegurar o cumprimento do serviço da dívida no futuro próximo, sendo de esperar um 

acréscimo, ainda que limitado, do rácio de incumprimento deste sector. Acresce ainda a 

instabilidade que continua a verificar-se nos mercados financeiros internacionais, alterou 

significativamente o quadro em que os agentes económicos obtêm o seu financiamento. A 

reavaliação dos prémios de risco e o agravamento das condições nos mercados financeiros 

por grosso tenderão em repercutir-se em custos de financiamento mais elevados e em 

critérios mais restritivos na aprovação de novos empréstimos por parte das instituições de 

crédito, nomeadamente o caso da CGD, reduzindo a flexibilidade que nos últimos anos, 

tem caracterizado a utilização do crédito bancário por parte das famílias. 
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4.1.2 Do Grupo CGD 
 

O resultado líquido consolidado do Grupo CGD em 2007 foi de 856,3 milhões de 

euros, crescendo 16, 7% face ao ano anterior. 

Gráfico Nº 6: Resultado Liquido da CGD (milhões de euros). 

 
Fonte: Relatório e Contas CGD (2007). 

 
No que se refere à captação de recursos, esta instituição tem apresentado uma 

evolução positiva (ver gráfico nº 7) ao longo dos anos, e o mesmo se verifica na concessão 

de créditos, desde 2004 até 2007, tem apresentado um crescimento do crédito concedido, 

impulsionando cada vez mais a situação económica do país. 

 

Gráfico Nº 7: Actividade dos Clientes da CGD (mil milhões de euros). 

 
Fonte: Relatório e Contas CGD (2007). 

 
 
 Começando pela análise ao segmento de empresas, o crédito aumentou 33% em 

2007, face ao ano anterior, como se pode constatar no gráfico nº 8, esta análise é relevante 

pois os agentes económicos, nomeadamente as empresas, ao possuir capital financeiro 
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podem apostar na inovação e expansão da sua actividade, impulsionando a economia 

portuguesa. 

Gráfico Nº 8: Evolução do crédito concedido a empresas. 

 
Fonte: Relatório e Contas da CGD, 2007. 

 
A Caixa intensificou a sua intervenção neste segmento em 2007, em especial nas 

PME, aumentando o seu volume de negócios. A oferta de produtos foi organizada e 

reforçada de acordo com as necessidades das empresas: gestão corrente, no investimento e 

na área internacional. A concessão de crédito destina-se à protecção da actividade da 

empresa e dos empresários; fornecer financiamento para fortalecer a sua posição 

económica – financeira e a sua posição competitiva; proporcionar capital para se efectuar 

novos investimentos. 

 
Gráfico Nº 9: Crédito a empresas por sectores de actividade em 2007. 

 
Fonte: Relatório e Contas da CGD, 2007. 

 
 Em 2007, os sectores de actividade onde se registou um acentuado dinamismo 

foram nos sectores dos serviços (66,8%) e da construção e obras públicas (17,0%), como 

se verifica no gráfico nº 9. 
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Tabela Nº 10: Crédito especializado – produção no Grupo CGD. 

 
Fonte: Relatório e Contas CGD, 2007. 

 

 Analisando as áreas de negócio, representadas na tabela nº 10, em que a Caixa 

opera, leasing mobiliário e imobiliário, o factoring e o crédito de consumo, obteve um 

crescimento em todos os produtos, em especial no leasing mobiliário e no imobiliário, a 

que corresponderam aumentos das respectivas quotas de mercado. No crédito ao consumo, 

realça-se um crescimento de 11,5%, invertendo a tendência do ano anterior, e no factoring 

o aumento no volume de operações atingiu 4,6%. 

 

 O saldo do crédito a clientes (bruto) atingiu 68,6 mil milhões de euros 

impulsionado pelo crescimento do crédito a empresas, em menor ritmo pelo crédito à 

habitação, como demonstra o gráfico nº 10, continuando apesar da pequena desaceleração 

verificada em 2007 a constituir o principal motivo de endividamento das famílias. O saldo 

do crédito ao sector administrativo registou em contrapartida uma redução significativa no 

saldo, no segmento de particulares mantém um peso preponderante no crédito total, 

absorvendo uma grande parte do saldo total concedido, cabendo à habitação e aos outros 

fins o resto do saldo.  

 

 A concessão de crédito a clientes, que cresceu a uma taxa anual de 16,6%, continua 

a contribuir fortemente para a evolução do Activo Líquido da instituição, analisando cada 

sector do crédito, os que evidenciaram uma evolução positiva de 2006 para 2007 foram o 

crédito a empresas e para outras finalidades, como é ilustrado no gráfico nº 10.  
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Gráfico Nº 10: Crédito concedido a clientes da CGD. 

 
Fonte: Relatório e Contas da CGD, 2007. 

 
Após a observação dos dados, conclui-se que o recurso ao crédito como forma de 

financiamento tem aumentado, e no caso da CGD este tem contribuído para o aumento da 

sua situação líquida e para a sua posição como líder do mercado financeiro, o que 

consequentemente tem impulsionado a economia, pois através dos novos investimentos 

realizados com base no recurso de crédito, é possível tornar a economia mais competitiva, 

criar emprego e apostar na inovação. 

 
4.2 Impacto da política monetária no crédito bancário. 
 

 O canal do crédito é designado como sendo um dos canais de transmissão da 

política monetária e, consequentemente, não pode se separado da problemática da 

transmissão dos impulsos da política monetária. 

 

Os primeiros trabalhos sobre o canal do crédito são atribuídos por Kashyop et al. 

(1993), aos seguintes autores: 

• Tobin (1963); 

• Brainard (1963); 

• Brunner (1963); 

• Meltzer (1963); 

• Bernanke e Blinder (1988 e 1992); 
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• King (1986); 

• Romer (1990); 

Já Walsh (1998) atribui a um artigo de King (1986) a primeira tentativa para testar o 

canal do crédito bancário. 

 

A literatura sobre canal de crédito tem procurado integrar as variáveis financeiras 

nos modelos económicos, de forma a avaliar a importância destas variáveis na transmissão 

da política monetária. Os autores Kiyotaki e Moore (1997) avaliam, num modelo de 

economia dinâmica, o papel das garantias dos empréstimos nas decisões de concessão de 

crédito. Os activos fixos desempenham um duplo papel, dado que, por um lado, se perfilam 

como factores de produção e, por outro, servem de garantia do financiamento. Por sua vez, 

Benito e Whitley (2003) referem que, num contexto de informação assimétrica 

relativamente à verdadeira situação económica e financeira dos seus clientes, as 

instituições financeiras podem requerer um prémio maior pelos empréstimos que 

concedem, dado que verificam uma maior probabilidade de incumprimento à medida que a 

procura de dívida externa aumenta e se assiste a uma deterioração dos balanços destes 

agentes económicos. 

 

Segundo Morris e Sellon (1995), o debate sobre a existência do canal do crédito 

tem-se centrado em duas linhas de pesquisa:  

• A primeira, verifica se os bancos racionam o crédito aos seus clientes, tendo 

em atenção que a existência de racionamento do crédito pode facultar um 

canal directo para a política monetária.  

• A segunda, analisa, por um lado, em que medida as imperfeições nos 

mercados do crédito podem gerar um canal do crédito para a política 

monetária, e, por outro, como é que as rupturas na disponibilidade de 

crédito são uma fonte de flutuações na actividade económica. 

 

Política Monetária e mecanismos de transmissão do crédito bancário 

 

Segundo Abreu et al. (2007), são seis os objectivos, normalmente associados à 

política monetária: elevado nível de emprego; crescimento económico sustentado; 
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estabilidade de preços; estabilidade das taxas de juro; estabilidade dos mercados 

financeiros e estabilidade do mercado de câmbios.  

 

A política monetária consiste na utilização de variáveis monetárias, tais como a 

taxa de juro, o crédito bancário e a oferta de moeda, com vista a atingir determinados 

objectivos económicos, como menciona Barata (1993). O fundamento principal desta 

política, resulta do facto da taxa de juro ser uma variável determinante da procura global (o 

consumo e investimento serem funções decrescentes da taxa de juro) e de o crédito 

influenciar também as suas componentes, pela via quantitativa do financiamento. 

 

Abreu et al. (2007) referem que os mecanismos através dos quais a política 

monetária influência a actividade económica, isto é os canais de influência da política 

monetária sobre a economia real são: 

• Mecanismos tradicionais da taxa de juro; 

• Mecanismos que actuam através do efeito sobre o preço de activos: 

− Mecanismo da taxa de câmbio ou das exportações líquidas; 

− Mecanismo do “q de Tobin”; 

− Efeito riqueza. 

• Mecanismos do crédito bancário: 

− Disponibilidades de crédito bancário; 

− Situação líquida da empresa; 

− Cash flow das empresas; 

− Variações não antecipadas do nível geral de preços; 

− Efeito sobre a liquidez das famílias. 

 

Estes mecanismos, apesar de serem analisados isoladamente produzem os seus 

efeitos em conjunto, dependendo a relevância de cada um da estrutura económica e dos 

mecanismos de financiamento das diferentes economias. Analisando os mecanismos, que 

actuam na perspectiva do crédito bancário, pelo facto de a política monetária influenciar a 

situação de liquidez dos bancos e a assimetria de informação no mercado de crédito, 

vejamos o seguinte: 
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• Disponibilidade de crédito bancário: uma política monetária expansionista, tem 

como consequência um aumento da liquidez disponível das instituições financeiras 

e monetárias, as quais ficarão com uma maior capacidade de concessão de crédito, 

o que terá efeitos positivos ao nível do investimento e do consumo privado, 

influenciando positivamente a actividade económica. 

 
Segundo Duguay (1994) a transmissão da política monetária pode ser abordada 

enfatizando, por um lado, os canais das taxas de juro e das taxas de câmbio e, por outro, os 

agregados monetários e de crédito. Isto é, a política monetária actua por dois canais 

principais: pelo seu efeito sobre as taxas de juro, provocando um efeito-preço; e pelo seu 

efeito sobre a disponibilidade do crédito, provocando um efeito-quantidade, como refere 

Taylor (1995). As duas formas anteriores de conceber a transmissão dos impulsos da 

política monetária vão dar origem a duas formas distintas de análise: a abordagem da 

moeda e a abordagem do crédito. 

 

Na bibliografia económica existe consenso sobre o facto de a política monetária ter 

impactos na economia real, pelo menos no curto prazo, através de dois canais principais – 

o canal taxa de juro e o canal de crédito, sendo que este último pode ser avaliado através 

do canal de crédito bancário e do canal de balanço. Os canais de transmissão operam 

através dos custos e das fontes de financiamento e da posição financeira das empresas não 

financeiras, das famílias e dos intermediários financeiros. Tal como referem Farinha e 

Marques (2001) a diferenciação dos canais monetário e de crédito revela-se útil por 

diversos motivos, nomeadamente porque permite compreender os agregados financeiros 

que sofrem o impacto da política monetária e, como tal, ajudará na melhor compreensão da 

ligação entre os sectores financeiros e reais da economia. Além disso, uma melhor 

compreensão do mecanismo de transmissão poderá ajudar as autoridades monetárias e os 

analistas a interpretar os movimentos dos agregados financeiros e a efectuarem uma 

escolha mais fundamentada dos objectivos intermédios da política monetária. 

 

O canal de crédito tem por base o efeito directo da política monetária sobre as taxas 

de juro, o qual altera o prémio de financiamento externo a que os agentes económicos que 

procuram financiamento estão sujeitos. O prémio de financiamento externo resulta da 

diferença entre o custo de utilização dos capitais alheios e o custo de oportunidade dos 
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capitais próprios destes agentes. Assim sendo, Bernanke e Gertler (1995) consideram 

mesmo que o canal de crédito não é propriamente uma alternativa distinta do mecanismo 

de transmissão monetário tradicional, mas um conjunto de factores que ampliam e 

propagam os efeitos normais da taxa de juro. 

 

Um estudo sobre o canal do crédito requer, antes de mais, que exista uma forte 

convicção de que a política monetária condiciona a actividade económica real através dos 

mercados do crédito. Estes mercados podem desempenhar um papel importante, desde que 

existam imperfeições no seu funcionamento que tenham consequências estatisticamente 

significativas e economicamente relevantes, como menciona Benjamin Friedman (1995). 

 

A temática do canal de crédito pressupõe que o efeito directo da política monetária 

sobre as taxas de juro altera, no mesmo sentido, o prémio de financiamento a que os 

agentes económicos estão sujeitos. As alterações do prémio de financiamento vão, assim, 

reforçar os efeitos do canal das taxas de juro, levando a que Bernanke e Gertler (1995) 

considerassem que o canal do crédito não é um canal autónomo, mas sim um conjunto de 

factores que amplificam e propagam os efeitos do canal das taxas de juro. Estes autores 

consideram, mesmo, que a designação de canal do crédito é incorrecta, uma vez que o 

canal do crédito é, na realidade, um mecanismo potenciador e não um verdadeiro canal de 

transmissão monetária. 

 

Considerando a existência de imperfeições no mercado de crédito, as acções 

levadas a cabo pelos bancos centrais no decorrer da execução da política monetária têm um 

efeito não só nas taxas de juro mas também no prémio de financiamento externo das 

empresas.  

 

Conforme referido anteriormente, estas relações entre as decisões de política 

monetária e o prémio de financiamento externo podem ser analisadas por duas vias 

distintas, embora, como referido em Hall (2001a), complementares. A primeira é o canal 

de crédito bancário, pelo qual qualquer alteração de política monetária que modifique as 

posições dos balanços das instituições financeiras pode levar a uma alteração na oferta de 

empréstimos, condicionando assim a disponibilidade de financiamento aos agentes 

económicos que dele necessitam. 
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O crédito bancário tem sido objecto de pesquisas e discussões, por diversos autores, 

o que possibilita expor as diferentes visões e críticas realizadas neste âmbito, onde em 

alguns estudos são enunciados os diferentes conceitos atribuídos ao crédito bancário (ver 

tabela nº 11). 

Tabela Nº 11:Conceitos atribuídos ao crédito bancário. 
AUTOR DESIGNAÇÃO 

Chami e al. (1999) - “bank- dependent borrower channel” 
Fisher (1999) - “bank lending channel” 

- “lending view” 
Lavigne e Villieu (1996), Goux (1996) - “canal étroit du credit” 
Plihon (2000) - “canal étroit du credit bancaire” 
Ramos (1996) - “canal do crédito bancário” 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Os autores Nóbrega (2005)15 e Farinha e Marques (2001), apontam, com base em 

estudos realizados, para a existência de um canal de crédito bancário de transmissão da 

política monetária. 

 

 Para Morris e Sellon (1995), não é uma ideia nova o facto do crédito bancário 

desempenhar um papel importante no mecanismo de transmissão da política. De facto, tem 

sido parte dos debates sobre a política monetária desde os anos cinquenta, quando os 

proponentes da doutrina da disponibilidade, como Fuerst (1994) argumentaram que o canal 

do crédito dotava a Reserva Federal de um poder adicional na condução da política 

monetária. De acordo com esta concepção, a existência de um canal directo da política 

monetária, associado ao crédito bancário, torna possível à política monetária exercer uma 

forte influência sobre o produto, sem ter que proceder a elevadas alterações nas taxas de 

juro. Uma política monetária restritiva reduz directamente a oferta de crédito bancário e, 

deste modo, força os agentes económicos a reduzirem a sua despesa. 

 

 Segundo Benjamin Friedman (1995), a introdução do canal do crédito na 

transmissão monetária representa um aumento da complexidade da política monetária que 

rompe com a simplicidade do canal das taxas de juro. A abordagem do crédito pode ser 

analisada por duas ópticas: 

                                                           
15 Realizou um estudo com dados painel de bancos portugueses, estimando uma função de oferta de crédito 
de modo a verificar se a oferta de moeda reage às variações dos depósitos. 
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• A primeira, vulgarmente referida como o canal do crédito bancário, tem a 

particularidade de o mecanismo de transmissão pressupor que o crédito bancário é 

uma forma especial de capitais alheios. 

• A segunda, referida como o canal do balanço, enfatiza o impacto das alterações da 

política monetária no património dos agentes económicos. 

 
 O canal de crédito bancário retrata como é que alterações da política monetária 

modificam as estruturas dos balanços das instituições financeiras e, deste modo, afectam os 

custos de financiamento dos agentes económicos que dependem do crédito bancário, isto 

para além dos efeitos normais previstos no canal taxa de juro. 

 

 Os fundamentos microeconómicos dos comportamentos financeiros mostram que 

as assimetrias de informação, nos mercados financeiros, amplificam as variações das taxas 

de juro de curto prazo desencadeadas pelo banco central, como afirma Lavigne (1996). 

Assim sendo, a existência do canal do crédito requer a presença de assimetrias de 

informação nos mercados financeiros.  

 

 Os problemas informacionais nos mercados do crédito, transmitem-se por dois 

mecanismos principais: 

• Canal do crédito bancário e manifesta-se através do crédito bancário.  

• Canal do balanço e opera através dos efeitos sobre o património líquido dos 

agentes económicos. 

 

De acordo com Fuinhas (2001), o canal do crédito bancário é baseado no 

pressuposto de que os bancos (como exemplo o caso da caixa Geral de Depósitos) 

desempenham um papel essencial no sistema financeiro, porque estão bem preparados para 

lidar com os problemas de assimetria da informação característicos dos mercados do 

crédito. A presença de assimetrias de informação origina a que determinados agentes 

económicos não tenham acesso ao crédito bancário. Desta forma, as políticas monetárias 

restritivas provocam uma redução das reservas dos bancos e conduzem a uma diminuição 

no volume de crédito que os bancos podem oferecer (ver gráfico nº 11). Concluindo-se que 

a presença de agentes económicos "dependentes" do crédito bancário leva a uma 

diminuição na despesa de investimento destes agentes económicos. 
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Gráfico Nº 11: Canal do crédito bancário. 

 
Fonte: Fuinhas (2001). 

  

O canal do crédito bancário prevê, ainda, que os impulsos de política monetária têm 

um pronunciado efeito sobre os agentes económicos de pequena dimensão, porque são os 

mais dependentes do crédito bancário, uma vez que se assume que os agentes económicos 

de grande dimensão podem aceder directamente aos mercados financeiros emitindo 

obrigações ou acções. 

  

No que diz respeito aos bancos, nomeadamente o caso da CGD, estes respondem a 

uma política monetária restritiva diminuindo a concessão de crédito e adoptando políticas 

de concessão de crédito mais severas para os mutuários com um maior nível de risco (ver 

gráfico nº 12). Passando a seleccionar os mutuários que ex ante apresentam uma maior 

valia, isto é, aqueles que apresentam um menor risco de incumprimento. A fuga em 

direcção à qualidade pode desencadear um efeito de acelerador financeiro na acepção de 

Bernake et al. (1996). A política monetária restritiva conduz a economia para a recessão, 

consequentemente acentua as restrições na concessão de crédito, acabando por acentuar a 

recessão e o processo continua indefinidamente. 
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Gráfico Nº 12: Fuga para a qualidade. 

 
Fonte: Fuinhas (2001). 

 
Como referem Farinha e Marques (2001), políticas monetárias restritivas podem 

implicar uma redução das reservas das instituições financeiras e, como tal, uma redução da 

oferta de empréstimos. As instituições financeiras constatam que a sua capacidade de obter 

fundos que lhes permitam sustentar os empréstimos diminui. Conduzindo a uma 

diminuição na oferta de empréstimos por parte destes agentes económicos, acabando por 

incorrer em maiores custos de obtenção de financiamento bancário. Tal facto implica que 

uma redução na oferta de crédito bancário, em relação a outras formas de financiamento, 

leve a um aumento do prémio de financiamento externo. Acabando, estes agentes 

económicos dependentes do financiamento bancário, perante o aumento do prémio de 

financiamento externo a cancelar ou adiar os projectos de investimento a que se tinham 

proposto, o que conduz a um decréscimo da actividade económica real. 

 

 Os autores Gertler e Gilchrist (1993) avançam a hipótese do excesso de 

sensibilidade, hipótese segundo a qual os particulares e as pequenas e médias empresas são 

excessivamente sensíveis às variações no volume de crédito bancário e, consequentemente, 

às reacções do sistema bancário aos impulsos de política monetária. 

 

 Para Calomiris (1993) o canal do crédito bancário coloca a oferta real de crédito 

bancário numa posição de destaque na transmissão monetária e contribui para que as 

perturbações macroeconómicas tenham uma longa duração. 
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 Thornton (1994) evidencia dois pressupostos centrais do canal do crédito bancário: 

• Primeiro, a capacidade de o banco central condicionar o volume de crédito 

concedido pelo sistema bancário.  

• Segundo, a possibilidade de se gerar um diferencial entre as taxas de juro do 

mercado monetário e as taxas de juro activas, o que pressupõe a existência de 

algum poder de mercado dos bancos relativamente ao seus clientes. 

Dito de outro modo, o segundo pressuposto requer que o crédito bancário não seja um 

substituto perfeito das outras formas de financiamento para todos os agentes económicos.  

 

 Face ao mencionado anteriormente, o canal do crédito bancário é uma proposição 

acerca da amplitude relativa das alterações na procura e na oferta de crédito bancário, 

quando a política monetária se torna restritiva. De acordo com a versão protótipo do canal 

do crédito bancário, quando a política monetária se torna restritiva, o crédito bancário 

deverá declinar e as taxas de juro activas deverão aumentar relativamente às taxas de juro 

dos mercados financeiros. 

 

 Outro aspecto a mencionar será para o facto do canal do crédito bancário requerer, 

por um lado, que exista uma relação entre as reservas do sistema bancário e o volume de 

crédito que este sistema concede e, por outro, que o canal do crédito seja necessário 

economicamente, isto é, que o crédito bancário não seja um substituto perfeito das outras 

formas de financiamento, para todos os agentes económicos. O canal do crédito pressupõe, 

assim, que o sistema bancário desempenha um papel especial na política monetária e que o 

crédito bancário seja predominante para alguns agentes económicos. 

 

 Para os autores Kashyap et al., (1993), e Guille (1996) existem algumas condições 

que têm que ser satisfeitas para que o canal do crédito bancário possa operar. Em primeiro 

lugar, os bancos não podem separar completamente a oferta de crédito, das alterações nas 

reservas induzidas pela autoridade monetária, isto é, o banco central tem de ser capaz de 

influenciar, de modo significativo, o volume de crédito concedido pelo sistema bancário. 

 
Durante os períodos de tensão financeira, com demonstram Claus e Smith (1999), 

os agentes económicos que em circunstâncias normais se podem financiar junto dos 

mercados financeiros, podem ficar dependentes do crédito bancário. Mesmo as empresas 



que têm acesso directo aos mercados financeiros podem ficar dependentes do 

crédito bancário nos períodos de tensão financeira. 

 

 Segundo Kohler et al. (2000) a dependência do crédito bancário pode ser atenuada 

pela activação de um canal de crédito comercial (trade credit channel). Afirmando que as 

empresas com acesso aos mercados financeiros16 podem conceder um maior volume de 

crédito comercial às empresas supostamente dependentes do crédito bancário, durante as 

fases de política monetária restritiva. 

 

De acordo com Chami et al. (1999), a dependência do crédito bancário, radica na 

falta de valor creditício dos agentes económicos de reduzida dimensão. 

 
 A envolvente do crédito considera que o sistema bancário, para além de participar 

no lado da oferta do mercado da moeda, também desempenha um papel específico no lado 

da oferta do mercado do crédito. Assim sendo, no lado da oferta do mercado do crédito 

bancário estão os bancos, em que o montante das reservas que o banco central lhes 

disponibiliza condiciona o volume de depósitos que os bancos podem registar no lado do 

passivo do seu balanço. E no lado da procura do mercado do crédito bancário, estão as 

empresas e as famílias pretendem financiar as suas aquisições de bens e serviços. 

 

Fuinhas (2001) refere no seu estudo, que em situações de equilíbrio a taxa de juro é 

determinada pela intersecção entre a oferta e a procura de crédito. À taxa de juro i*, no 

(ver gráfico nº 13), estabelece-se o equilíbrio entre a oferta e a procura de crédito.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Existem diferenças entre os mercados financeiros europeus e americanos. Os mercados financeiros 
europeus tem como base do seu financiamento o mercado monetário (money market), enquanto que os 
mercados financeiros americanos usam o mercado de capitais (capital market) para se financiarem. 



Gráfico Nº 13: Interacção entre a oferta e a procura de crédito. 

 
Fonte: Fuinhas (2001). 

 
 O impacto de uma redução nas taxas de juro dos mercados financeiros é possível 

ser examinado no gráfico nº 14. Como obtêm, agora, uma rendibilidade menor nos títulos, 

estão mais propensos a concederem crédito, o que faz com que a curva da oferta de crédito 

se desloque para a direita, como afirma o mesmo autor. A combinação de uma procura 

fraca e de uma oferta forte diminui as taxas de juro activas. 

 
 

Gráfico Nº 14: Efeito de um decréscimo na taxa de juro do mercado financeiro. 

 
Fonte: Fuinhas (2001). 

 

Uma modificação no volume de reservas que o banco central disponibiliza ao 

sistema bancário pode ter um efeito directo no mercado do crédito bancário. Pois se o 
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banco central aumentar o volume de reservas que disponibiliza, então os bancos são 

capazes de criar mais depósitos. A amplitude com que os bancos usam esta oportunidade 

para aumentar o seu portfólio de crédito concedido, determina a dimensão da deslocação 

da curva da oferta de crédito para a direita, tal como podemos observar no gráfico nº 15. 

Constatando-se que um aumento das reservas tende a reduzir as taxas de juro activas (a 

taxa de juro passa de i* para i**). 

 
Gráfico Nº 15: Deslocação da curva de oferta de crédito. 

 
Fonte: Fuinhas (2001). 

 

O primeiro objectivo da política do crédito é contribuir para os objectivos 

fundamentais da política económica, tais como: o crescimento económico, a estabilidade 

monetária, o elevado nível de emprego e o equilíbrio externo, como mencionam Abreu et 

al. (2007). No entanto, a política de enquadramento do crédito pode prosseguir objectivos 

mais específicos como refere Fuinhas (2001): 

1) A limitação dos meios de financiamento à disposição dos agentes económicos, 

pode ter como objectivo estimular o recurso dos agentes económicos ao crédito 

externo.  

2) A política de enquadramento pode ter como objectivo o fomento da procura de 

títulos do Tesouro pelo sistema bancário e incentivar outras formas de crédito 

bancário ao Tesouro.  

3) A imposição de limites à expansão do crédito bancário pode ter como objectivo a 

criação e a expansão de outros mercados financeiros. De facto, o enquadramento do 
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crédito estimula, quer a procura, quer a oferta de títulos e fomenta o aparecimento 

de outras instituições financeiras, geralmente não bancárias. 

4) O efeito do enquadramento do crédito pode incentivar a inovação financeira. 

5) A política de enquadramento do crédito pode ter como objectivo influenciar o perfil 

do crédito concedido. Neste caso, ao controlo quantitativo associa-se o controlo 

selectivo do crédito, o qual se faz sob a forma de desenquadramento de certas 

categorias de crédito que interesse expandir. 

 
 As imperfeições no mercado de crédito devem ser incorporadas nos modelos 

macroeconómicos de modo directo e rigoroso enumerando dois motivos para se incluírem 

estes efeitos nesses modelos, como mostram Bernanke et al (1999). Começando por se 

verificar que a introdução das imperfeições no mercado de crédito melhora a capacidade de 

explicação de uma grande variedade de flutuações cíclicas, dado que imperfeições no 

mercado de crédito amplificam a transmissão dos choques reais e nominais à economia. 

Surgindo estudos recentes que confirmam que as imperfeições no mercado de crédito têm 

implicações na determinação dos efeitos da procura e da oferta agregada. 

 

 Como refere o mesmo autor Bernanke et al. (1999), num ambiente de informação 

assimétrica que caracteriza os mercados de crédito, as instituições financeiras podem exigir 

um prémio maior pelos empréstimos que concedem, dado que se assiste a uma maior 

probabilidade de incumprimento à medida que a procura de dívida externa à empresa 

aumenta e se assiste a uma deterioração dos balanços destes agentes económicos. 

 

Como síntese a tabela nº 12 ilustra os principais tópicos dos estudos publicados 

pelos diversos autores enunciados ao longo deste capítulo, no que respeita ao papel que o 

crédito bancário assume nos mecanismos de transmissão da política monetária. 

 

Tabela Nº 12: Resumo dos estudos abordados. 

 AUTOR  CONCEPÇÃO ABORDADA 

Morrris e Sellon (1995) e Fuerst (1994) 

Defendem que a existência de um canal de 

crédito, torna possível à política monetária 

exercer uma forte influência sobre o produto. 
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Benjamin Friedman (1995) 

Argumenta que a introdução do canal do 

crédito na política monetária rompe com a 

simplicidade do canal das taxas de juro. 

Calamoris (1993) 

Diz que a presença do crédito bancário na 

transmissão monetária contribui para que os 

efeitos macroeconómicos tenham longa duração. 

Lavigne (1996) 

Argumenta que a existência do canal de 

crédito requer a presença de assimetrias de 

informação nos mercados financeiros. 

Bernanke e Gertler (1995) 

Dizem no seu estudo que o canal de crédito é 

considerado um conjunto de factores que 

amplificam e propagam os efeitos normais da 

taxa de juro. 

Kohler et al. (2000) 

Defendem que a dependência do crédito 

bancário pode ser atenuada pela activação de um 

canal de crédito comercial. 

 

Abreu et al. (2007) 

Referem que uma política monetária 

expansionista tem como consequência um 

aumento da liquidez disponível das Instituições 

Financeiras Monetárias, as quais ficarão com 

uma maior capacidade de concessão de crédito, 

o que terá efeitos positivos no investimento, 

consumo privado, influenciando positivamente a 

actividade económica. 

Claus e Smith (1999) 

Expõem no seu estudo que os agentes 

económicos em períodos de tensão financeira 

ficam dependentes do crédito bancário. 

Chami et al. (1999) 

Referem que a dependência do crédito 

bancário radica na falta de valor creditício dos 

agentes económicos. 
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Bernanke et al. (1999) 

Defendem que as imperfeições no mercado do 

crédito amplificam a transmissão dos choques 

reais e nominais à economia. 

Duc et al. (2005) 

Sustentam que as condições financeiras têm 

um papel importante no processo de transmissão 

da política monetária. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3 Apreciações finais 

 

 O canal do crédito pressupõe uma cadeia de causalidade que se pode dividir, por 

conveniência de análise, em duas:  

• A causalidade dos impulsos de política monetária (geralmente através da variação 

nas reservas ao dispor do sistema bancário) para o volume de crédito concedido; 

• A causalidade do crédito para o produto real. 

 

Em geral, os principais objectivos da política monetária são:  

• Assegurar a estabilidade dos preços;  

• O máximo crescimento económico;  

• O pleno emprego;  

• O equilíbrio da balança de pagamentos. 

Em rigor, o objectivo final da política monetária é contribuir para que se alcance o maior 

nível possível de bem-estar económico. 

 

Os decisores de política monetária devem ter em consideração um conjunto de 

mecanismos e circunstâncias económicas quando formulam a política monetária. 

 

O canal do crédito bancário indica que se deve considerar a hipótese de o sistema 

bancário conseguir contornar a restritividade da política monetária. A capacidade para 

isolar os impulsos de política monetária está associada: 

• À profundidade dos mercados financeiros;  

• Ao acesso aos mercados financeiros internacionais;  
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• À extensão do sistema de reservas obrigatórias;  

• À robustez do balanço dos bancos.  

 

A autoridade monetária deve, também, observar:  

• O grau de dependência do crédito bancário;  

• O grau de desenvolvimento e disponibilidade de outras formas de financiamento;  

• A proporção de agentes económicos de reduzida dimensão; 

• O crescimento da actividade económica: 

• A extensão da liberalização e desregulamentação do mercado do crédito. 

 

Ao nível do canal do crédito bancário é igualmente importante analisar:  

• As alterações nas práticas de concessão de crédito;  

• A existência de fenómenos de fuga para a qualidade; 

• O papel desempenhado pelos bancos no sistema financeiro.  

 

Analisando o caso da CGD, este banco responde a uma política monetária restritiva, 

diminuindo a sua concessão de crédito, aplicando várias restrições ao nível de garantias 

exigidas aos agentes económicos que procuram financiamento de forma a evitar o crédito 

malparado (incumprimento), aplicando taxas de juro activas mais altas. Contudo, quando a 

economia se encontra estável a concessão de crédito expande-se e contribui em grande 

percentagem para os resultados líquidos obtidos pela CGD, e consequentemente para a 

expansão da economia portuguesa. 

 

 O crédito bancário é peculiar porque representa a fonte primária de fundos, nos 

casos em que os montantes de informação e de comunicação necessários para completar as 

transacções são elevadas. 

  

 A condição de existência do canal de crédito bancário requer que o banco central 

seja capaz de condicionar directa ou indirectamente o volume de crédito que o sistema 

bancário é capaz de conceder à economia.  

 

 



CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 
 

 

 Para que todo o processo de gestão de crédito e cobranças seja bem sucedido, é 

fundamental a existência de uma política de crédito bem definida pela empresa, bem como 

o seu reconhecimento e aceitação, não só pelo departamento de crédito mas também por 

outros departamentos, nomeadamente o comercial.  

 

 O mercado apresenta a cada dia que passa novos desafios, as regras evoluem, a 

competitividade é determinante. A concessão de crédito, além de uma necessidade de 

quase todas as empresas é também um serviço prestado aos clientes. Se esse serviço 

apresentar diferenciação positiva terá a preferência dos clientes tornando-se para a empresa 

numa vantagem competitiva sobre as concorrentes. 

 

 Como referem Lagoa et al. (2004), numa fase de abrandamento da actividade 

económica, a atitude dos bancos no que diz respeito à concessão de crédito é fundamental. 

Pode acontecer que os bancos, ao decidirem adoptar uma política de crédito mais restritiva, 

originem situações de instabilidade financeira que impossibilitem muitas empresas de 

cumprir exactamente as suas obrigações para com os credores, contribuindo assim para 

agravar a situação económica do país. Se este cenário ocorrer, perante as dificuldades das 

empresas, os bancos flexibilizarem as condições de concessão de crédito, ou renegociarem 

créditos anteriormente concedidos, tal contribuirá para que as empresas possam ultrapassar 

períodos menos favoráveis e para que não sejam forçadas a fazer despedimentos e a 

realizar cortes tão violentos no investimento. 

 

 Em relação a Portugal, a atitude dos bancos na concessão de crédito é 

particularmente relevante porque o crédito bancário é uma importante fonte de 

financiamento para as empresas industriais e de serviços, correspondendo a mais de um 

quarto do total do financiamento destas empresas, como afirmam Lagoa et al. (2004). 

Além disso, o crédito bancário é um factor relevante para a aquisição de habitação, como 

se verifica nas diversas notícias e estudos publicados pelo Banco de Portugal. 
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 O sector bancário evoluiu de uma lógica de produção para uma lógica de 

perfomance, onde o principal objectivo é a obtenção da dimensão competitiva que permita 

fazer face aos concorrentes. A crescente concorrência a que o sector bancário foi 

subordinado motivou a redefinição das estratégias competitivas dos bancos, pelo que uma 

estratégia de diferenciação garantirá vantagem competitiva se incorporar elementos que 

distingam a oferta pela qualidade e pela reputação, daí que a marca constitua um activo de 

importância crucial que permite a diferenciação da concorrência e garante a fidelização dos 

clientes. 

 

Os modelos de canal de crédito consideram que alterações na situação financeira 

das instituições financeiras que concedem crédito e dos agentes económicos que procuram 

esse mesmo crédito podem afectar a situação económica e a inflação, levando a que os 

factores financeiros exerçam particular influência na transmissão de choques monetários à 

economia real. 

 

 Concluindo-se que o canal de crédito é um mecanismo de transmissão da política 

monetária à actividade económica. Neste contexto, reforça-se a importância das condições 

financeiras neste mecanismo, pois permitem avaliar até que ponto alterações nos sectores 

financeiro e não financeiro afectam a relação entre as taxas de juro, despesa e inflação, 

mediante a influência no prémio de financiamento externo. Como referem Duc et al 

(2005), as condições financeiras têm um papel predominante no processo de transmissão 

da política monetária, na determinação das medidas de política a aplicar e na sua avaliação.  

 

O negócio bancário e as condições em que se exerce estão a mudar, ameaçando a 

sua rendibilidade. Por isso, torna-se necessário ter uma estratégia, estar permanentemente à 

escuta dos clientes e dos mercados e ter uma gestão eficaz na defesa da rendibilidade, que 

é essencial ao desenvolvimento do negócio, como refere Oliveira (1996). Com base, no 

parágrafo anterior, verifica-se quais deveriam ser as principais directrizes futuras para as 

instituições bancárias de um modo geral, e porque não, também para os bancos em 

Portugal. Deste modo, segundo Silva (1992) os bancos portugueses têm que fazer ainda um 

maior apelo à eficiência e produtividade, reestruturação e reorganização dos serviços. 
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Não há dúvida de que a função de concessão de crédito, exercida pelas instituições 

bancárias, tem assumido ao longo dos tempos uma grande importância, quer para os 

clientes utilizadores de fundos, quer para as próprias instituições, não esquecendo os 

efeitos macroecónomicos induzidos a nível global, regional e local, como refere Caiado 

(1998). 

 

As críticas mais vulgares feitas por entidades que necessitam de recorrer ao crédito 

bancário referem-se a: utilização de métodos de análise inadequados, desajustamento em 

relação às necessidades dos proponentes, adopção de processos morosos e burocráticos, e 

complexidade para obter crédito. 

 

Ao longo do tempo, a força com que se manifesta cada canal de transmissão 

monetária e o seu relacionamento com os outros canais de transmissão, tende a alterar-se, à 

medida que os agentes económicos reagem às transformações nas condições económicas. 

O canal do crédito bancário é identificado na maioria dos casos como sendo “o canal do 

crédito”, perspectiva que apelida-se de redutora da problemática do crédito na transmissão 

monetária, por alguns autores. 

 

Apesar de se verificar um peso muito elevado do sistema bancário no sistema 

financeiro da economia portuguesa, o canal do crédito deve continuar a ser objecto de 

discussão regular no seio da comunidade académica ou nas publicações do Banco de 

Portugal. 

 

Face às características próprias do processo de transmissão monetária, esta temática 

tem que ser objecto de uma permanente análise, devido ao rápido desenvolvimento e 

modernização das sociedades, às crescentes exigências dos mercados e à imparável 

inovação tecnológica, o crédito bancário vem estando em permanente fase de adaptação e 

sujeito a processos de actualização constantes.  

 

A CGD é o mais representativo e importante banco no sector financeiro português, 

pela carteira de clientes que possui, mas também pelo crédito que concede a empresas e 
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particulares. Funcionando como um interveniente activo, dinâmico e competitivo no 

mecanismo de transmissão da política monetária à actividade económica real portuguesa. 

 

A análise realizada poderá servir no entanto para fornecer pistas para trabalhos 

posteriores que se debrucem sobre uma análise mais aprofundada da temática abordada ao 

longo deste trabalho. 
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