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CUSTOS E ECONOMIAS DE ESCALA 
NA BANCA PORTUGUESA: 
0 PER[ODO DA CONCENTRACAO FINANCEIRA 

Jose Martins Barata (*) 

1 - lntroduc;ao 

0 estudo dos custos e economias de esca'la na Banca reveste-se de 
inegavel interesse, tanto do ponte de vista te6rico como no tocante as apli
cac;:oes de caracter profissional. 

Efectivamente, a questao da func;:ao de custos supoe ~ma investigac;:ao 
previa sabre a func;:ao de produc;:ao e esta, como adiante se vera, levanta 
alguns problemas te6ricos de grande importancia, num contexte de analise 
mais vasto. Tal e o caso do conceito de produc;:ao aplicavel a actividade 
bancaria e da relac;:ao entre estrutura de repartic;:ao do rendimento e forma 
matematica da func;:ao de produc;:ao. 

Par outre lado, do ponte de vista da profissao bancaria, e incontesta
vel o interesse das pesquisas neste domfnio, nao s6 pelas recomendac;:oes 
que se poderao formular quanta a dimensao da empresa bancaria, como 
tambem pelas aplicac;:oes dos modelos econometricos para efeitos de ges
tae orc;:amental hoje praticada pela generalidade dos bancos portugueses. E 
convira salientar que o interesse pratico par tais estudos se reforc;:a bastan
te se o modele for alargado a outras variaveis, como sejam os factores 
que, a par das economias de escala, eventualmente existentes, determinam 
a rentabilidade bancaria (tecnologia, inflac;:ao, polftica monetaria, heteroge
neidade dos produtos, estrutura de aplicac;:ao dos capitais operatives e es
trutura financeira), o que n6s fazemos noutro local (1), mas que, como bem 
se compreende, nao e possfvel apresentar neste artigo. 

Alias, convira referir que este trabalho constitui um subproduto dessa 
nossa investigac;:ao e mais nao e que um aspecto parcelar de uma analise 
mais global, que devera estender-se desde os aspectos metodol6gicos e 
te6ricos ate as aplicac;:oes profissionais. 

E para que se nao apresente aqui uma mera reproduc;:ao de outros tra
balhos, embora sintetizada, iremos subordinar a analise subsequente a 

(*) Assistente do I S. E. 0 autor agradece a DATINFOR- Informatica, Servic;;os e Estu
dos, L.da, por lhe ter facultado, em condic;;Oes acessiveis, o minicomputador Wang 2 200 para 
a elaborac;;ao dos calculos econometricos. Agradece, tambem, a leitura critica e subsequentes 
sugestOes do Prof. Doutor F. Pereira de Moura. Os erros eventualmente existentes sao, 
naturalmente, de exclusiva responsabilidade do autor. 

(1) Trata-se da nossa tese de doutoramento em Monnaie et Finance, sob a direcc;;ao do 
Prof. Gallais-Hamonno, que sera defend ida, em 1981, na Universidade de Orleaes. 
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questao de saber se o fen6meno da concentra<;ao bancaria, que se verifi
cou durante a decada dos anos 60, tera encontrado algum suporte na exis
tencia de economias de escala, eventualmente apreendida pelo feeling dos 
banqueiros. Com efeito, em 1960, existiam no continente e ilhas adjacentes 
32 empresas qualificadas de bancos comerciais ou casas bancarias; dez 
anos depois esse numero tinha diminufdo para 22 empresas, par for<;a do 
movimento de fusees e absor<;ees entretanto verificado [Barata, 1979-a)]. 
Pergunta-se, entao, se a pequena dimensao se revelava inviavel, par se si
tuar abaixo da escala mfnima em termos de viabilidade econ6mica- o que 
obrigava os pequenos a entregarem-se nas maos dos grandes - e se os 
bancos maiores encontravam reais vantagens decorrentes do aumento de 
estrutura. A primeira vista, a simples aprecia<;ao dos fac'tos leva-nos a afir
mar que teriam que existir economias de escala pais, doutro modo, se tor
naria diffcil compreender o comportamento de sujeitos tao pragmaticos 
como sao, normalmente, as banqueiros. Todavia, s6 um trabalho econome
trica, como o que e apresentado mais adiante, podera confirmar ou regei
tar essa primeira ideia. 

Questao semelhante se pode colocar, evidentemente, em rela<;ao as 
fusees realizadas posteriormente a nacionaliza<;ao da Banca. Mas, embora 
a nossa investiga<;ao, ainda em curso, abranja o perfodo que vai de 1960 a 
1979, nao estamos em condi<;ees de publicar ja os resultados relatives aos 
anos mais recentes. 

Antes de entrarmos na apresenta<;ao das partes deste trabalho, nao 
queremos deixar de referir que, apesar de cuidada pesquisa bibliografica, 
nao conseguimos encontrar literatura portuguesa sabre esta materia. Ao 
que nos disseram economistas bancarios bem informados nao existem se
quer trabalhos de caracter interne, sabre este assunto, realizados em institui
<;ees de credito ou departamentos publicos. Par isso, o leitor nao ficara admi
rado pelo facto de citarmos, quase exclusivamente, autores estrangeiros. 

Em rela<;ao a analise subsequente, podemos dizer que ela se apresen
tara dividida em tres partes: 

- 0 modelo te6rico; trata-se do n. 0 2, onde sera abordada a pro
blematica do conceito de produ<;ao bancaria e a questao 
da forma algebrica da fun<;ao de produ<;ao e correlativa 
fun<;ao de custos operatives; 

- lnvestigac;ao empfrica; no n. 0 3. 0 , onde se aplica econometrica
mente o modele anteriormente apresentado; 

-A conc/usao; no n. 0 4.0 , onde se apresenta, como e corrente, o 
resultado- global de todo este trabalho. 

2 - 0 modelo te6rico 

0 estudo das economias de escala pressupee um trabalho te6rico pre· 
via sabre as conceitos de produ<;ao e custos, com extensao, e clara, a 
analise das respectivas rela<;ees matematicas com natureza de fun<;ao. Em 
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termos gerais, pode dizer-se que esta exigencia decorre da inexistencia de 
teorias mecanicamente aplicaveis ao tratamento deste problema, como, 
alias, sucede noutros casas. Alem de os aspectos respeitantes a metodolo
gia cientffica, subjacente as teorias, se revelarem frequentemente discutf
veis, levantam-se tambem dificuldades, normalmente, no domfnio das hip6-
teses de base admitidas pelos seus autores. E o caso do pressuposto de 
existencia de concorrencia pura e o de maximizavao do Iuera, par exemplo. 

Par outro lado, especificamente no que respeita a banca, a semelhanva 
do que se passa com outras actividades do s~ctor dos serviQos, a defini
Qao de uma medida da dimensao mostra-se bastante mais problematica 
do que no caso das empresas industriais. Uma vez que os bancos nao pro
duzem qualquer bem material, conceitos como o de produvao e produtivi
dade, tal como sao entendidos em relavao a industria, afiguram-se bastante 
discutfveis. 

0 tratamento destas quest6es, ainda que de forma necessariamente 
sintetizada, e feito nas sec96es seguidamente desenvolvidas. 

2.1 - 0 conceito de produt;ao bancaria 

Como ponto de partida desta analise vamos considerar, especificamente, 
uma empresa bancaria e observar o que nela se passa, enquanto agente 
interveniente no processo ·social caracterizador de uma economia de tipo 
capitalista. 

Esta tecnica de abordagem do problema e a que os economistas de 
empresa [Gutenberg (1967); Woehe (1963)] utilizam e afigura-se-nos a mais 
adequada para o nosso estudo. A empresa e €mtendida como o nucleo de 
um processo consistente na combinaQao de factores produtivos com vista 
a produ9ao de bens materiais ou ao fornecimento de bens imateriais (servi
QOS). Trata-se da concepQao do Betriebsprozess - o «processo de empre
sa» - que se encontra em Woehe· (1963) ou do «processo de produvao», 
de Guntenberg (cf. op. cit. pp. 4 e 5, respectivamente). 

Segundo o ultimo destes autores, os factores de produQao sao constituf
dos pelo trabalho, pelos meios de exploraQao e pelas materias. Os meios 
de exploraQao sao os «bens de produvao ja produzidos» (equipamentos e 
instalaQ6es, com exclusao, portanto, dos terrenos); as «materias» sao os 
bens integralmente consumidos em cada actuaQao do processo de empre
sa - trata-se das materias-primas. Esta concepQao afasta-se da que se usa 
na economia polftica tradicional, como o proprio autor nao deixa de subli
nhar, porque o objectivo da analise nao e, em economia da empresa, a 
elaboraQao de teorias destinadas a justificar a repartiQao do rendimento num 
determinado tipo de sociedade. Trata-se, afinal, de um corpo de conceitos 
pr6ximos dos que Leontiev (1976, pp. 5-13) e outros autores da mesma li
nha te6rica perfilham. Os factores de produQao correspondem as forQas 
produtivas; os meios de exploraQao aos meios de trabalho; e as materias 
sao os objectos do trabalho. 
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Rec 
eco 

No caso especffico dos bancos, intervem ainda, em nossa op1n1Cl.O, um 
outro elemento como importante input do processo verificado no interior 
da empresa: trata-se da. informa<;:ao gratuita, isto e, aquela que chega aos 
seus balcoes, pessoalmente veiculada pelos clientes (v. g. «desejo abrir 
uma conta de deposito a ordem», «pretendo descontar uma. letra», etc.), ou 
por outras vias. Quanta a nos, este elemento, tambem existente em rela<;:ao 
a outras empresas, e, para um banco, de importancia crucial, ja que o pro
cesso de empresa se traduz, neste caso, quase exclusivamente por um 
conjunto de opera<;:oes de tratamento de informa<;:ao. Ao contrario do que 
se passa numa empresa industrial, nao se produz qualquer transforma<;:ao 
material de bens durante o desenvolvimento da actividade bancaria: aquila 
que a maior parte dos empregados faz durante o dia consiste na colheita 
de informa<;:ao, sua armazenagem, manipula<;:ao dos seus suportes materiais 
(ficheiros em sentido corrente do termo, livros, fitas magneticas ou outros 
suportes de tipo informatica) e consequente tratamento com vista ao forne
cimento dos «servi<;:os e produtos financeiros», cuja apresenta<;:ao se con
cretiza normalmente sob a forma de nova informa<;:ao (v. g. o credito numa 
conta). 

Apresentamos seguidamente um esquema gratico com as ideias aca
badas de expor: 

,....--- -
I Trabalho I 

Equipamentos 
ursos 
nomicos ~ 

lm6veis -

Fornecimentos 

de consumo 

intermedio 

'--- -
lnformac;ao gratuita -

proveniente do exterior 

Servic;os 
e produtos 
financeiros 

Desconto 
de letras 

Outras formas 
de credito 

A vales 
e garantias 

Opera<;oes 
cambia is 

Aluguer 
de cofres 

Aplica<;oes 
de poupan<;a 

Outros 
servi<;os 

0 processo de actividade bancaria compoe-se de varias opera<;:oes 
que podemos classificar em tres grandes grupos: 

-A contabilidade-clientes; 
- Tratamento de ficheiros ou processes de clientes e outras tare-

fas; 
- Contabilidade geral. 

' A contabilidade-clientes consiste no registo dos movimentos de entre-
gas e levantamentos de fundos efectuados par cada cliente no ambito de 
um contrato de deposito ou de conta-corrente bancaria. A sua realiza<;:ao 
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pontual e prioritaria em rela9ao a outras tarefas de tipo administrative, por 
razoes de natureza comercial, financeira e jurfdica (Menard, 1976, pp. 117-
121 ). 0 seu objectivo essencial consiste no apuramento diario do sal do da 
conta do cliente para que nao sejam devolvidos cheques que tem efectiva
mente provisao nem sejam pagos aqueles que a nao tem. Trata-se do pro
blema conhecido por gestao da <<primeira posi9ao» no nosso meio bancario. 
Assim, nao e diffcil compreender as razoes da sua prioridade: o banco 
mais rapido na execu9ao das ordens dos clientes torna-se competitive em 
rela9ao aos outros; como o juro e calculado tendo em conta o factor tem
po, tambem se ve que a rapidez tem implica96es de caracter financeiro; fi
nalmente, uma vez que estao em jogo contratos jurfdicos, e necessaria que 
o banco cumpra bem e tempestivamente. 

Nao nos debru9aremos aqui sobre os outros tipos de opera96es que 
compoem o processo de actividade bancaria. Apenas diremos que, embora 
a prioridade va para a contabilidade-clientes, tambem nas outras opera96es 
a rapidez se revela importante sobretudo por razoes de caracter financeiro 
como as que invocamos acima. 

Os aspectos que acabamos de focar sao importantes em termos de 
tecnologia bancaria. Com efeito, do ponto de vista tecnico, o tratamento de 
informa9ao efectuado pelos bancos tanto pode ser efectuado manualmente, 
na sua totalidade, como ser objecto de automatiza9ao, em parte muito con
sideravel. A combina9ao do factor trabalho com o elemento maquina ofere
ce-nos, neste caso, uma gama de possibilidades muito vasta. Como adiante 
sera visto (§ 3.1 ), teremos apenas em conta seis tecnicas (2). 

Voltando ao esquema grafico, somos tentados a afirmar que a produ-
98.0 bancaria e constitufda pelo conjunto dos servi9os e produtos financei
ros» que se apresenta como resultado factual do processo de actividade 
bancaria. Todavia, muitos autores estariam em desacordo com tal concep-
98.0, por duas ordens de razoes. 

Por um lado, ha quem atribua ao conceito de produ9ao o significado 
de fabrico, como Woehe o faz notar (p. 143) e como Gutenberg o pratica 
explicitamente (p. 4). Para estes autores, a produ9ao tem um sentido exclu
sivamente material, o que impede que se utilize esse termo em rela9ao as 
actividades do sector dos servi9os. Uma posi9ao semelhante e adoptada 
por Leontiev, Lev e por outros economistas dos pafses socialistas, para 
quem a produ9ao material apenas abrange a industria, a constru9ao, a 
agricultura, a silvicultura, o comercio por grosso e a retalho, assim como 
os transportes e comunica96es pela parte em que sirvam a produ9ao mate
rial (Lavigne, 1970, p. 185). 

(2) Todas elas verificadas num conjunto de vinte instituic;:oes de credito portuguesas, em 
1978, por n6s contactadas no ambito da investigac;:ao a que ja nos referimos. Em 1979 todas 
elas tinham posto de parte a primeira das tecnicas - o tratamento exclusivamente manual -
possuindo quase todas mini·computadores ou centres de tratamento de informac;:ao. 
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Woehe adopta uma posic;:ao intermedia, de modo a que se possa apli
car o conceito de produc;:ao as empresas fornecedoras de servic;:os. Mas 
exclui da area dq, produc;:ao as actividades ligadas as vendas e ao financia
mento. Ora, os servic;:os de credito figuram logo a cabec;:a dos outputs da 
actividade bancaria apresentados no nosso esquema, e ha muito quem 
pense que a produc;:ao bancaria e constitufda pela concessao de financia
mentos as empresas, vendo exactamente nessa func;:ao a razao de ser de 
qualquer banco. Assim, de acordo com o criteria de Woehe, apenas uma 
parte dos mencionados outputs constituiria produc;:ao, talvez aqueles que a 
profissao bancaria considera menos relevantes. 

Em segundo Iugar, se por produc;:ao bancaria se entendesse aquele 
conjunto de outputs, haveria que ultrapassar as dificuldades levantadas pelo 
problema da sua medida, o que nao e facil. Com efeito, seria impossfvel, 
desde logo, encontrar uma medida ffsica de produc;:ao global de um banco, 
dada a heterogeneidade da gama de outputs. Nao faria sentido samar o 
numero de letras descontadas com o de avales e garantias prestadas ou 
com o de operac;:oes cambiais. Alias, esta impossibilidade de medic;:ao ffsica 
da produc;:ao bancaria sera sempre um facto, qualquer que seja o criteria 
adoptado. Quando muito, poderao encontrar-se medidas parciais, como o 
numero de contas movimentadas, o numero de cheques processados, etc.; 
mas tratar-se-a sempre de proxies e nao de uma medida da produc;:ao ban
caria globalmente considerada (3). Por outro lado, tambem nao seria facil 
medir o valor da produc;:ao assim definida. Como medir o valor da «produ
c;:ao)) de credito? Pelos montantes emprestados? Nesse caso, o desconto de 
uma letra de 100 contos correspondia ao desconto de duas de 50 contos, 
quando, em termos de trabalho e, por conseguinte, de consumo de recur
sos econ6micos, as duas ultimas operac;:oes representam o dobra da 
primeira. E como medir a ccproduc;:ao>> de avales e garantias, assim 
como a de outras operac;:oes lanc;:adas em contas de ordem? E que sentido 
faria somar os valores de coisas tao heterogeneas? Enfim, levanta-se todo 
um conjunto de problemas que nos obriga a procurar outro conceito de 
produc;:ao bancaria. 

A melhor soluc;:ao para este problema, segundo julgamos, e a que nos 
e fornecida pela teoria da contabilidade nacional. Tambem aqui o problema 
da produc;:ao bancaria tem levantado muita discussao e tem sido objecto de 
tratamentos diferentes (Fuchs, 1969). Para nao nos alongarmos demasiado 
sabre este ponto, nao apresentaremos sequer uma sfntese dessa problema
tica, nao muito distinta, alias, do que acima se discutiu. Apenas tomaremos 

(3) Como consequencia desta realidade, torna-se bastante problem<Wca a medida da pro
dutividade da actividade bancaria globalmente considerada. A medida atraves de proxies ffsi
cas conduz a resultados artificiais em consequencia do fen6meno da bancarizac;:ao; se se 
optar por uma definic;:ao de produc;:ao, que se traduza por urn valor em moeda, levanta-se a 
questao de saber se se escolheu a boa definic;:ao ·de produc;:ao. 
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em considera<;:ao o tratamento que o novo sistema de contabilidade frances 
(1976) da a esta questao, por se nos afigurar aceitavel. 

Esse sistema alargou consideravelmente a no<;:ao de produ<;:ao. 0 seu 
antecessor definia a produ<;:ao como um conjunto de fabricos de bens e de 
presta<;:oes de servi<;:os que se transacionassem efectivamente nos diversos 
mercados, ou que fossem susceptfveis de o ser, o que exclufa de tal con
ceito, nomeadamente, as actividades das institui<;:oes financeiras (bancos e 
seguros), ja que elas nao vendem os seus servi<;:os na acep<;:ao mercantil 
do termo (vg. o depositante nao paga nada pelo servi<;:o que o banco lhe 
presta ao atribuir-lhe uma conta de deposito a ordem e movimenta-la pelos 
cheques que sobre ela paga; se efectuar um deposito a prazo, o cliente 
nao paga nada pelo servi<;:o de coloca<;:ao da sua poupan<;:a e ainda recebe 
os juros convencionados). 

0 novo sistema considera a produ<;:ao nacional dividida em duas clas
ses: a produ<;:ao dita mercantil que engloba todos os tipos abrangidos pelo 
seu antecessor e ainda as institui<;:oes de credito e companhias de seguro; 
a produ<;:ao nao mercantil, que diz respeito aos servi<;:os publicos e admi
nistra<;:oes domesticas (produ<;:oes caseiras, emprego de pessoal domestico, 
etc.}, que nao era considerada pelo sistema anterior. E, quanto a produ<;:ao 
bancaria, considera que essas institui<;:oes fornecem dois tipos de servi<;:os: 
aqueles que tem um pre<;:o por que sao facturados aos clientes (aluguer de 
cofres, cartoes de credito, etc.) e que tem, portanto, um caracter mercantil 
normal; os servi<;:os de intermedia<;:ao financeira, que consistem na recolha, 
transforma<;:ao e distribui<;:ao de disponibilidades financeiras que nao sao 
objecto de facturactao. Trata-se da <<productao imputada de servi<;:os ban
carios>~, cujo valor se obtem pela diferencta entre a totalidade dos ren
dimentos de propriedade uuros e dividendos) recebidos pelos bancos e 0 

montante dos juros pagos aos depositantes e outros credores. A soma dos 
valores desses dois tipos de servictos constitui a prodw~ao total de um 
banco. 

Este conceito de produ<;:ao corresponde ao que os analistas financeiros 
(Fiament, 1977, pp. 1-11) designam por margem finance ira ou produto ban
cario lfquido. Deduzindo-lhe o valor dos consumos intermedios obtem-se o 
valor acrescentado bruto do banco. 

A elabora<;:ao da conta de produ<;:ao de um banco leva-nos imediata
mente a conclusao de que a «produ<;:ao imputada,, e de Ionge a parcela 
mais importante. Ora, a propria expressao utilizada para exprimir tal con
ceito parece apontar para uma certa artificia:lidade de tal <<productao,,, o que de
varia aconselhar a utilizactao de um termo que se nao prestasse a comparar 
coisas tao distintas como a actividade produtiva de uma fabrica de pregos 
e a <<productao bancaria>~. Todavia, essa assimila<;:ao e perfeitamente 
aceitavel atendendo a forma como a productao <<imputada» de servictos 
bancarios e contabilizada segundo o plano frances. Com efeito, essa produ
<;:ao nao e adicionada com a produ<;:ao da fabrica de pregos para efeitos 
de calculo do PNB. E considerada consumo intermedio de uma unidade 
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produtiva fictfcia cujo valor acrescentado e nulo. lsto equivale a dizer que 
o valor apenas e criado pelas empresas produtoras de bens e servir,tos, 
concepr,tao muito proxima daquela que defendemos [Barata, 1979-b), pp. 68-
71]. 

Aquila a que se chama produQao bancaria mais nao e; portanto, que a 
gestao de valor recebido dos sectores produtivos stricto sensu. As empre
sas industriais pagam juros aos bancos, os quais sao abatidos ao valor da 
sua produQao, nao entrando no calculo do seu VAB; esses juros constituem 
receita dos bancos; com essa receita os bancos vao pagar os juros aos 
depositantes, os consumes intermedios (material de escrit6rio, electricidade, 
etc.) os salaries do seu pessoal, os impastos, as amortizaQoes do seu imo
bilizado, as provisoes para cobertura de diversos riscos e o Iuera dos pro
prietaries dos capitais pr6prios. 0 apuramento do VAB bancario mais nao e 
que a recuperaQao do valor transferido anteriormente, para efeitos de cal
culo do PNB- sem duplicaQoes e omissoes importantes. 

E pensamos que outro criteria nao deve ser adoptado porque aquila a 
que chamamos produQao bancaria pouco tern a ver com a maior ou menor 
dose de trabalho dispendido para a sua obtenQao. Ela depende, essencial
mente, da politica monetaria, tatu sensu, que condiciona toda a actividade 
bancaria. Se, par exemplo, se verifica urn fen6meno de intensa bancariza
Qao ao mesmo tempo que uma politica monetaria extremamente restritiva e 
pasta em pratica e a utilizaQao do factor trabalho aumenta para se podef 
dar vazao ao maior numero de cheques processados (maior volume mas 
com pequenos valores/unidade) verifica-se que a uma maior actividade em 
termos fisicos corresponde uma menor «produQao bancariall. 

Aquila a que chamamos produQao bancaria tern, portanto, urn caracter 
essencialmente social e nao material. 0 seu valor e transferido de outras 
actividades e o seu montante depende do jogo das relaQ6es sociais em 
presenQa, das quais decorre, naturalmente, uma certa politica global e, em 
particular, determinada politica monetaria. E a sua medida ·mais correcta, 
actualmente, e o VAB, segundo o conceito adoptado pela contabilidade 
nacional francesa para a actividade bancaria. Todavia, para o estudo de 
economias de escala, pode, igualmente, utilizar-se a margem financeira, va
riavel necessariamente bastante correlacionada com o VAB e que corres
ponde ao «valor liquido das vendas)) de uma empresa industrial. 

2.2 - A fun~ao de produ~ao na Banca 

Na maior parte dos estudos sabre economias de escala na Banca e 
admitida uma funQao de produQao de tipo Cobb-Douglas como hip6tese de 
base, na sequencia de trabalhos de Benston (4). Esse pressuposto nem 

(4) Ct. Benston, 1972, pp. 312-314; Guimiot, pp. 134·147; Koot. 1978, pp. 1087·1094; 
Rosa, Jean-Jacques, 1974; Wolken, J. D. and Frank, J. N., 1980, pp. 769·777. 
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sempre e formulado explicitamente. Porem, como sao utilizadas sistematica· 
mente fun<;:6es de custos tambem de tipo Cobb-Douglas, esta-se a partir 
implicitamente de tal princfpio, alias de foma pouco clara. Com efeito, en
contra-sa demonstrado na literatura da especialidade que uma fun<;:ao de 
produ<;:ao Coob-Douglas implica a existencia de uma fun<;:ao de custos do 
mesmo tipo (Johnston, 1960, pp. 169-173). 

Nos trabalhos r~ferenciados verificou-se que o ajustamento Cobb
-Douglas e o que proporciona melhores resultados econometricos. Essa 
coincidencia, verificada em rela<;:ao a diferentes sistemas bancarios, e por 
varios autores, pareceu-nos impressionante e levou-nos a pensar que dave
ria existir uma explica<;:ao de fundo para tal fen6meno. Ora, os estudos das 
fun<;:6es CES, de que a de Cobb-Douglas e, como se sabe, um caso parti
cular (caso da elasticidade de substitui<;:ao igual a unidade), nao se ba
seiam em rela<;:6es tecnol6gicas de produ<;:ao, como pareceria ser teorica
mente aconselhavel, mas sim em estatfsticas de produ<;:ao, salarios pagos e 
numero de efectivos. E a estimativa da elasticidade de substitui<;:ao e feita 
atraves de especifica<;:6es econometricas nitidamente dependentes da estru
tura de reparti<;:ao do rendimento relativo as actividades cuja fun<;:ao de 
produ<;:ao se pretende estudar. 

E o caso do celebre grupo K. J. Arrow, H. B. Chenery, B. S. Minhas e 
R. M. Salow (correntemente referenciados simplesmente por ACMS), que 
utiliza a seguinte rela<;:ao no seu trabalho (Arrow et alii, 1961, pp. 225-
250): 

1) 

log ~ = log a + b log w + e 

onde V representa o valor acrescentado em d61ares, L o input de trabalho 
em homens-ano, W a taxa de salarios monetarios (total dos encargos com 
pessoal divididos por L) em d61ares por homem-ano e e os erros. 

Aquela equa<;:ao e equivalente a: 

v L=a wb 

ou 

v 
LW=a Wb-1 

Ve-se assim, com clareza, que se b for igual a unidade teremos 
V/LW=a, o que significa que a relac;ao entre valor acrescentado e a totali
dade dos salaries pagos e constants. Por outras palavras, a percentagem 
da participac;ao dos salarios na repartic;ao do rendimento criado e cons
tante. 
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Ora, como se encontra demonstrado (5) na literatura (Haudeville, 1980, 
pp. 67-78), o coeficiente b e uma estimativa da elasticidade de substituic;:ao 
( o) definida por 

com 

sen do 

u 

M= dXIoK 
i}XfoL 

X=produc;:ao 

d log (f) 

d log M 

K =capital produtivo 
L =input em trabalho 
M =taxa marginal de substituic;:ao 

Se medirmos a produc;:ao pelo valor acrescentado, podemos afirmar 
que sempre que a percentagem dos salarios sabre a produc;:ao for cons
tants, a func;:ao de produc;:ao e de tipo Cobb-Douglas e, por consequencia, 
a func;:ao de custos tambem o sera. Evidentemente, o mesmo se passara 
se a produc;:ao for, por exemplo, o produto bancario lfquido, no caso da 
Banca, e se tal relac;:ao for verificada. 

Como se sabe, a func;:ao de produc;:ao Cobb-Douglas tem a forma 

2) 
X=A LaK(3 

on de X =produc;:ao 
L =trabalho 
K = capital produtivo 
a+ (3 = grau de homogeneidade 
A = constante 

A dificuldade de estimac;:ao dos parametros desta func;:ao nao se poe, 
obviamente, ao nfvel do calculo. Poe-se, antes, em relac;:ao aos dados 
necessaries para o efeito, no tocante ao capital produtivo, para o que nao 
existem estatfsticas e cuja medida e muito problematica. Daf que se re
corra a uma condic;:ao necessaria e suficiente para determinac;:ao do tipo de 
func;:ao de produc;:ao, que consiste na estimativa de a 

Nao nos custa admitir, a priori, que a distribuic;:ao do rendimento efec
tuado atraves da actividade bancaria portuguesa tivesse sido constante du
rante o perfodo em analise (anos 60), devido a polftica salarial entao prati
cada no Pafs. Por outro lado, se passarmos da serie cronol6gica ao corte 
transversal (cross section) tambem nao nos custa a aceitar tal hip6tese por 

(5) Temos cnticas a fazer as hip6tese de base admitidas nalgumas dessas demonstra
coes (v. g. existencia de concorrencia pura) que nao apresentaremos aqui por necessidade de 
avancarmos sucintamente. Todavia e possfvel chegar a resultados equivalentes a partir de 
hip6teses mais realistas. 
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razoes ligadas a rentabilidade do capital financeiro, que tinha que ser igual 
para todos os banqueiros. Porem s6 uma analise baseada em investigac;:ao 
empfrica permitira afirmac;:oes desse genero, com um mfnimo de credibilida
de cientffica. 

A condic;:ao necessaria e suficiente que, para tal efeito, utilizaremos, 
neste trabalho, sera semelhante a relac;:ao estimada pelo grupo ACMS: 

X=a L w~ 

Para isso estimaremos a regressao 
3) 

log X = a + blog L + c log W + € 

e testaremos as hip6teses b = 1 e c = 1. 
Nao utilizamos especificac;:ao identica a de ACMS para podermos res

ponder a questao mais geral posta por Dhrymes (1965, pp. 357-365) em re
lac;:ao ao grau de homogeneidade. Enquanto que para ACMS a func;:ao CES 
e homogenea de grau 1' para aquele autor 0 grau de homogeneidade pode 
ser qualquer (6). 

A razao do trabalho previo de determinac;:ao do tipo de func;:ao de pro
duc;:ao antes do calculo daquela que realmente nos interessa - a func;:ao 
de custos- decorre das razoes te6ricas invocadas no infcio desta secc;:ao: 
para evitarmos erros de especificac;:ao, nao faz sentido estimar regressoes 
de formas escolhidas de modo caprichoso ou casual. 

2.3- A fun~ao dos custos operativos 

A semelhanc;:a dos outros autores tambem n6s iremos estudar as eco
nomias de escala a partir dos custos operatives (operating costs; coOts 
operatoires). Oeste modo, sao exclufdos da noc;:ao de custos, para este 
efeito, os encargos relatives a operac;:oes passivas. Efectivamente, nao pa
rece ser de incluir todos os encargos sujeitos, de forma directa, as manipu
lac;:oes das taxas de juro operadas pela polftica monetaria. Por razoes se
melhantes, tambem nao devem ser considerados os encargos relatives a 
impastos e as dotac;:oes para provisoes, sobretudo as que nada tem a ver 
com a existencia real de risco e antes constituem reservas ocultas. Estas 
duas ultimas rubricas, em vez de entrarem nos custos, devem antes ser 
consideradas como parte integrante do lucro bruto antes de impastos. 

(6) Neste caso mais geral a func;:i:io CES assume a forma X= C (a1 Kh8 + a2 L h8)V'~ onde 
X, K e. L tem os significados ja conhecidos, h e o grau de homogeneidade e os restantes 
sfmbolos representam parametros. 
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Como ja atras se disse, a existencia de uma fun<;:ao de produ<;:ao 
Cobb-Douglas implica uma rela<;:ao do mesmo tipo para os custos. Tere
mos. entao, 

4) 

on de 

1 a; a 
- --

a+(3 a+t3 a.+(3 
CO=B X W r 

CO= custos operatives 
X= produ<;:ao bancaria 
W =taxa de sal a rio homem-ano 
r =taxa definida par (CO- encargos com pessoai)/K, on

de K e o «capital produtivo)) (pre<;:o global dos meios 
de trabalho) 

B = constante 

a e 13 =parametres da fun<;:ao de produ<;:ao, cuja soma da o 
grau de homcigeneidade 

As economias de escala sao estudadas a partir da elasticidade dos 
custos em rela<;:ao a variavel que traduz a dimensao, que, no nosso caso 
e X. De acordo com a equa<;:ao 4) essa elasticidade e o inverso do grau 
de homogeneidade da fun<;:ao de produ<;:ao. Par conseguinte, se o grau de 
homogeneidade for igual a unidade nao havera nem economias nem dese
conomias de escala; se for superior, havera economias de escala; no caso 
oposto haveria deseconomias de dimensao (o que sera inverosfmil, porque 
nesse caso o fen6meno da concentra<;:ao financeira seria um autentico 
absurdo). Apresentamos agora a equa<;:ao 5), cuja justifica<;:ao se encontra 
na pagina seguinte. 

5) 

on de 
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CO= 8 X" pb f>.c Nd Te 
r c 1 

8 = constante 

X= produ<;:ao bancaria a pre<;:os constantes 
P= fndice de pre<;:os implfcitos no PIB 

P, =provisoes na parte em que traduzam um risco, 
calculadas a pre<;:os constantes 

Nc = numero de contas de deposito 
T; = estados de tecnologia (variaveis mud as) 

a, b, c, d, e =parametres traduzindo, excepto para T;. as 
elassticidades de CO em rela<;:ao as variaveis a 
que eles respeitam 



Ha toda a conveniencia em substituir a equac;:ao (4) por uma outra que 
lhe seja equivalente e nos nao obrigue a trabalhar com a variavel r, dadas 
as dificuldades de medir o «capital produtivo», grandeza necessaria para o 
seu calculo. Por outro lado, tera interesse fazer aparecer no modelo outras 
variaveis que determinam W e r, como e o caso do nfvel -geral de prec;:os, 
o risco, o numero de contas de clientes e os estados de tecnologia. Supon
do a existencia de relac;:oes multiplicativas e operando um conjunto de 
transformac;:oes que nao vamos apresentar por necessidade de sfntese, che
gamos a expressao anterior, que e aquela que sera utilizada nas estima
c;:oes econometricas apresentadas. 

3 - lnvestiga«;io empirica 

3.1 - Os dados 

Em anexo apresenta-se a lista das 35 instituic;:oes de credito que foram 
objecto do presente trabalho. Como se pode observar, trata-se apenas de 
bancos comerciais (as casas bancarias eram todo o <<banco comercial» 
cuja firma nao fosse a de sociedade an6nima) e algumas caixas econ6micas 
dos Ac;:ores. 0 criteria que presidiu a esta selecc;:ao consistiu em reunir o 
maior numero possfvel de instituic;:oes que tivessem a faculdade de descon
tar papel comercial. Pareceu-nos muito mais funcional esta classificac;:ao do 
que aquela utilizada oficialmente (<dnstituic;:6es de Credito do Estado», <<Ban
cos Comerciais>> e <<lnstituic;:oes Especiais de Credito»), uma vez que aquila 
que verdadeiramente interessa e o que a instituic;:ao faz, independentemente 
do nome que lhe e dado. Ora, varias caixas econ6micas dos Ac;:ores (consi
deradas instituic;:oes especiais de credito) sao autenticos bancos polivalen
tes, uma vez que podem fazer as operac;:oes que, normalmente, sao prerro
gativa dos bancos comerciais, e ainda as que normalmehte cabem as insti
tuic;oes tipo caisse d'epargne (como sao as instituic;oes especiais de credito 
do Continente). Por outro lado, o grupo <<instituic;oes especiais de credito» 
e tao heterogeneo, do ponto de vista operativo (compare-se o Banco de Fo
mento Nacional ou o Montepio de Lisboa com qualquer das caixas econ6-
micas dos Ac;:ores), que nao faz sentido considerar esse tipo de classifica
c;:ao, isoladamente, para um estudo de economias de escala. 

Os dados necessaries para o calculo da produc;ao bancaria e dos 
custos operativos foram obtidos no Boletim de Credito (infelizmente extinto), 
que era editado pelo Ministerio das Financ;:as. 

Os dados relativos ao pessoal, numero de balcoes e tecnologia foram 
por n6s recolhidos, quer atraves de pedidos, por escrito, aos bancos, quer 
mediante entrevista pessoal. 

Por razoes compreensfveis, nenhuma instituic;:ao conseguiu fornecer-nos 
o numero de contas de deposito em relac;:ao ao perfodo que vamos aqui 
analisar. Nao tem sido habito, entre n6s, apurar tais elementos estatfsticos 
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(o que impossibilita o estudo da bancarizac;:ao) e trata-se dum perfodo ja 
considerado antigo em termos de conservac;:ao de arquivos contabilfsticos. 

0 perfodo que iremos tratar econometricamente comec;:a em 1961 e 
termina em 1964. Trata-se de um perfodo de quatro anos durante os quais 
nenhuma fusao ou absorc;:ao de instituic;:6es de credito se verificou. Utili
zando a tecnica da intercepc;:ao cronol6gico-transversal (pooling of cross
section and time-series data) dispomos de um conjunto de 140 observa
c;:oes, o que e considerado bastante bom. 

Merece a pena fazer algumas considerac;:oes sabre os estados de tec-
nologia. Foram definidos os seguintes estados: 

T, = ausencia de automatizac;:ao; tratamentos inteiramente manuais; 
T

2 
= adaptac;:ao da mecanografia, mesmo que parcial mente; 

T
3 
= tratamentos at raves de maquinas electr6nicas nao classificaveis 

como computador; 
T

4 
= utilizac;:ao de computador em service-bureau; 

T
5 
= utilizac;:ao de computador em centro de tratamento de informac;:ao 

proprio mas sem teleprocessamento on-line; 
T

6 
= Teleprocessamento, quer em tempo diferido, quer em tempo real. 

A ultima das tecnicas dividia-se inicialmente em duas, uma para o 
tempo diferido e outra para o tempo real. Mas ap6s as entrevistas aos ban
cos conclufmos que nao valia a pena fazer tal distinc;:ao, em termos de va
riaveis mudas, porque pouqufssimas instituic;:6es possuem o processamento 
em tempo real (e, mesmo assim, apenas localizado nas regi6es de Lisboa 
e Porto). 

Quanta ao perfodo de 1961-1964, ainda nenhuma instituic;:ao possufa 
computador. Apenas quatro se encontravam na fase T3 e dezassete ainda 
se encontravam no estado T1 (48,6% da amostra), considerando o ano de 
1964. 

3.2 - Especifica{:io do modelo 

0 tipo de func;:ao de produc;:ao sera testado a partir da equac;:ao com 
duas especificac;:6es: 

6) 
log X,=a,+b,log L+c1 1og W+€1 

7) 
log X2 = a2 + b2 log L + C2 log W + €2 

on de X1 = VAB dos bancos 
x2 = produto bancario lfquido 
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Em relaQao aos custos operatives, iremos substituir a variavel Nc da 
equaQao (5) par uma outra que julgamos ser sua proxy: o numero de bal
coes (G). Teremos tambem duas especificaQ6es, de acordo com a utiliza
Qao das duas variaveis ja atras referidas para a produQao bancaria. 

8) 

log CO= 8 0 + B, log X, + B2 1og P + 8 3 log P, + 8 4 log G + B5 1og T, + 8 6 log T2 

9) 

log CO= B~ + B~log X2 + B~ log P + B~ log P, + B~ log G + B~ log T, + B~ log T
2 

3.3 - Os resultados 

No quadro n. o 1 sao apresentados os resultados relatives a determina
Qao do tipo de fun9ao de produ9ao. A conclusao que dele se tira e que 
os coeficientes a e b sao significativos mas nao diferentes da unidade, esta
tisticamente. Par consequencia, a funr;ao de produr;ao e de tipo Cobb
-Douglas. 

Tambem podemos afirmar que se obtem bans resultados se medirmos 
a produc;ao bancaria quer atraves do VAB, quer par ihtermedio do produto 
bancario lfquido. 

a, ...... - .... -- .. 
b, ...... -- ... ---
c, . - - . - .... - - ... 
Outros elementos . 

a2 .... -- .... - ... 
b2- ..... - ... - ... 
c2 ... - ...... - ... 
Outros elementos . 
-- ---

QUADRO N. 0 1 

Determinac;io do tipo de func;io de produc;io 
(Minlmos quadrados vulgares) 

Ensaios de hip61eses 
Coeli- s I R2 D. Wat-

ElL,W ciente son 
Coeficiente nulo Coeliciente = 1 

0,250 -

0,990 O,Q18 53,8 (+ + + +) Aceite 
0,893 0,093 9,6 (+ + + +) Aceite 

0,97 2,324 0,559 -

0,361 -

0,963 0,024 40,5 (+ + + +) Aceite 
0,908 0,120 7,5 (+ + + +) Aceite 

0,96 2,323 0,559 - -

Nota. ( + + + +) = Rejei9ao da hip6tese ensaiada a urn nfvel de significancia de 0,005. 
0 R2 encontra-se ajustado aos graus de liberdade. 

211 



Antes de passarmos a analise dos custos operativos, convem determo
-nos um pouco sobre a matriz de correlactoes das variaveis logaritmizadas. 
lsso permitir-nos-a, essencialmente, afastar das estimact6es de (8) e (9) va
riaveis explicativas altamente correlacionadas a fim de evitarmos enviesa
mentos em consequencia de multicolinearidade. 

QUADRO N. 0 2 

Matriz de correlac;oes 

(Logarltmos das varlavels) 

co x, x2 p P, G L r, T2 AT 

co ..... 1 
x, ...... 0,989 1 
)(2 ...... 0,982 0,991 1 
p ....... 0,067 0,067 0,072 1 
P, ...... 0,665 0,680 0,680 0,056 1 
G ...... 0,790 0,771 0,754 0,046 0,452 1 
L ....... 0,989 0,978 0,968 0,054 0,632 0,819 1 
r, ...... -0,314 -0,302 -0,303 -0,047 -0,219 -0,183 r- 0,305 1 
T2 ...... 0,553 0,560 0,540 0,012 0,469 0 480 0,540 -0,002 1 
AT ...... 0,979 0,984 0,974 0,082 0,670 0,780 0,971 -0,027 0,576 1 

Nota. - AT= Activo total a pre<;os constantes; as variaveis com til estao a pre<;os 
constantes. 

Ora, o quadro n. o 2 revel a existir elevada correlactao do numero de 
balcoes relativamente quer ao VAB dos bancos quer ao produto bancario 
lfquido; e o mesmo se passa entre as provisoes e as duas variaveis ante
riores (1). Ha portanto que excluir P, e G do calculo das regressoes. 

Por outro lado, o mesmo quadro mostra a existencia de elevada correla
ctao entre as variaveis da productao bancaria e o activo total. 0 mesmo se 
passa em relactao ao nume(o de empregados e ao numero de balcoes. lsto 
significa que se escolhessemos tais variaveis para medida de dimensao ob
terfamos elevados coeficientes de correlactao nas regress6es dos custos 
operativos. 

(?) Muitas institui<;oes pequenas nao constituiam provisoes; e estas aumentavam em fun
<;ao da dimensao do banco. lsto mostra que as provisoes eram vistas mais como uma reserva 
do que como uma medida efectiva do risco. 
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Os resultados mais interessantes obtem-se, todavia, atraves das re
gress6es logarftmicas, calculadas pelo metoda normal dos mfnimos quadra
dos, como era de esperar face a analise te6rica que tivemos oportunidade 
de expor atras. No quadro n. 0 3 dispomos desses resultados. 

Bo ............... 
a, ............... 
£}2 ............... 
Bs ............... 
Be ............... 
Outros elementos ... 

Bo ............... 
a, ............... 
82 ............... 

85 ............... 
Be ............... 
Outros elementos ... 

QUADRO N. 0 3 

Regressoes dos custos operativos 
(Minlmos quadrados vulgares) 

Coefi· s t R2 D. Wa-
ciente tson 

-0,225 
0,986 0,017 58,8 
0,018 1,506 0,12 

-0,030 0,024 - 1;24 
0,005 0,028 0,19 

0,978 2,349 

-0,226 
0,971 0,021 46,38 

-0,422 1,889 - 0,22 
-0,044 0,030 - 1,44 

0,067 0,035 1,93 
0,964 2,468 

Ensaios de hip6teses (*) 

Coeficiente nulo Coeliciente = 1 

(+ + + +) Aceite 

(+ + + +) Aceite 

(+) 
(+ +) 

(*} Uma, duas, tres ou quatro cruzes se o nivel de significancia e, respectivamente, 0,1; 0,05; 0,01; 0,005, para rejei-

980 da hip6tese. 

Nota. - 0 R2 encontra-se corrigido dos graus de liberdade. 

Alem dos testes patentes no referido quadro, examinamos tambem o 
grafico dos resfduos em func;:ao das respectivas variaveis de dimensao; 
~lem disso, utilizamos o metoda de Glejser para estudo da heterocedastici
dade. Em qualquer dos casas conclufmos que era de aceitar a hip6tese de 
homocedasticidade. 

Face aos resultados dos testes parametricos nao houve necessidade 
de trabalhar com um modelo simultaneamente heterocedastico e autorre
gressivo ou com uma s6 dessas caracterfsticas. 

Como se pode observar no quadro em apreciac;:ao, a elasticidade dos 
custos operatives em relac;:ao as variaveis de dimensao (produc;:ao) e igual 
a unidade, do ponto de vista probabilfstico. Par conseguinte, podemos afir
mar, econometricamente, que os dados traba/hados nao revelaram a exis
tffmcia de economias de escala. Por outro lado, o aumento de dimensao 
tambem nao implica deseconomias do mesmo tipo. 
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A variavel prec;:os tern urn coeficiente estatisticamente nulo, o que sig
nifica que a inflac;:ao teve pouca influencia no aumento de custos. Mas con· 
vern nao esquecer que 0 periodo em analise vai de 1961 a 1964 e nesses 
anos a inflac;:ao nao foi alem dos 2,4 % anuais. 

A regressao em que se utiliza o produto bancario lf.quido como varia
vel de produc;:ao proporciona melhores resultados, em termos de significan
cia dos parametros, do que aquela em que se utiliza o valor acrescentado. 
E o que se pode observar na parte inferior do quadro n. o 3, onde os para
metros das variaveis respeitantes a tecnologia sao sinificativos, ao contrario 
do que se passa em cima. A este respeito, e curiosa observar que, aparen
temente ao contrario do que seria de esperar, a tecnologia mais avanc;:ada 
faz aumentar os custos, enquanto a sua antecessora esta associada a sua 
diminuic;:ao relativa. Esta analise torna-se muito ·mais rica pelo alargamento 
do modelo, nomeadamente incluindo nele a func;:ao dos capitais operati
ves (B). Se a elasticidade destes em rel;:1c;:ao a tecnologia mais avanc;:ada for 
superior a verificada em relac;:ao aos custos operativos, e claro que se veri
fica urn acrescimo de resultados em consequencia da sua adopc;:ao pelos 
bancos. Mas isso ultrapassa o ambito do presente trabalho. 

4- Conclusao 

A analise apresentada ao Iongo deste artigo demonstrou que no inicio 
do periodo em que se verificou a concentrac;:ao financeira anterior a nacio· 
nalizac;:ao da banca nao foi possivel detectar a existencia de economias de 
escala. De igual modo se demonstrou nao ser de admitir deseconomias do 
mesmo tipo relacionadas com aumentos de dimensao. 

Este resultado parece contradizer o comportamento pragmatico que 
seria de esperar dos banqueiros. Com efeito, se nada se ganha com o au
menta de dimensao, entao porque a concentrac;:ao financeira? 

Uma hip6tese explicativa podera econtrar-se tendo em considerac;:ao a 
16gica do grupo econ6mico, em vez de se considerarem os bancos como 
empresas isoladas. Maria Belmi ra Martins (1973, pp. 15-57) identificou oito 
grupos financeiros portugueses gravitando em torno de bancos: Espirito 
Santo, Portugues do Atlantica, Borges & lrmao, BNU, Fonsecas e Burnay, 
BIP, Pinto de Magalhaes e Banco da Agricultura; apontou tambem dois ca
sos de grupos industr.iais que compraram e concentraram bancos: a CUF 
em relac;:ao ao Banco Tota & Ac;:ores e o grupo Champalimaud em relac;:ao 
ao Banco Pinto & Sotto Mayor. Mas trata-se de uma hip6tese, por enquan· 
to, merecedora de rigorosa analise cientifica. 

(B) Trata·se do activo total corrigido do reflexo das opera(foes interbancarias sobre o 
balan(fo. 
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A concentrac;:ao bancaria podera ver-se, naquela epoca, como uma ne
cessidade financeira dos grupos e nao como um meio de aumentar directa
mente a rentabilidade dos bancos grac;:as a eventuais economias de escala. 
E evidente que um grande grupo econ6mico-financeiro tinha necessidade 
de facilmente dispor de elevadas somas de capitais baratos - o que ape
nas era possfvel atraves da criac;:ao de moeda escritural, que s6 os bancos 
comerciais podem fazer - e que isso exigia que se possuisse uma institui
c;:ao de credito com dimensao adequada. 

Uma outra hip6tese tem que ver com a composic;:ao da amostra. Se 
os custos operativos evoluirem, a Iongo prazo, primeiro ao Iongo de uma 
recta (coeficientes da func;:ao Cobb-Douglas iguais a 1) ate certa dimensao, 
passando, depois, a seguir uma curva convexa (para cima) e evidente que 
nao serao encontradas economias de escala com base em amostras 
dimensionalmente situadas na zona inicial rectilfnea. Em contrapartida, na 
zona mais avanc;:ada da referida curva as elasticidades ja darao conta de 
economias de escala. 
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ANEXO 

Banco Agricola e Industrial Visiense (absorvido pelo Credito Predial em 1977). 
Banco da Agricultura (fusionado com o Banco de Angola e Banco Pinto de Magalhiies para 

dar origem a Uniao de Bancos, em 1978). 
Banco do Alentejo (absorvido pelo Banco Fonseca & Burnay em 1977). 
Banco do Algarve (absorvido pelo Banco Portugues do Atlantico em 1977). 
Banco Borges & lrmao. 
Banco Burnay (fusionado com o Banco Fonsecas Santos & Viana, em 1966, para originar o 

Banco Fonsecas & Burnay). 
Banco Espirito Santo & Cbmercial de Lisboa. 
Banco Fernandes de Magalhiies (absorvido em 1977 pelo Banco Portugues do Atlantico). 
Banco Ferreira Alves & Pinto Leite (absorvido em 1965 pelo BNU). 
Banco Fonsecas, Santos & Viana (vide Banco Burnay). 
Banco Lisboa & Ac;:ores (fusionado em 1969 com o Banco J. H. Totta, originando o Banco 

Totta & Ac;:ores). 
Banco da Madeira (absorvido pelo Banco Lisboa & Ac;:ores em 1966). 
Banco Micaelense (hoje denominado Banco Comercial dos Ac;:ores). 
Banco Pinto & Sotto Mayor. 
Banco Portugues do Atlantico. 
Banco Raposo de Magalhiies (absorvido em 1965 pelo BPA). 
Banco Regional de Aveiro (absorvido em 1966 pelo Banco Fonsecas & Burnay). 
Banco Totta Alianca (vide Banco Lisboa & Ac;:ores). 
Bank of London & South America. 
Caixa Economica de Angra do Heroismo. 
Caixa Economica da Misericordia de Angra do Heroismo. 
Caixa Economica da Misericordia de Ponta Delgada. 
Caixa Economica da Misericordia de Povoac;:ao. 
Caixa Economica Picoense. 
Caixa Economica da Ribeira Grande. 
Caixa Economica de Vila Praia da Vitoria. 

· Caixa Geral do Credito Predial Portugues. 
Casa Bancaria Almeida Bastos & Piombino (absorvida em 1972 pelo Banco do Alentejo). 
Casa Bancaria Augustine Reis & c.• (fusionada em 1971 com a Casa Bancaria Sousa Cruz & 

C.• originando o B. I. P., absorvido pelo Banco Pinto & Sotto Mayor). 
Casa Bancaria Blandy Brothers (absorvida em 1966 pelo Banco Espirito Santo & Comercial de 

Lisboa). 
Casa Bancaria Manuel Mendes Godinho (absorvida pelo Banco Espirito Santo & Comercial de 

Lisboa em 1976). 
Casa Bancaria Pancada Morais & C.• (absorvida pelo Banco Fonsecas & Burnay em 1976). 
Casa Bancaria Pinto de Magalhaes (vide. Banco da Agricultura). 
Casa Bancaria Sousa Cruz & C.• L.da (vide Casa Bancaria A. Reis & C.•). 
Credit Franco Portugais. 
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