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1. IMPORTÂNCIA DO SECTOR BANCÁRIO NO PROCESSO 

DE DESENVOLVIMENTO   E 

  INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DA SUA SOLIDEZ 
 

1.1. Importância do sistema bancário numa economia em 

desenvolvimento 

A intermediação financeira - considerada como a ”espinha dorsal” da economia moderna -  

consiste na captação de poupança junto de agentes superavitários para a canalizar (e ceder) aos 

investidores que dela carecem e é realizada por instituições financeiras que assumem, assim, um 

papel dinamizador do processo de investimento por actuarem como fornecedores de crédito. Os 

principais intermediários financeiros são as instituições de crédito (os bancos), as sociedades 

financeiras, as companhias de seguros e sociedades gestoras de fundos de pensões. 

  

Esta actividade de intermediação gera quatro tipos básicos de custos
1
, cuja soma vai definir a 

taxa de juro activa (paga por quem recorre ao crédito). Por outro lado, os aforradores  que 

depositaram as suas poupanças nessa instituição têm direito a receber a remuneração pelo seus 

depósitos. Uma vez que tal remuneração representa um passivo para o banco, esta taxa é 

denominada taxa de juro passiva. 

O diferencial entre estas duas taxas de juro ilustra o custo associado à actividade de 

intermediação financeira, a suportar pelo agente económico que vai solicitar o empréstimo e que 

corresponde a um proveito para o banco, denominado margem de intermediação. No caso da 

taxa de juro passiva ser superior à activa surgiria uma margem de intermediação negativa que 

implicaria prejuízo para a instituição financeira. 

O sistema financeiro inclui o sistema bancário - sobre o qual se irá debruçar o trabalho em 

apreço - os seguros e o mercado de títulos. 

                                                 
1 -  custos de transacção – associados à promoção dos produtos financeiros; 

   - custos associados às reservas – custos relativos à manutenção sob a forma de reservas uma 

determinada fracção do montante de depósitos que não gera receitas, correspondendo a custos de 

oportunidade;  

- custos associados ao risco – risco de não cumprimento dos seus compromissos por parte de alguns 

clientes; 

- custos de obtenção de funding 
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Um sistema financeiro eficiente é essencial para o crescimento sustentado da economia. Esta 

conclusão resulta da concepção teórica de que os intermediários financeiros desenvolvem 

um conjunto de economias de escala e de especialização que conduzem   a uma  ligação 

mais eficiente entre os aforradores e os investidores. De facto, o contributo de um sistema 

bancário diversificado e moderno é propulsor do desenvolvimento, desempenhando um papel 

essencial na mobilização de poupanças e na afectação às utilizações mais produtivas, 

promovendo a oferta e a articulação desta com a procura de recursos financeiros.  

Existindo um bom sistema financeiro, o circuito poupança/investimento/crescimento económico 

desenvolve-se, naturalmente. 

No entanto, o funcionamento deste circuito nos países em desenvolvimento não é assim tão 

linear, devido a um conjunto de condicionalismos relacionados quer como seu estádio de 

desenvolvimento, quer com algumas características económicas, sociais e até mesmo culturais.  

A repressão financeira exercida através dos seus três vectores principais – elevados níveis de 

reservas obrigatórias, programas de afectação de crédito e controlo das taxas de juro – tem um 

efeito nefasto  sobre o sistema financeiro que se consubstancia (embora variando de país para 

país) no constrangimento na captação da poupança, na redução dos fundos disponíveis para os 

investidores (especialmente os privados) e numa selecção menos eficiente dos projectos para 

financiar, da qual resulta uma maior displicência dos mutuários na amortização dos 

empréstimos. Os governos usam o controlo  do sistema financeiro como um instrumento 

importante na sua estratégia de desenvolvimento.  

A liberalização poderá trazer vários benefícios desde que seja acautelado um conjunto de 

factores dos quais se destaca o pré-requisito da estabilidade macro-económica, o fortalecimento 

institucional do sistema financeiro e a necessidade de um certo gradualismo nas reformas. 

(Coelho,1999).  

 

As dificuldades sentidas por diversos agentes económicos no acesso ao crédito formal – devido 

ao pequeno desenvolvimento deste, à falta de garantias dadas às instituições que concedem os 
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empréstimos, à falta de informação ou ainda como consequência da política económica seguida, 

é por demais evidente nos países em vias de desenvolvimento. 

Nos países desenvolvidos, os sistemas financeiros estão já integrados e o financiamento 

informal tem uma importância marginal, contrariamente ao que acontece no caso das economias 

em desenvolvimento, em que se verifica um certo dualismo financeiro: a par do sector 

financeiro formal (institucional e regulamentado), existe igualmente um sector financeiro 

informal
2
 de grande importância. 

 

As crises financeiras dos anos 80 e 90 (de onde se destacam as crises da dívida externa no 

México, em 1982, e a asiática, em 1997) demonstraram a inter-ligação entre os 

desenvolvimentos macro-económicos e a sanidade do sistema financeiro. De facto, na origem 

dessas crises estiveram  instituições financeiras frágeis, regulamentação e supervisão bancária 

inadequada e falta de transparência. É, por isso, importante que os países tenham possibilidade 

de identificar e implementar políticas para obter um sistema financeiro sólido. A 

regulamentação e a supervisão constituem preocupações fundamentais, porque visam garantir a 

segurança do sistema  (FMI,2003). Para tal, têm vindo a ser criados diversos indicadores e 

critérios de avaliação no sentido de analisar a solidez do sistema. 

 

 

1.2. Requisitos, Indicadores e Metodologias de avaliação  de um 

sistema bancário 

1.2.1.   Factores que impulsionaram o controlo de riscos 

Existem vários factores que impulsionaram o crescente melhoramento e utilização de técnicas 

de controlo de risco nos últimos anos.  

Pode-se citar, como outro dos principais factores, o intenso processo de internacionalização pelo 

qual vem passando o mercado financeiro, que tende a produzir uma maior instabilidade nos 

                                                 
2
 financiamento não sujeito às regras impostas pelas autoridades monetárias, correspondendo a tentativas 

de resposta que pessoas/entidades procuram encontrar para obter um financiamento. Esta necessidade 

origina a criação de práticas e intermediários que actuam fora do sector financeiro formal. 
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mercados, acrescentado pelo vertiginoso crescimento do volume de transacções financeiras. O 

volume e rapidez na mobilidade dos fluxos de capitais internacionais implicaram a necessidade 

de reforçar as fundações dos sistemas financeiros nacionais, construindo resistências à 

volatilidade dos fluxos de capital (FMI,2002).  

Por outro lado, a intensificação da realização de operações com  produtos inovadores como os  

produtos derivados (activos cujos valores dependem doutros activos
3
) aumentou a preocupação 

dos órgãos reguladores com o risco potencial que as instituições possam estar a correr, dado que 

a complexidade destes instrumentos reduz a transparência das posições, dificultando qualquer 

tipo de supervisão (Mollica,1999). 

A crise dos mercados asiáticos, em 1997, expôs, de forma dramática a sua intensa relação com 

os mercados de todo o mundo. O ataque aos regimes cambiais daqueles países e subsequente 

ruptura teve forte repercussão noutros mercados (emergentes e desenvolvidos). Verificou-se que 

políticas monetárias e cambiais inapropriadas, resultaram em pressões financeiras que 

contribuíram para as crises em sistemas financeiros frágeis, em que a política de paridades 

(quase) fixas em relação ao USD vinha constituindo a espinha dorsal dos regimes cambiais na 

região
4
 (FMI,2001).   

 A “gota de água” para a crise foi a depreciação das moedas, que começou na Tailândia
5
 e se 

arrastou aos outros países pelo efeito dominó. O ataque especulativo impossibilitou as 

instituições (empresas e bancos comerciais) de pagar a dívida externa, denominada numa moeda 

mais forte do que a nacional
6
.  

                                                 
3
 Opções, contratos de futuros, swaps são exemplos de derivados. 

4
 O regime cambial fixo, em que o dólar era determinante, gerava a confiança suficiente para os 

investidores considerarem desnecessário o hedging cambial, mas actuou, de forma negativa, quer em 

termos comerciais – perda de competitividade – quer financeiros - através da excessiva confiança que 

gerou nos sistemas  financeiros e que se traduziu em erros graves de gestão bancária e de regras 

prudenciais. 
5
 quando em Julho de 1997, o bath tailandês se desvalorizou, muitos investidores preocupados com a sua 

estabilidade, trocaram-no pelo USD 
6
 originando um desequilíbrio na denominação das moedas (activos em moeda local contra passivos 

denominados em divisas) – currency  mismatch 
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A experiência asiática surpreendeu pela profundidade e pelo contágio, através do qual a crise, 

iniciada num país, em breve se disseminou por toda a área 
7
. 

Contudo, o factor crucial foi o lado financeiro que negligenciou a gestão de risco, uma vez que, 

os bancos obtinham empréstimos, em enormes quantidades, no estrangeiro, e emprestavam, mal 

e em excesso, internamente. A intermediação financeira teve um papel chave ao canalizar 

fundos para projectos marginais ou mesmo pouco rentáveis.    

 

Verificamos assim, que os sistemas financeiros estão expostos a uma enorme variedade de 

riscos, constituindo a solidez das suas instituições, um ponto chave para uma performance 

macro-económica forte. Tradicionalmente, as carteiras de aplicações (de crédito, de títulos) são 

vulneráveis ao risco de crédito, de liquidez e a riscos de mercado. A necessidade de fortalecer 

essa solidez tem suscitado crescente preocupação internacional.  

Diversas organizações internacionais, como o BIS - Bank of International Settlements
8
, o CSBB 

- Comité de Supervisão Bancária da Basileia
9
, o FMI – Fundo Monetário internacional e o BM - 

Banco Mundial têm dedicado atenção a este assunto, tendo o CSBB preparado, a partir de 1987, 

um conjunto de princípios essenciais para a supervisão bancária eficaz, juntamente com 

autoridades de supervisão do Chile, China, República Checa, Hong Kong, México, Rússia , 

Tailândia, da Argentina, Brasil, Hungria, Índia, Indonésia, Coreia do Sul, Malásia, Polônia e 

Singapura (CSBB, 1997). 

                                                 
7
 A China manteve-se isolada dos mercados financeiros mundiais, não sofrendo qualquer efeito 

significativo, bem como Macau devido à sua pequenez económica no contexto da região e à sua estreita 

ligação (particularmente a sua moeda) com Hong Kong, que manteve a sua moeda indexada ao dólar 

americano. O dólar de HK manteve a sua cotação, mas à custa do gasto de 1 bilião de USD pela sua 

Autoridade Monetária, para defender o “peg” com o dólar americano à taxa corrente. 
8
 O BIS foi criado em 1930. Era detido e controlado pelo bancos centrais dos seus países membros e 

fornecia-lhes serviços altamente especializados. O principal objectivo do BIS era promover a cooperação 

dos bancos centrais. Este factor era importante para  manter a estabilidade financeira internacional e  

tornou-se imperativo para a integração internacional dos mercados financeiros. 
9
 O Comité de Supervisão Bancária da Basileia congrega autoridades de supervisão bancária e bancos 

centrais (da Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália Japão, Luxemburgo, Holanda, Suécia, Suiça, 

Reino Unido e EUA),e foi criado, em 1975.Normalmente reúne-se no BIS (Basileia), onde se localiza a 

sua Secretaria permanente. 



A China no séc. XXI: A  Evolução do Sistema Bancário e o Futuro das Reformas Económicas 

 

 

 22 

Os Princípios essenciais de Basiléia
10

 foram implementados no Acordo de Basiléia, em 1988, 

tendo como principal preocupação a avaliação e administração dos riscos inerentes à actividade 

bancária
11

 e compreendem 25 princípios indispensáveis para um sistema de supervisão eficaz, 

de que se irá destacar, no ponto seguinte, os “Requisitos Prudenciais” (CSBB,1997).  

As recomendações de Basileia tornaram-se num padrão mundialmente aceite e consideradas 

pelo FMI como um dos indicadores chave de avaliação da solidez do sistema.  

Na sequência do seu trabalho de fiscalização, vigilância e assistência técnica em matéria de 

políticas de desenvolvimento, o FMI tem vindo a acumular experiências na análise macro-

prudencial com a identificação e utilização de indicadores de solidez financeira e a criação de 

métodos para proceder à sua análise e avaliação. Têm sido desenvolvidos estudos sobre a inter-

ligação entre variáveis macro-económicas e financeiras e avaliação do papel dos intermediários 

não financeiros (FMI, 2001). 

Em Setembro de 1999, foi feita uma análise de indicadores macro-prudenciais por experts de 

bancos centrais, organismos de supervisão, instituições internacionais
12

 e sector privado.  

Foi criado o programa – o FSAP: Financial Sector Assessment Program- para identificar os 

pontos fortes e as vulnerabilidades  do sistema financeiro e ajudar a desenvolver políticas de 

resposta apropriadas. Dentro deste contexto surgiram os FSI: Financial Soundness Indicators – 

que são indicadores que pretendem reflectir a saúde financeira e a solidez das instituições 

financeiras e dos mercados, bem como as suas contrapartes (instituições financeiras não 

bancárias, sector corporativo, particulares). Os FSI são um novo corpo de estatísticas 

económicas que evidenciam uma amálgama de influências: por um lado, os conceitos sobre 

medidas prudenciais e comerciais a nível individual das instituições e, por outro, a avaliação dos 

agregados macro-económicos da economia.  

 

                                                 
10

 Os princípios referem-se a: 1-Precondições para uma supervisão eficaz; 2
 
a 5 – Autorizações e 

estrutura; 6 a 15 – Regulamentos e Requisitos Prudenciais; 16 a 20 – Métodos de Supervisão bancária 

Contínua; 21 – Requisitos de Informação; 22 – Poderes Formais dos Supervisores; 23 a 25 – Actividades 

Bancárias Internacionais.  
11

Os riscos mais relevantes são: os riscos de crédito, riscos de mercado, risco liquidez , risco país, risco de  

reputação (decorre da falta de confiança dos depositantes, dos credores e do mercado em geral).  
12

 como o BIS- Bank of International Settlements e o BCE - Banco Central Europeu 
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Não há uma definição, universalmente aceite, para solidez financeira, para os indicadores que a 

demonstrem ou mesmo para os níveis que se consideráveis como “bons”. Esta análise é feita à 

medida dos acontecimentos e da experiência prática  que daí advém, podendo, no entanto, serem 

detectados “sinais de alerta” fornecidos por estes indicadores que podem ajudar a detectar/ 

prevenir/minimizar eventuais crises e/ou vulnerabilidades que, tratadas atempadamente, poderão 

evitar consequências mais graves. 

Verificou-se, em muitos países, que a qualidade do crédito é a fonte mais importante de 

vulnerabilidade do sistema, em períodos de crise. Nos sistemas financeiros menos sofisticados o 

principal canal através do qual o perfil de risco é afectado, é a deficiente qualidade dos credores. 

Esta constatação levou à necessidade de considerar na selecção do conjunto principal dos FSI, o 

indicador da qualidade da carteira de crédito, bem como a importância das actividades  não 

creditícias na geração dos resultados do banco (FMI,2001). 

 

1.2.2. Requisitos Prudenciais (Basiléia I) e Indicadores (FSI) 

Ir-se-á salientar e caracterizar os requisitos mais importantes integrados nos Princípios de  

Basiléia e que serviram de base à definição dos FSI (CSBB, 1997): 

1) Adequação de capital – este requisito fundamenta-se no preceito de que a robustez do 

sistema está relacionada com a dimensão do capital das instituições, de modo a estabelecer 

uma relação entre o seu capital mínimo e as suas contas do activo  – é o denominado rácio de 

adequacidade de capital (CAR – Capital Adequacy Ratio).  

Este indicador é definido como a relação adequada entre montante de capitais e os elementos 

do activo e extrapatrimoniais ponderados em função do respectivo de risco:  

Total de capital /  riscos ponderados de activos.  

Este é um dos indicadores mais comuns, baseado na metodologia acordada com o Comité da 

Basileia, em 1988, que define para os países membros do BIS um rácio mínimo de 8%
13

. 

                                                 
13

 No caso de Portugal, aplica-se o Aviso1/93, de 8 de Junho, para cumprir esta regulamentação 

internacional (o rácio é denominado de solvabilidade). 
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Em muitos países (entre os quais Portugal), o numerador do rácio - o capital bancário -  é 

composto por diversos elementos, com graus diferentes de imobilização, divididos por vários 

sub-grupos (Tier1, 2 e 3)
14

 e a cujo total se denomina “fundos próprios”.  

Quanto ao denominador – “risk weighted assets”: activos e alguns elementos 

extrapatrimoniais ponderados. Será de salientar que os activos são ponderados consoante o 

grau de risco envolvido (de acordo com o tipo de credores
15

 e as formas de garantia).No caso 

dos bancos comerciais, uma das principais rubricas a ter em atenção corresponde aos créditos 

concedidos (principal rubrica do activo), ao contrário dos bancos de investimento, em que os 

valores extrapatrimoniais são mais relevantes, devido à actividade desenvolvida nos produtos 

derivados. 

 

2) Gestão do risco de crédito deverá cumprir diversas condições  : 

 Avaliação da qualidade dos activos e adequação das provisões  

O risco de insolvência das instituições financeiras pode ser originado pela desvalorização de 

activos que constituem diversas carteiras de aplicações da instituição – de crédito, de títulos, 

outros valores a receber. 

Um NPL – “Non Performing Loans” é um empréstimo que não cumpre com o acordado no 

contrato de empréstimo original (é um crédito vencido). Não há nenhum critério standard 

universal para determinar quando um crédito entra em incumprimento – em muitos países um 

crédito é considerado vencido quando é decorrido um período de 90 dias após o respectivo 

vencimento (capital ou juros), noutros é de 180 dias. Há, ainda, países que só consideram 

                                                 
14

 Em Portugal, a definição de Fundos Próprios encontra-se detalhada no Aviso 12/92, de 22 de 

Dezembro. A categoria de Tier 1,denominado “Fundos Próprios de base” inclui essencialmente, o 

somatório algébrico dos saldos das contas de capital social, reservas (exceptuando as de reavaliação), 

resultados transitados, resultados líquidos retidos (deduzidos de dividendos e com certificação legal das 

contas). O Tier 2 “Fundos Próprios Complementares”(que não pode ultrapassar 50% do Tier 2) é 

composto por recursos adicionais disponíveis ao banco (por passivos subordinados e reservas de 

reavaliação). Ainda se inclui uma parte de participações financeiras. O Tier 3 “Fundos Próprios 

Suplementares” inclui operações de curto prazo que cubram riscos de mercado (por ex. lucros da carteira 

de negociação). O Total denomina-se de Fundos Próprios Elegíveis.   
15

 Administrações centrais e bancos centrais ou autoridades locais/regionais ou instituições de crédito da 

zona A (Estados Membros da Comunidade, restantes países da OCDE e outros que tenham celebrado 

acordos especiais de empréstimos com o FMI) ou da zona B (restantes países) ou bancos multilaterais de 

desenvolvimento ou outras entidades. A estrutura de pesos é de 0%, 10%, 20%, 50% e 100%. 
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como vencido a parte não paga, mantendo em crédito “vivo” as restantes parcelas dos 

empréstimos que ainda não venceram. Noutros países, com regras prudenciais mais apertadas, 

todo o crédito concedido é considerado malparado a partir do momento em que a primeira 

prestação de capital ou juros não for regularizada. Como a variação de critérios varia de país 

para país torna-se difícil comparar estes indicadores. 

 

Quando o crédito é considerado vencido, o banco deverá classificá-lo consoante o seu grau de 

risco (de recuperabilidade), sendo esta classificação determinante para o cálculo do montante 

de provisionamento necessário para cobrir futuros prejuízos relacionados com a 

incobrabilidade daquele crédito (Rodman
16

,2002). As provisões destinam-se à cobertura de 

perdas pela não realização de determinado activo
17

, o que vai implicar diminuição do 

respectivo activo (pelo montante provisionado) e dos resultados do exercício. A constituição 

de provisões implica, portanto, a “apropriação” de lucros retidos, no montante em causa, por 

forma a cobrir aquela perda potencial. 

 As provisões a constituir podem ser gerais – para  cobrir possíveis perdas não identificadas - 

ou específicas – as que afectam um cliente/entidade específica. A definição e a regras para a 

constituição destas provisões (gerais e específicas) varia também de país para país. No caso 

das provisões específicas, poderá haver alguns pontos comuns que gravitam entre os 20%, 

50% e 100% de provisionamento, consoante a antiguidade  desses créditos e a existência ou 

natureza da sua garantia
18

.  

O cálculo das provisões para riscos gerais de crédito costuma basear-se em cerca de 1% 
19

 da 

sua base de incidência. 

                                                 
16

 Jack Rodman é Director da Ernst & Young,  e um dos “Stars of Asia-2002”, eleito pela Business Week 
17

 Também há provisões que vão aumentar o passivo: é o caso das provisões para riscos gerais de crédito, 

riscos bancários gerais, para pensões de reforma e sobrevivência 
18

 Em Portugal, o Aviso 3/95, de 30/6 , com a redacção que lhe foi dada pelo Aviso 8/2003, de 8 de 

Fevereiro, estabelece que as provisões para crédito vencido são enquadrados em 12 classes de risco, as 

quais reflectem o escalonamento dos créditos e juros vencidos em função do período decorrido após a 

data de vencimento   (até 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano,  de 1 ano a 3, superior a 3 , a 4 e a 

5 anos). A ponderação de provisionamento tem ainda em conta a existência ou não de garantias e o seu 

tipo e varia entre 1% e 100% (passando por 10%,25% ,50% ou 75%). 
19

 Excepto crédito ao consumo, sobre o qual incide uma ponderação de 1,5% 
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O rácio que reflecte o peso dos NPL no total da carteira de crédito é, muitas vezes, usado para 

dar uma noção da qualidade dos activos, podendo ser medido tendo em conta o valor dos NPL 

“bruto” ou líquido de provisões. 

 

 Concentração de risco e exposições elevadas perante um cliente ou um grupo de 

clientes ligados entre si (grupos financeiros) 

A concentração de créditos em determinado sector da economia/região/cliente/grupo de 

clientes torna o banco vulnerável aos acontecimentos adversos que aí surjam, devendo haver, 

por isso, diversificação. 

Foram definidos limites prudenciais que restringissem a exposição dos bancos perante os 

tomadores individuais de crédito ou a um grupo de clientes relacionados entre si (grupos 

financeiros). Em 1991, foi criado um documento pelo CSBB que trata das definições de 

exposições a riscos de crédito e discute os limites para grandes exposições de risco. Tais 

limites  - os chamados “Grandes Riscos” 
20

 - são expressos em função do capital (fundos 

próprios) do banco. Um crédito é considerado “grande risco”(e como tal, devidamente, 

reportado em modelo elaborado para o efeito) quando o seu montante atinge 10% dos fundos 

próprios da instituição, considerando-se, como limite máximo de exposição, perante  uma 

entidade/cliente/grupo de clientes, um valor que corresponda a 25% dos referidos fundos 

próprios. 

 

Em 1998, na sequência da crise asiática, alguns bancos centrais (entre os quais o Banco de 

Portugal) passaram a exercer um controlo mais apertado sobre as exposições dos seus bancos 

nacionais nos mercados emergentes (o chamado risco de contraparte). No caso de Portugal,  

recomendou-se que o total de  exposição dos bancos nacionais em países da Ásia-Pacífico 

(com excepção de Hong Kong, Macau, Japão, Coreia do sul e China – cujos valores são 

apresentados, apenas em pró-memória), América Latina e Leste Europeu não fosse superior a 

30% dos fundos próprios da instituição. 

                                                 
20

 Em Portugal, a harmonização destas regras foi definida através do Aviso nº. 10/94, de 18 de Novembro. 
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 Risco país 

Além do risco de crédito inerente às operações de empréstimo, os financiamentos 

internacionais incluem um outro risco – o risco país – que é associado aos ambientes 

económico, social e político do país tomador. Esta “cobertura” foi criada na sequência da 

“Crise da Dívida”
21

, cuja causa imediata foi o anúncio, por parte do México, em Agosto de 

1982 da suspensão dos pagamentos relacionados com o serviço  da dívida contraída, na 

sequência da queda dos preços do petróleo que exportava. A esta posição seguiram-se outras 

análogas, por parte de outros países em desenvolvimento (principalmente os mais endividados 

da América Latina).  

A crise da dívida, em 1982, representou um marco histórico para as actividades de regulação 

bancária, no que concerne a legislação de empréstimos internacionais e respectiva supervisão. 

O “susto” por que passou o sistema financeiro internacional, trouxe também um efeito 

pedagógico: o fim do mito de que os Estados nunca deixariam de honrar os seus 

compromissos, levou a que fosse criada legislação no sentido dos bancos fazerem uma 

avaliação do risco subjacente aos empréstimos a Estados ou por eles garantidos e a 

constituição de provisões (as chamadas provisões para risco país), se fosse caso disso.  

 

3) Gestão do risco de mercado 

Os bancos também enfrentam riscos de perdas como conseqüência de movimentos nos preços 

de mercado (taxas de juro, câmbios, preços de acções e de mercadorias). 

O risco de taxa de juro ( que se refere à exposição da situação financeira da instituição a 

movimentos adversos daquela taxa) tem impacto nos resultados da instituição, no valor do seu 

património e na estrutura do seu capital. 

No caso do risco de câmbio, os bancos actuam como indutores do mercado de moeda 

estrangeira, ao estabelecerem as suas cotações e ao assumirem posições abertas em moedas 
22

 

                                                 
21

 caracterizada pela falha generalizada de cumprimento das obrigações a que os Estados nacionais  se 

haviam comprometido ao contraírem empréstimos internacionais 
22

 De acordo com o Comité da Basileia estas posições são calculadas pelo somatório das posições spot 

(taxa de câmbio à vista - até dois dias), forward (taxa de câmbio aprazo – superior aos dois dias), e outros 

items que apresentem resultados em moeda estrangeira. 
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(“net open position”). Os riscos inerentes às operações de câmbio aumentam durante os 

períodos de instabilidade das taxas de câmbio.  

 

4)  Gestão de liquidez 

A finalidade da gestão deste risco é assegurar que o banco tam capacidade de cumprir todos 

os seus compromissos, nos prazos contratuais. 

A estrutura financeira de uma empresa/banco é equilibrada quando se verifica ajustamento 

entre os graus de exigibilidade e de liquidibilidade dos capitais aplicados nessa estrutura 

(Santos, 1981). Um ajustamento perfeito implica que a cadência das exigibilidades esteja 

coberta pela capacidade de transformação em disponibilidades dos seus activos, ou seja: 

- a cobertura das responsabilidades de longo prazo deverá ser feita por activos fixos de 

idêntica periodicidade – “solvabilidade”.  

- o exigível, a curto prazo, deve financiar o activo circulante com maior rotatividade – 

“liquidez” (é a solvabilidade de curto prazo). 

A solvência corresponde à aptidão de liquidar os compromissos (numa perspectiva de curto, 

médio ou longo prazo) nas datas de vencimento (Santos, 1981). 

O nível de liquidez influencia a capacidade dos bancos “aguentarem” os choques. As medidas 

mais comuns para a sua avaliação são os rácios “Activos Líquidos/Total de Activos” e 

“Activos líquidos/Passivo Líquidos”, considerando-se como activos líquidos os que são 

rapidamente convertíveis em disponibilidades (“cash”) sem perdas significativas.  

O  rácio “Créditos/Depósitos” evidencia a contribuição dos recursos de clientes (os depósitos) 

para a concessão dos empréstimos. 

 

Quanto aos indicadores FSI, estes foram, inicialmente, classificados, segundo um conjunto de 

critérios CAMELS que se baseavam nos principais riscos (já descritos) a que as instituições se 

expunham. 

                                                                                                                                               
 



A China no séc. XXI: A  Evolução do Sistema Bancário e o Futuro das Reformas Económicas 

 

 

 29 

Mais tarde, a estes indicadores, considerados os principais (“core set”) foram acrescentados 

outros (“encouraged set ”) na sequência das crises financeiras e da sofisticação das operações 

que, se encontram agrupados pelos grupos a que se destinam (bancos, instituições financeiras 

não bancárias
23

, sector empresarial, os particulares, sector imobiliário) – figuras 1,2 e 3, em 

anexo. A experiência mostrou que a instabilidade financeira do sistema pode derivar de 

evoluções comportamentais dos sectores não bancários, criando vulnerabilidades e riscos (como 

práticas não transparentes e inadequadas fiscalizações)  que poderão contribuir para crises 

sistémicas. 

A qualidade das instituições financeiras está directamente dependente da saúde financeira e da 

rentabilidade das instituições credoras  (seja qual for o sector em que estejam incluídas). 

Os rácios incluídos no “set core” são considerados relevantes para todos os países, enquanto que 

os outros são calculados de acordo com as necessidades e características da economia em causa. 

A “saúde financeira” do sistema bancário pode ser analisada na base de FSI seleccionados- 

geralmente os CAMELS que, são formados por 6 grupos de indicadores de solidez financeira, 

totalizando 15 rácios (FMI,2004): 

Capital adequacy – o já referido rácio de Adequacidade de capital.  

Asset quality – Qualidade de activos  

Management Soundness – Gestão eficiente – é considerado um indicador de qualidade    

porque reflecte a performance do banco, que é consubstanciada na sua contabilidade e 

portanto, apresentado no balanço da instituição. 

Earnings – Resultados – Os principais indicadores para avaliar a rentabilidade obtida pela 

instituição têm a ver com os estudo das margens, dos proveitos e custos que originaram o 

resultado e com elaboração de dois rácios que interligam esses resultados com os activos 

geridos  - o ROA (Return On Assets”) e com o capital 
24

 – o ROE (Return On Equity). 

Liquidity – Liquidez  

                                                 
23

 companhias de investimento, esquemas colectivos de investimento, companhias de seguros, sociedades 

financeiras 
24

 costuma-se considerar valores de activos e capitais médios de ano para ano ou de quarto ou oito 

trimestres, uma vez que quer o capital quer os activos sofrem oscilações e vão gerando resultados ao 

longo do tempo.      
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Sensitivity to market risk –Sensibilidade aos riscos de mercado - principais componentes : 

- as taxas de juro - O indicador mais importante é a duração dos activos e passivos.     

Quanto maior for a duração ou a vida média do “mismatch” entre activos e passivos, maior 

é o risco. 

-   as taxas de câmbio – o indicador mais comum para medir a exposição em moeda                    

estrangeira são as posições abertas líquidas (“net open position”). 

 

1.2.3. Métodos de análise macro-prudencial  

Os métodos de análise macroprudencial incluem: o stress test, os modelos VaR (Value-at-Risk) 

e análise sectoriais. 

 O “Stress Test” é um elemento chave de análise que permite avaliar e antecipar 

vulnerabilidades potenciais no sistema financeiro. Na base de cálculos de probabilidade são 

introduzidas, num modelo de simulação, variáveis macro-económicas adversas, obtendo-se 

determinados resultados nos FSI. É possível assim, antecipar os impactos potenciais de certos 

eventos, como uma desaceleração no crescimento da economia
25

, mudanças na inflação, de 

taxas de juro e de câmbio. Os resultados obtidos fornecem informação de elasticidades de 

determinado indicador perante um choque macro-económico que poderá ser usada como um 

indicador de vulnerabilidade da instituição/sector/economia a um certo risco ou a um conjunto 

de factores de risco.  

O “Value-at-Risk” é outro dos métodos. A noção de risco de um portfólio está associada ao 

facto do seu retorno, num dado período de tempo, não ser conhecido de antemão, existindo um 

conjunto de retornos possíveis. As probabilidades de ocorrência de cada um deles irão 

determinar o potencial de perda da carteira. Assim, o ponto de partida para gerar uma medida de 

risco  é o conhecimento da distribuição da probabilidade desses retornos. Pode-se, então,  dizer 

que o VAR é uma medida que expressa, de forma probabilística, as variações adversas 

esperadas de uma carteira de activos, sendo definido como a máxima perda em unidades 

monetárias num dado horizonte temporal (Mollica,1999). 

                                                 
25

 que poderá, por ex. aumentar o risco de crédito 
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Este instrumento é, normalmente, usado pelas instituições na análise da sua gestão de risco, por 

forma a definir um conjunto de limites (de potenciais perdas) nas suas carteiras de negociação. 

A Análise de Balanços Sectoriais combina dados macro com micro, juntamente com 

informações sobre os mercados relativos a esses sectores. 

  

1.2.4. Perspectivas futuras (Basiléia II) – figura 4 

O Comité de Basileia, vinculado ao BIS, colocou em discussão novas recomendações a dar aos 

bancos centrais, originando, em 2001, um novo Acordo de Basileia, o chamado Basileia II que, 

deveria entrar em funcionamento em 2006-2007.  

Propõe-se, neste Acordo, um novo sistema baseado em três pilares que teriam em conjunto a 

função de aumentar os níveis de segurança e solidez dos sistemas financeiros. São definidas 

novas abordagens de medição dos riscos de crédito e é introduzido um tratamento especifico 

para uma nova classe de risco -  os riscos operacionais
26

. 

O primeiro pilar continua a tratar dos requisitos mínimos de capital, por forma que este possa 

responder pelas perdas não esperadas. O rácio de adequacidade de capital sofrerá mudanças no 

seu denominador, no que respeita às ponderações atribuídas aos activos subjacentes. O 

tratamento dos riscos de crédito irá ser mais exigente e terá por base uma mistura de ratings. 

Em vez de se propor um único modelo para o cálculo dos requisitos de capital, as instituições 

podem passar a escolher diversas alternativas para identificar, quantificar e controlar os seus 

riscos. 

Basileia II está a levantar discussões sobre alguns dos seus pontos inovadores como seja, o 

cálculo do risco operacional que poderá absorver mais 7% a 10% dos fundos próprios. 

Adicionalmente, o “consumo “ de fundos próprios por riscos de crédito pode aumentar, a menos 

que as instituições sejam capazes de implementar modelos mais sofisticados de quantificação e 

                                                 
26

 risco operacional é definido como sendo um risco de perdas directas ou indirectas decorrentes de 

sistemas, pessoas ou processos inadequados  ou ligados a causas externas. Envolve, por isso, o risco de 

colapso de controlos internos que podem acarretar perdas financeiras através de erros, fraudes, 

deficiências de desempenho, de tecnologia de informação, de desastres. 
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gestão de risco subjacentes às novas propostas, como por exemplo ratings internos (Bernardo, 

2002). 

A edição de 18 de Maio de 2002 do Economist vem pôr em causa as agências de rating na 

regulação do sistema, dizendo que há uma demasiada dependência  dessas agências na 

atribuição dos ratings de crédito (Amaral, 2003). Vários analistas estão contra o novo 

enquadramento, dizendo que é demasiado complexo e de difícil aplicação, defendendo uma 

revisão do Basileia I.  

A China e a Índia já declaram que não o vão aplicar (Amaral, 2003).  

O objectivo do segundo pilar é aprofundar os processos de supervisão. 

O conceito geral do terceiro pilar é criar uma disciplina de mercado mais transparente, com a 

divulgação, por parte das instituições, dos métodos internos de avaliação de riscos e da forma 

como gerem o binómio risco/rentabilidade, visando fornecer seu perfil (de risco e de solidez). 

 

1.2.5. Posicionamento da China  

 A China – país alvo da nossa análise -  está ainda na fase inicial de construção da “arquitectura”  

do seu sistema bancário (quer no que toca ao Basileia I, ao qual aderiu, quer à análise   macro-

prudencial sugerida pelo FMI). O seu banco central continua a envidar esforços no sentido de 

recolher os dados informativos necessários e de os trabalhar. Será de ressaltar a pouca 

credibilidade dos dados obtidos como output, devido à deficiente estrutura que serve de base ao 

tratamento dos dados nos processos de recolha. Não admira, portanto, que não esteja em 

condições de aplicar o que vier a ser definido no Basileia II. 

A transição em curso para uma economia de mercado implica uma restruturação mais 

aprofundada e sofisticada das infra-estruturas financeiras (classificação standard dos créditos, 

reforço das capacidades de supervisão) que irá melhorar a qualidade da análise macroprudencial   

(FMI,2000). 

Para melhor apresentar o enquadramento específico da China e as características do seu sistema 

bancário, será relatada, no capítulo seguinte, a evolução das suas condicionantes históricas, 

sociais e políticas, ressaltanto as reformas económicas iniciadas em fins dos anos 70. 


