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Entre os vários modelos de supervisão existentes no mundo, e perante os enormes 

desafios que se colocam aos reguladores, sejam eles bancos centrais ou não, saiba o que 

o País pode aprender com as boas práticas internacionais e que regras específicas pode 

aplicar no sistema financeiro nacional.  

 

Os poderes e as limitações da supervisão financeira 

Juntas ou separadas, a supervisão prudencial e a comportamental são o garante de um sistema 

financeiro saudável. Potenciá-las ao máximo é o que o BNA terá de fazer, como confirmam as 

práticas seguidas por reguladores em todo o mundo. 

Um pouco por todo o mundo, os bancos centrais estão a ser empurrados para o papel de 

potenciais salvadores de uma economia global a braços com graves dores de crescimento. As 

muitas medidas tomadas pelo Banco Central Europeu nos últimos dois anos são exemplo disso 

mesmo, mas os fracos resultados obtidos até agora evidenciam as limitações da política 

monetária. Na realidade, a função primordial dos bancos centrais não é a de resolver crises 

económicas e financeiras, mas, sim, evitá-las. E isso faz-se através da regulação eficaz, 

atempada e equilibrada. 

É necessário, por vezes, ter a coragem para alterar a arquitectura da supervisão do sistema 

financeiro quando esta falha põe a nu as suas próprias limitações, como ficou demonstrado pela 

crise financeira de 2008. É preciso perder - e ganhar - tempo a estudar a revisão profunda da 

supervisão e alterar, se necessário, o número de reguladores financeiros e a própria actuação 

do regulador. Estará a supervisão na lista dos problemas mais graves do sistema financeiro do 

nosso tempo? Em muitos mercados, a resposta é sim.  

O regulador peca, por vezes, pela identificação tardia de problemas, por uma actuação incapaz 

de controlar danos e pelo desacordo com os outros reguladores do mercado. São estas algumas 

das críticas já feitas a vários governadores de bancos centrais. Foi o caso, por exemplo, de 

Carlos Costa, actual governador do Banco de Portugal, quanto à forma como lidou com o caso 

BES (Banco Espírito Santo). Não é, naturalmente, razoável atribuir a um só homem as 



 
 
insuficiências de um modelo de supervisão, seja qual for o país. Um governador lida, por vezes, 

com um complexo quadro legal e político que o impede de ser mais eficaz. Para alguns analistas 

financeiros ouvidos pelo Mercado, o regulador, em abstracto, deveria ter o poder de, em 

situações limite, inabilitar administrações de bancos como medida preventiva, mas há quem 

discorde deste tipo de poder reforçado. É o caso do economista Álvaro Santos Almeida, que já 

veio a público dizer que o regulador"não pode ter esses poderes". 

"É a mesma coisa que querer ter uma polícia com tal pendor securitário, que possa entrar a 

qualquer altura em nossa casa", diz o professor da Faculdade de Economia da Universidade do 

Porto, ilustrando com outro exemplo: "Para evitar um potencial crime de violência doméstica, 

vamos permitir que a polícia entre, sem autorização e a qualquer altura, em nossa casa?" O 

economista é, por isso, cauteloso: "Temos de ponderar e equilibrar os vários interesses 

envolvidos." 

 

O regulador tem como função garantir que determinadas regras são cumpridas, mas, hoje em 

dia, não pode impedir que administrações dos bancos tomem más decisões. É uma questão de 

senso comum. Não pode impedir, mas pode prevenir, alertam vários economistas. Da mesma 

forma, não consegue impedir, a priori, que alterações no ciclo económico e no estado na 

economia evitem a falência de bancos ou que determinados produtos fiquem totalmente imunes 

ao risco. "Mesmo no domínio da prevenção das decisões ilegítimas, ou que não cumprem os 

preceitos da prudência que deve imperar na gestão bancária, culpar o regulador porque há 

fraudes nas instituições é a mesma coisa que atribuir responsabilidade à polícia de cada vez que 

há um assalto", defende Álvaro Almeida. 

 

Que modelo seguir? 

Mas não há no modelo de supervisão uma contradição de difícil superação, a de defender a 

estabilidade do sistema financeiro e, ao mesmo tempo, os clientes e o mercado? Separar a 

supervisão prudencial da supervisão comportamental é uma opção que tem vindo a ser tomada 

por alguns bancos centrais, como na Austrália e, em breve, na África do Sul, o chamado modelo 

"twin peaks" de supervisão bancária. Álvaro Santos Almeida tem dúvidas em relação ao modelo: 

"Pode haver uma contradição entre a supervisão prudencial e a supervisão comportamental, 

entre a supervisão que pretende garantir que as decisões dos bancos mantêm os balanços 

sólidos, e a supervisão na relação entre bancos e os seus clientes." 

O modelo mais seguido a nível mundial é o chamado institucional, que junta as duas supervisões 

no mesmo organismo. Há ainda variações, como o o modelo funcional, focado mais nas 



 
 
transacções e produtos do que propriamente no carácter legal do regulador, ou o híbrido, que 

segue um modelo próprio. João Duque, professor de Economia no ISEG, em Lisboa, vai mais 

longe nas reticências em relação a este modelo. "Duvido muito dos modelos repartidos, por ser 

mais difícil o entendimento, por exemplo, a partilha de informação. Em momentos de stress, a 

separação só agrava a situação e cria litigância entre as partes." Opinião ligeiramente diferente 

tem um gestor de topo na área financeira, sediado em Luanda, que prefere manter o anonimato: 

"A supervisão comportamental e a prudencial devem ficar dentro do banco central, não em 

instituições diferentes. Mas devem estar separadas, ter direcções distintas, dentro do banco 

central." 

 

No caso de Portugal, pouco tempo depois ter tomado posse como governador, em junho de 

2010, Carlos Costa decidiu que a supervisão seria distribuída por vários administradores. Foi 

uma das alterações mais profundas decididas pelo governador, a paração do pelouro da 

supervisão, que até então estava concentrado no vice-governador. Assim, repartiu por quatro 

responsáveis as áreas de estabilidade financeira, acção sancionatória, supervisão prudencial e 

supervisão comportamental. Mesmo assim, tem sido alvo de críticas por demora na acção e 

ineficiência na supervisão. 

Carlos Tavares, presidente da CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - de 

Portugal, equivalente à nossa CMC, já defendeu publicamente o modelo "twin peaks" de 

separação da supervisão prudencial e comportamental da banca em instituições distintas. Outra 

fonte contactada pelo Mercado, igualmente sob anonimato, contrapõe: "Essa desagregação 

pode enfraquecer um banco central. A experiência diz-nos que a divisão da tutela por vários 

reguladores pode ter vantagens na especialização, mas têm, sobretudo, deficiências e 

desacertos no alinhamento, o que cria um gap que pode vira sofrer aproveitamentos." E 

acrescenta: "Foi nítido esse desalinhamento em Portugal, entre a CMVM e o Banco de Portugal, 

por exemplo, acerca do papel comercial do BES." 

Por tudo isso, o mesmo especialista entrevistado pelo Mercado considera: "O que é defensável 

é uma especialização interna dentro do próprio regulador, isso, sim. Está demonstrado que a 

eficiência aumenta quando as supervisões se encontram numa só entidade, mas devidamente 

separadas em termos de departamentos especializados." O nosso interlocutor aplica a sua ideia 

ao caso angolano: "Concentrar o máximo de know-how numa entidade, neste caso no BNA, e 

tendo em conta que Angola é um país em que a fase de criação destes mecanismos é ainda 

recente, pode ser a melhor solução", argumenta. 

Já João Duque diz que ainda é cedo para pensar na definição do sistema a seguir pelo BNA. "Há 

muito por fazer em Angola antes de se discutir a arquitectura do modelo, até porque a banca do 



 
 
País contínua fora do radar internacional por não cumprir algumas regras essenciais. Há muito 

a fazer em gestão e transparência, e isso é que deve ser a prioridade, até para garantir que a 

banca poderá vir a financiar-se no mercado internacional. Isso só se atinge com um elevado nível 

de reputação da banca e do País", considera o economista, especialista em finanças e mercados 

financeiros, apontando um caminho possível: "Bem sei que é muita coisa ao mesmo tempo, no 

caso de Angola e da sua banca, mas, numa fase em que o que é preciso é financiamento, é 

preferível concentrar os recursos no trabalho de campo (de gestão e supervisão) do que estar a 

criar instituições, com os encargos que isso implica." 

Supervisões complementares 

Em matéria de supervisão, uma não dispensa a outra, prudencial e comportamental são 

complementares. A prudencia é a aplicação de normas para a liquidez e solvabilidade, é 

permanente, é um reporte de informação diária e quantitativa vital para minimizar a deficiência 

no sistema bancário, para além de salvaguardar os interesses do País e o relacionamento 

externo. A comportamental visa regular o comportamento interno das instituições e destas para 

com os clientes. Em geral, a supervisão serve para prevenir riscos. E, no País, um dos principais 

riscos no sistema é o cambial. É papel do banco central "estabilizaras taxas de câmbio em 

concertação com as políticas económicas e financeiras do governo", diz, por sua vez, o gestor. 

Não podemos esquecer que "a gestão dos instrumentos económicos e financeiros está alinhada 

com os objectivos políticos". 

Como revelam alguns estudos internacionais sobre sistemas de supervisão dos bancos centrais, 

"a eficácia da supervisão está intimamente relacionada com a coragem política e legislativa". E 

ainda com "a maturidade democrática", acrescenta. Porém, por muito alinhamento que exista 

entre regulador e governo, há muitos riscos que são difíceis de controlar, como os ataques 

especulativos à moeda. Nesses casos, costumam ser usados mecanismos como "congelar 

importações e reduzir pagamentos ao exterior", explica o mesmo especialista. 

Já quando se trata de movimentos estranhos de capital feitos através dos bancos por parte dos 

seus clientes, cabe ao BNA supervisionar e pedir elementos que sejam justificativos desses 

movimentos. "Aí estamos a falar da área comportamental. Creio que esta área da supervisão 

tende a evoluir para uma área quase pré-policial, ou seja, actuando antes que sofram as 

consequências desses mesmos comportamentos", acrescenta. 

No País, o BNA tem feito sobretudo uma supervisão prudencial ao sistema e tem actuado pouco 

na área comportamental, que é, aliás, uma criação recente dentro da instituição. Mas cada vez 

mais é necessário gerir e supervisionar o que vai para além dos números, das folhas de Excel. 

"É preciso estar atento a comportamentos e gerir em tempo real, e a supervisão prudencial peca 



 
 
por falta de proactividade", acredita um dos especialistas financeiros entrevistados pelo Mercado. 

É essa uma das principais lições aprendidas com a crise. Não basta uma avaliação estatística 

da informação. Para antecipar o risco, é preciso dar atenção aos sinais não mensuráveis, mas 

que são indicadores importantes. 

Isso requer inteligência e profissionalismo. "A tendência passará por uma aproximação da 

supervisão praticada pelo BNA aos padrões europeus", acredita o analista. "A supervisão 

prudencial é aquela que ainda tem prioridade dentro do BNA. E mesmo essa ainda está longe 

dos padrões internacionais", diz, por sua vez, o gestor sediado em Luanda. "Hoje, os bancos 

actuam sem regras comportamentais, cobram as comissões exageradas que bem entendem, e 

têm procedimentos que já não são aceitáveis. Falta, por vezes, transparência na gestão das 

transferências e no cálculo dos juros. Quando a supervisão comportamental for de facto aplicada, 

os bancos poderão não reagir muito bem e considerar isso uma intrusão, sobretudo os privados." 

 

Seja como for, é a supervisão comportamental que, além de regular, sustenta a confiança dos 

consumidores, elemento necessário para que o sistema prossiga a sua missão de intermediação 

financeira e de apoio ao desenvolvimento económico. Saber ler os sinais do mercado tem um 

valor precioso e permite estar mais preparado "para lidar com situações de crise financeira, como 

foi a de 2008, sabendo de antemão que as situações de risco sistémico existem e existirão 

sempre", aponta o analista financeiro. A realidade é que os sistemas que conhecíamos até então 

falharam redondamente na previsão dos problemas que surgiram na grande crise financeira 

desse ano. Mas também é verdade que no mercado "haverá sempre falhas e falências, disso 

não tenhamos dúvidas", diz. "Haverá sempre risco, o que é importante é que os clientes saibam 

exactamente qual é o risco do banco onde estão a pôr o seu dinheiro e até que horizonte de risco 

estão dispostos a chegar", acrescenta. Nesse campo, o BNA tem o papel vital de supervisionar 

e actuar consequentemente. 

Existirá alguma solução para eliminar falhas, no futuro? "O cliente tem de entender que, por mais 

regulação que exista, esta não elimina o risco por completo. Criou-se a ideia de que não é assim, 

mas a realidade não é essa. Um produto pode ser bom, mas isso não significa que não tenha 

risco associado. Neste campo, é importante que a literacia financeira [de que tanto se fala no 

País] seja uma aposta e reforce este aspecto da educação para o tema do risco." Não será por 

termos um polícia em cada esquina que um bairro vai ser 100% seguro. 

O Banco do Japão, liderado por Haruhiko Kuroda, tem responsabilidade apenas na política 

monetária. A supervisão financeira está a cargo da Financial Services Agency, organismo que 

reporta directamente ao ministro das Finanças e que é dirigido por um comissário nomeado pelo 

governo de Tóquio. 



 
 
África do Sul 

Liderado por Lesetja Kganyago, o South African Reserve Bank prepara-se para adoptar o modelo 

"twin peaks" de supervisão, na que é a maior reforma no sistema de regulação do país numa 

geração. Ao contrário do que hoje é comum em todo o mundo, o banco central sul-africano é 

privado. 

China 

A supervisão financeira é um-exemplo da imensa máquina burocrática da China, já que está 

dividida por duas entidades que, muitas vezes, rivalizam mais do que colaboram: o Banco do 

Povo da China (o banco central), governado por Zhou Xiaochuan, e a China Banking Regulatory 

Commission, Criada em 2003. 

Reino Unido 

A supervisão é da responsabilidade da Prudential Regulation Authority, instituição totalmente 

detida pelo Bank of England, o banco central actualmente governado pelo canadiano Mark 

Carney. É um exemplo de modelo integrado de regulação, em que supervisão e política 

monetária convivem separadas no seio do mesmo organismo. 

União Europeia 

Política monetária e emissão de moeda à parte, o Banco Central Europeu, liderado por Mario 

Draghi, funciona essencialmente como o regulador dos reguladores. Os bancos centrais dos 

países da UE respondem perante o BCE, que, em termos de supervisão, tem a função de 

colaborar com as autoridades de todos os países. 

 

Austrália 

 

O Reserve Bank of Australia, governado por Glenn Stevens, deixou, em 1998, de ter funções de 

supervisão. A Austrália foi pioneira do modelo "twin peaks", tendo criado a Australian Prudential 

Regulation Authority (supervisão prudencial) e a Australian Securities and Investments 

Commission (supervisão comportamental). 

Estados Unidos 

A maior economia mundial possui uma estrutura única entre os bancos centrais. O Federal 

Reserve System engloba 12 bancos centrais regionais e é dirigido por um conselho de 

governadores, actualmente liderado por Janet Yellen.De natureza pública e privada, serve os 

interesses tanto do público como dos banqueiros privados. 



 
 
Nigéria 

A supervisão financeira nigeriana segue um modelo híbrido, em que o Central Bank of Nigeria, 

governado por Godwin Emefiele, está dividido em quatro departamentos: Supervisão Bancária, 

Protecção ao Consumidor, Política é Regulação Financeira e Supervisão de Outras Instituições 

Financeiras. 

 


