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opinijo 

Que Banco de Fomento? 
CARLOS OUVEIRA 
ECONOMISTA 

M 
ais importante do que a 
ideiade criar urn Banco de 
Fbmento, importa respon· 

der a pergunta 'Que Banco de Po
mento?'. ° que tem aparecido na cornu· 
nicaeao social parece mais do 
mesmo que temos tido nas U1ti· 
mas t:res dtkadas. Ora: 

1- Uma instituieao assente na 
ut ilizaeao de fundos comun ita· 
rios teria muitas condicionan· 
tes burocra ticas, mais do que 
cri terios de eficacia financeira 
e economica; 

2 - Uma instituicao utilizando 
fundos do Banco Europeu de In· 
vestimentos melhoraria a equa· 
cao, mas a politica de investimen· 
to teria de ser orientada para os 
objectivos da nossa econom ia e 
nao das do Norte da Europa; 

3 - Uma instituieao marcada· 
mente politica seria cond ic iona· 
da por objectivos de curto prazo 
em coincidencia com objectivos 
eleitorais. ° eventual alinhamen· 
to com 0 banco alemao KfW seria 
bom, mas exemplos como 0 Sil i· 
con Valley Bank tam bern deve· 
r iam sel" considerados. 

N uma economia globalizada, 
em constante transformaeao, 

dever iamos reOectir sobre novos 
modelos, virados para os proxi· 
mos 20 anos. Apresento algumas 
ideias para estudo e refiexao. 

A. Equipas novas 
Pensar e montar 0 banco com 

pessoas diferentes das que mon· 
taJ.·anl os apoios comunitarios do 
passado. Estas tambem devem es· 
tar envolvidas, pois trazem expe
ri€mcia e sabedoria, mas e preciso 
mais: uma visao moderna da eco· 
nomia dos proximos 20 anos e das 
novas dinamicas de crescimento 
em redes globais. E preciso mon· 
ta r este banco com novo know· 
·how, por tugue e estrange iro, 
indo buscar os melhores a nivel 
mundiaL 

B. Vma estrategia valida 
A ideia de fi nanciar a econo· 

mia e boa, mas nao e suficiente 
para criar urn novo banco,poisja 
ha quem financie a economia. Se 
for 56 isso, nao seria mais facil 
melhorar a financiamento atra· 
yeS das inst ituie6es e mecanis· 
mos existentes? A cr iaeao de urn 
novo banco devera, primeiro. es· 

tar associada a uma estrategia 
concreta de desenvolvimento eco· 
nomico sustentavel a curto, me· 
dio e Ion go prazo, apostando em 
novos servicos, bens, produtos, ni· 
chos e clusters competitivos a es· 
cala global e virados para a expor· 
taeao e 0 crescimento internacio· 
nal, criando marcas globa is e 
campeas. Depois, deve ser 0 me· 
can ismo mais adequado para 0 Ii· 
nanciamento desta estrategia 
concreta. 

C. Comercial, siro 
A serem util izados fundos co· 

munitarios, teriam de ser nego· 
ciadas outras regras de aplicacao. 
o objectivo deve ser financiar pro
jectos que sirvam necessidades de 
'mercado'. Depois, os 'clientes' de-

A banda de da ideia de 
criar um banco para 
financiar a economia 
nao e suficiente. «0 
qu~? Porqu~? Como?» 
sao questoes 
fundamentais 

vem estar disponiveis a pagar por 
eles. Finalmen te, os projectos te· 
rao de ser competitivos na 'econo
mia global', e deverao tel' retorno 
fmanceil'o. 

Por isso, a sua avaliaeao deve· 
ra ser 0 mais 'comercial ' e 0 me· 
nos 'polit ica' possive!. A minha 
experi€mcia de trabalho nurn ban· 
co de desenvolvimento, e em con· 
sultoria (ao longo de 15 anos), 
mostra·me que muitos dos crib~· 
rios de 'desenvol vimento' sao cri· 
terios politicos travestidos, com 
fraco ou mesmo negativo retorno 
economico e fmanceil'o. 

D. Centro de competencia 
Financiar a econom ia nao che· 

gao Este novo banco tem de ser 
urn centro de competencia para 
apoio ao empreendedorismo ino· 
vador, devido as carencias do 
nosso ecossistema de apoio ao 
empreendedol: Tern de funcionar 
como smart capital. 

E. Fortemente internacional 
Para os seus investimentos te· 

rem sucesso, tera de: 
- Ser virado para a economia 

global, com parcerias fortes com 
congeneres in ternacionais; 

- Financiar projectos fora do 
territorio nacional, numa logica 
empresarial (expansao organica, 
aquisie6es, investimentos); 

- Financiar centros de acelera· 
cao de empresas que Portugal de· 
veria ter em varias partes do 
mundo (por exemplo, Sil icon 
Valley, Boston , Sao Paulo, Lon· 
dres, Berl im, Frankfurt, Singa· 
pura, Macau, Shangai, paises lu· 
sOfonos. entre outros); 

F. Dentro da cadeia de valor 
Para a decisao de 0 criar ou nao 
sera deterrninante a forma como 
o novo banco se integrara com a 
banca comercial ja existente, 0 

capital de risco e organism os 
como 0 IAPMEL Importa tam· 
bem analisar a integraeao no 
Grupo eGD, cuja funciio e finan· 
ciar a econornia portuguesa. 

A bondade da ideia de criar urn 
banco para fmanciar a econo

mia nao e suficiente. 
«0 que? Porque? Como? .. , sao 

quest6es fundamentais para 
nao desperdiearmos outra vez 
somas enormes com retorno 
duvidoso. 


