
A NOSSA ANÁLISE

Depósitos convencionais versus Estado quem paga mais
VÍTOR NORINHA

Os mais recentes sinais que vie
ram do Banco Central Europeu
mostram que uma mudança da
política monetária não acontece
rá antes do início de 2018 Para

quem é aforrador o desespero
está entre auferir um valor que
fica abaixo da inflação ou entrar
num produto de risco
Pelo sim pelo não revemos as

ofertas do mercado num compa
rativo com os produtos do Estado
e usamos o site melhoresdeposi
tosaprazo com como referência
a par de contactos nos bancos
Os Certificados do Tesouro Pou

pança Mais com os 2 25 brutos
com o prazo de cinco anos são
a melhor referência Melhor do

que aquela oferta só alguns ban
cos pequenos que estão a operar
no mercado nacional caso do
BNI Europa com a sua ope
ração de 92 dias e que ofereceu
2 78 brutos ou ainda o Atânti
co Europa com num prazo a três
meses a 2 75 TANB O Best
numa oferta a três meses o BIG

e o banco Carregosa em pra
zos idênticos também oferecem
2 5 brutos O contrato de de
pósito varia com valores mínimos
entre os 500 euros do BIG e os
5000 euros do Carregosa
O Estado continua a ser um

bom benchmark com os Cer

tificados do Tesouro Poupança

Mais a quatro anos sendo que
a taxa oferecida é de 2 brutos
mas tem condições de perma
nência Logo depois vem uma
proposta interessante a do BNI
Europa para 24 meses a uma
taxa de 1 9 O interesse reside
no facto de este prazo permitir
passar o período em que os mer

cados antecipam como sendo de
taxas baixas E registar que esta
proposta é dez vezes superior à
média dos bancos grandes que
não ultrapassam os 0 2 TANB
para depósitos a prazo conven
cionais

Ainda dentro das boas taxas

que o mercado está a apresentar
voltam a ser os bancos de menor
dimensão com as melhores ofer
tas caso do BNI Europa a seis e a
12 meses com uma taxa bruta de
1 85 e no nível de 1 75 brutos
está o BIG e o Invest nos seis me

ses e ainda uma oferta a um ano

do Invest Neste nível apresenta se
também o Estado com os Certifi
cados do Tesouro a três anos
Entre os Certificados do Te

souro a dois anos com uma taxa

de 1 5 são comparáveis as pro
postas do BNI Europa a um ano
Atlântico Europa a dois anos ou
às propostas do Finantia com pra
zos entre os seis e os noves meses

Todos os depósitos a prazo re
feridos beneficiam do Fundo de

Garantia de Depósitos para afor
ro até 100 mil euros por deposi

tante A generalidade do sistema
bancário está a aceitar depósitos
a taxas próximas do zero embo
ra algumas instituições consigam
em negociações particulares che
gar aos 0 75 TANB A política
monetária do BCE tem permi
tido às instituições financeiras
a disponibilização de fundos a
custo muito baixo retirando in
teresse na captação de poupan
ça convencional A banca tem
oferecido produtos de risco os
chamados tudo ou nada com

ou sem garantia de capital e com
possibilidade de uma rendibili
dade elevada embora sujeita às
contingências de mercado Caso
os produtos de investimento não
permitam alavancar o rendimen
to há geralmente um montante
mínimo garantido que tem sido
inferior a 0 2 brutos As ou
tras opções estão no investimen
to direto em produtos de risco
Para esta opção é aconselhável
a consulta de especialistas devi
do ao elevado risco para quem
desconhece as regras básicas dos
mercados financeiros
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