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Setor bancário e mercado de capitais:

- Concorrentes mas complementares

- PME versus grandes empresas 
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Fonte: Doing Business Report (World Bank)

Indicadores de Governo das Sociedades, Transparência e Proteção Legal do Investidores (divulgados pelo World Bank)
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- Importância do negócio tradicional tem diminuído 

- Aumento de importância de atividades bancárias 
geradoras de comissões

- disponibilização do acesso ao mercado de capitais para 
investidores de retalho

- Bancos fornecem outros serviços através das 
sociedades gestoras de fundos de investimento. 

- Captação de recursos para fundos de investimento 
realizada através da força de vendas do retalho 
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- Titularização

- Papel comercial, obrigações subordinadas, 
obrigações sénior e ações

- Obrigações estruturadas e de instrumentos 
híbridos 
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- Instituições de crédito como investidores 
institucionais

- Research  
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- Supervisão dos mercados financeiros 
depende criticamente da consistência dos 
métodos de supervisão e da troca de 
informações entre autoridades de supervisão

- Estes aspetos são mais relevantes do que o 
tipo de modelo institucional de supervisão 
que venha a ser definido para o nosso país.
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