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Resumo 
O presente trabalho tenta analisar o tema da poupança privada das famílias portuguesas e as 

estratégias actuais de marketing do nosso sistema bancário.  
Inicialmente verifica-se a evolução da taxa de poupança nas últimas décadas do século XX e início 

do século XXI, até ao surgir da crise financeira de 2007, e de certa forma explicar muito 
resumidamente as causas das quedas significativas destas taxas. Posteriormente, analisa-se a 
inversão da anterior tendência de queda das taxas de poupança das famílias nos anos pós-crise e o 
incremento da noção da importância da poupança das famílias na sociedade. A este novo sentimento 
dos consumidores privados ocidentais, a estrutura bancária readapta a sua estratégia de marketing, 
de forma a responder a este sentimento generalizado. Finalmente, apresentam-se 4 exemplos de 
produtos de poupança para o segmento juvenil de algumas instituições bancárias portuguesas. 

 

Contextualização 
O tema genérico da poupança, à data da realização do presente trabalho, inunda os meios de 

comunicação social do nosso país. No fim-de-semana, dos dias 15, 16 e 17 de Outubro de 2010, com 
a apresentação do orçamento de estado para o ano de 2011, as medidas de possível poupança dos 
dinheiros públicos foram largamente dissecadas e analisadas. Mas acessoriamente a esta discussão, 
e como não podia deixar de ser, surge também a discussão dos hábitos de poupança das famílias 
portuguesas. 

Apesar da actualidade do tema, a noção da importância da poupança tanto pública como privada, 
não é um fenómeno recente, tendo sido já largamente analisado no passado, no cenário 
internacional em geral e particularmente na teoria macroeconómica ocidental. Seguidamente 
apresentam-se alguns exemplos de publicações académicas que estudaram o tema da poupança. 

Andrew Mason (1988) apresenta as tendências macroeconómicas ocidentais no fim da década de 
1980, e reporta estudos anteriores de Ansley Coale e Edgar Hoover, onde estes estudando a Índia no 
ano de 1958, questionam a capacidade de países com rápido crescimento demográfico, de 
devotarem parte do seu PIB para a necessária poupança. Andrew Mason, por seu turno reporta as 
tendências macroeconómicas dos países ocidentais saídos da crise petrolífera dos anos 80, e em 
como estes tentam “escapar” do jugo dos empréstimos financeiros do exterior, através do incentivo 
ao aumento da poupança interna. Tenta ainda analisar a importância de uma elevada taxa de 
poupança em economias com rápido crescimento económico, assim como as implicações de um 
rápido crescimento populacional nessa mesma taxa de poupança. 

Bosworth e tal (1991), apresentam dados de poupança privada na sociedade norte-americana, e 
em como esta a partir dos anos 80 decaiu substancialmente, depois de quase 40 anos consecutivos a 
variar muito pouco significativamente. 

Apesar de os referidos artigos não apresentarem respostas conclusivas quanto às medidas e 
valores óptimos de taxa de poupança privada num país, devido às complexidades inerentes ao tema 
e às diferenças económicas e sócias dos vários países, podemos referir como tendência 
macroeconómica a descida significativa das taxas de poupança das famílias, na última década do 
século XX e inicio do século XXI. A verificação dessa tendência pode ser alcançada pela análise do 
estudo conjunto do BCE (Banco Central Europeu) e da OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico), do ano de 2004. Neste estudo, podemos observar que além das três 
principais economias mundiais apresentarem descidas significativas na taxa de poupança das 
famílias, a economia da zona euro é aquela que possui maior taxa de poupança, seguida do Japão e 
finalmente a economia Norte-americana. 

Sendo a economia portuguesa parte integrante da zona Euro, poderíamos inferir que a mesma 
situação de descida das taxas de poupança também ocorreu. Ao analisarmos a informação à 
comunicação social do sistema de contas nacionais portuguesas por parte do INE (Instituto Nacional 
de Estatística) para o período de 1995-2004, corroboramos a inferição anterior. Entre 1995 e 1999 
ocorreu uma descida significativa das taxas de poupança, e entre 2000 e 2004 não ocorreram 
alterações significativas nesse valor. 

Em termos genéricos, podemos referir como macrotendência, a diminuição da poupança privada 
nas principais economias mundiais. A explicação para este fenómeno, tal como já referido 
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anteriormente, é complexa e diversificada, mas podemos tentar resumi-la, pelas palavras de Vítor 
Bento: “Criou-se assim uma percepção de rápido e fácil enriquecimento, favorecendo o recurso ao 

crédito, em detrimento da poupança. As famílias endividaram-se inusitadamente, substituindo nos 

seus hábitos uma moralidade baseada na poupança (…), passando a viver muito mais perto do “fio da 

navalha” das suas possibilidades ”1. 
No entanto, esta tendência social sofreu uma grande alteração a partir do 2º semestre do ano de 

2007. E porquê? Surgiu a conhecida crise do subprime (crédito de alto risco) na economia dos Estados 
Unidos, e que nos períodos subsequentes se expandiu pelas principais economias mundiais com 
diferentes graus de intensidade. 

Esta crise global segundo Zemagni (2009), possui causas profundas: “A natureza das causas da 

crise é dupla: a imediata refere-se às características específicas que os mercados financeiros 

adoptaram nos tempos recentes, e a mais remota a que culpa certos aspectos da matriz cultural que 

acompanhou a transição do capitalismo industrial para o financeiro”2. Outro aspecto que este autor 
apresenta como decisivo na globalização desta crise, é a quebra súbita e generalizada da confiança. 
Tanto a confiança dos particulares para com as várias instituições financeiras, como inclusivamente 
entre as próprias instituições financeiras. 

De modo a verificarmos esta alteração de paradigma, podemos socorrer-nos da análise dos 
indicadores do Eurostat (Gabinete de estatísticas da União Europeia) referentes ao quarto trimestre 
de 2010, e que confirmam que a taxa de poupança das famílias europeias sofre uma significativa 
inversão a partir do terceiro trimestre de 2008. A queda que se verifica no final de 2009 e inicio de 
2010 resulta essencialmente de uma queda do rendimento familiar e não de uma menor capacidade 
de poupança. 

Centrando-nos na realidade portuguesa, podemos consultar os dados disponibilizados pelo INE a 
28 de Setembro de 2010, referentes ao 2º trimestre de 2010 da economia portuguesa. Nestes dados 
verificamos que desde o ano de 2008 ocorreu uma subida significativa da taxa de poupança das 
famílias e consequentemente a sua capacidade de financiamento 

Deste modo, nos mais recentes anos muitos trabalhos académicos e artigos de opinião têm 
reforçado a importância da poupança perante a opinião pública. 

Oehler et Werner (2008), entre várias outras coisas referem a importância de programas 
educacionais financeiros e de aconselhamento do consumidor de modo a aumentar a literacia 
financeira da população europeia, por forma a que esta possa tomar as melhores decisões 
relativamente a planos de poupança e de reforma. Bruno Faria Lopes com Nuno Miguel Silva e 
Francisco Teixeira dizem: “(…) sintoma de falta de cultura financeira, num país onde quem empresta 

(banca e outras instituições) está infinitamente melhor preparado que quem pede emprestado. Pede-

se mais regulação e claro, o óbvio: educação em finanças pessoais, desde cedo, na escola.”3. O 
pediatra Mário Cordeiro refere: “a crise pode ser para as famílias repensarem as prioridades de 

consumo e (…) para ensinar as crianças a distinguir entre o essencial e o acessório.”4. 
A estas opiniões, podemos adicionar opiniões provenientes da própria banca, como a opinião de 

Horta Osório, presidente do banco britânico Abbey: “As famílias e as empresas têm de poupar mais e 

produzir mais ou melhor para manter o nível de consumo”, admitindo que “os bancos tiveram a sua 

quota-parte de responsabilidade”5 na crise actual. 
Durante o presente ano de 2010, com a divulgação da exponencial subida das dívidas públicas dos 

países do sul da Europa, e a subida dos juros das obrigações do tesouro, o tema da poupança pública 
e privada passou a ser um dos principais temas de debate público. 
 

                                                      
1
 Economista e ex-presidente do conselho directivo do instituto de gestão do crédito público no artigo de opinião “A 

crise financeira” publicado no Diário Económico de 24/08/07 
2
 Zamagni, stefano “The Lesson and Warning of a crisis foretold: a political economy approach”. 

International Review of Economics (2009) 56: 315-334 
3
 Artigo de opinião “Conservadores na poupança, aventureiros nas dívidas”, publicado no Diário Económico 

de 26/07/07 
4
 Entrevista ao Diário Económico de 14/10/10 

5
 Entrevista ao Diário Económico de 29/10/09  
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Esta tendência social pode ser confirmada pelas notícias apresentadas seguidamente. O Diário 

Económico de 15 de Julho do presente ano reporta a recomendação do BCE para que todos os países 
da zona Euro reforcem as suas medidas de poupança. O jornal Público no dia 21 de Setembro de 
2010 noticia as conclusões da reunião do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF), e 
uma dessas conclusões foi a necessidade de reforçar a poupança privada em Portugal, pelo que este 
conselho irá iniciar um programa de promoção da temática da poupança junto das famílias 
portuguesas. O Observador Cetelem, marca comercial do banco BNP Paribas Personal Finance, 
anunciou à imprensa, em Setembro deste ano, as conclusões da sua análise ao comportamento do 
consumidor português. O seu relatório mostra que as intenções de poupança dos portugueses são 
agora superiores às suas intenções de consumo. Em termos geográficos, os seus dados indicam que a 
intenção de poupança é superior no Norte do país (58%), seguindo-se o Sul (42%) e o Centro (42%). 
Finalmente, neste fim-de-semana, foram anunciadas as conclusões de um estudo de opinião 
realizada pela Eurosondagem S.A., entre 06 Outubro de 2010 a 12 de Outubro do mesmo ano, para o 
jornal Expresso, canal televisivo SIC e rádio Renascença. Na resposta à pergunta de qual seria a 
melhor maneira de reagir à crise, a maioria dos Portugueses responde que será a poupança, onde 
75.3 % dos inquiridos refere que vão procurar poupar mais. 

E qual é a resposta da banca nacional a esta tendência? 
Recordando as mais recentes campanhas de marketing das várias instituições bancárias a operar 

em Portugal, nos vários meios de comunicação social, podemos verificar uma tendência clara para a 
promoção de produtos de poupança, contrariando a tendência de anos anteriores de promoção de 
crédito ao consumo. Podemos confirmar essa noção, com estes títulos de notícia: “Banca já só 

publicita produtos de poupança”6, e “Cetelem alarga oferta a seguros e produtos de poupança”7 
As razões para tal comportamento, além da maior propensão dos particulares para soluções de 

poupança, advêm da falta de liquidez nos mercados internacionais. Deste modo os bancos tentam 
agora financiar-se com os depósitos dos seus clientes, tentando ainda que cada cliente permaneça o 
maior tempo possível na instituição. 

Na opinião de Bruno Valverde Cota: “(…) principais bancos portugueses (…) se encontram a 

investir cada vez mais no marketing direccionado para o segmento das crianças, adolescentes e 

estudantes universitários. (…) os bancos acreditam que uma vez que os indivíduos iniciem a sua 

relação financeira com determinada instituição mais cedo têm uma probabilidade superior de 

continuar a ser clientes desse banco no futuro.”8. Confirmando esta tendência, temos a notícia: “Os 

brindes, ofertas para os mais pequenos e as promessas de taxas de júri rentáveis têm servido de 

instrumento, por parte dos bancos, para captar as atenções dos pais (…)”9.  
Esta estratégia de marketing do sistema bancário português insere-se na mesma linha do 

mercado bancário internacional. Analisando exemplos do mercado bancário norte-americano, 
verificamos que estes reforçam e confirmam a tendência de que “Saving Money is back in fashion 

and banks are taking notice”10 
 

Exemplos práticos 
 
Os exemplos apresentados reportam-se a produtos de poupança direccionados para o segmento 

juvenil, promovidos por algumas empresas do sistema bancário português. 
 
 
 

                                                      
6 Diário Económico de 19/07/10 
7
 Diário Económico de 04/10/10 

8 Membro do Marketing Science Institute, no artigo de opinião “Marketing bancário para jovens” publicado 

no Jornal de Negócios de 29/07/08 

9 Público de 31/03/2010 “Contas poupança para crianças e jovens rendem menos do que as convencionais” 
10

 National Mortgage News 09/08/10 
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1º Caso prático 

 
 
O caso do produto da Caixa Geral de Depósitos, Cartão LOL Júnior, tenta captar o público juvenil 

com idade superior a 10 anos. Tenta alcançar isto, permitindo que estes jovens possuam um cartão 
de débito que possam chamar seu e com um nome apelativo, amplamente conhecido deste 
segmento (LOL – referencia à contracção da expressão “Laughing Out Loud”). Com estes cartões 
podem gerir uma mesada paga pelos pais, efectuando compras pelas redes Multibanco e 
Mastercard, como qualquer adulto. 

 
 

2º Caso prático 
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O caso do produto do banco Montepio, Conta Fun, tenta captar o público entre os 7 e os 12 anos. 
Esta é uma conta à ordem, que no acto de subscrição oferece um kit composto por uma mochila com 
o logo Panda, e por um mealheiro com o mesmo logo. Adicionalmente, no website institucional, esta 
alojada uma página web com conteúdos interactivos, concebida para este público juvenil, de forma a 
divulgar os seus produtos bancários 

 
3º Caso prático 

 

 
 
O caso do produto do Banco Espírito Santo, Conta poupança Bes júnior, o principal atractivo para 

o segmento juvenil, é a oferta de um porquinho mealheiro desenhado pela Agatha Ruiz de la Prada e 
apadrinhado pelo reputado futebolista Cristiano Ronaldo. 
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4º caso prático 

 

 
Neste exemplo, o Banco Popular utiliza o mesmo tipo de oferta, (a acumulação de pontos para 

aquisição de jogos e consolas de vídeo), para os três tipos de contas poupança disponíveis para 
jovens. Adicionalmente estruturou as designações destas contas de um modo sequencial e com 
grande potencial de memorização pelo consumidor: Eu quero (0 aos 6 anos); Eu posso (7 aos 15 
anos); Eu mando (16 aos 25 anos). 
 

Conclusão 

O conceito de poupança, estejamos a referir-nos à poupança do estado, das empresas ou dos 
particulares, não é um conceito recente, já que desde há muitos anos que os macroeconomistas 
tentam produzir estudos académicos que enquadrem a importância deste tópico nas economias 
nacionais e internacionais. 
No entanto, durante as ultimas décadas do século XX e inicio do século XXI, a poupança foi enjeitada 
e colocada em plano secundário. Talvez resultante do elevado ritmo de crescimento económico e do 
fácil acesso ao crédito. Com o rebentar da crise financeira americana de 2007, e a subsequente crise 
económica a nível internacional (particularmente EUA e zona Euro), o tema da poupança voltou a 
encimar a lista de preocupações dos economistas. 
Como resultado, as taxas de poupança das famílias em Portugal, e na zona Euro, inverteram o seu 
sentido de queda, e atingem actualmente níveis recordes.  
Por seu lado, as instituições bancárias, anteriormente ávidas na promoção de produtos de crédito ao 
consumo, alteraram as suas estratégias de marketing, e promovem agora intensamente produtos 
poupança. Adicionalmente a isto, tentam também penetrar no mercado dos segmentos juvenis para 
a venda de produtos de poupança. 
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Anexos 
 

 
 
Imagem 1 
Retirado do documento: “Comparison of Household Saving Rates Euro Area/United states/Japan” 

 pág 2 - http://www.ecb.int/pub/pdf/other/comparisonhouseholdsavingseuusjpnen.pdf 

 

 
 
Imagem 2  
Retirado do documento: “Retropolação da Base 2000 das Contas Nacionais Anuais”, pág 4 - 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=6044930&DESTAQU
ESmodo=2 
 



 
 

 
 

 
 
Imagem 3 
Retirado do documento: “Eurostat-newsrelease-euroinidcators-111/2010-29/07/2010” - 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-29072010-AP/EN/2-29072010-AP-EN.PDF 
 
 
 

 
 
Imagem 4 
Retirado do documento: “Contas Nacionais Trimestrais por Sector Industrial – 2º trimestre de 2010”, 
pág 2 –  
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=83252327&DESTAQ
UESmodo=2 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
Imagem 5  
Notícia do jornal dos EUA National Mortgage News, de 09 de Agosto de 2010 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
Imagem 6 
Comunicado à imprensa do Observador Cetelem, de Setembro de 2010 
 
 



 
 

 
 

 
Imagem 7 
Noticia do Expresso de 15 de Outubro de 2010 
 
 
 


