
Relatório e Contas 2010 - Consolidado

Análise
Financeira

04



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

04 125ANÁLISE
FINANCEIRA

1. DEmoNStRAção DE RESuLtADoS

Na parte inicial de 2010 as condições prevalecentes nos mercados financeiros e no mercado 
bancário mantiveram-se acentuadamente adversas para a Caixa Central e Caixas Associadas 
(SICAm), prolongando a situação pouco propícia que se verificou nos últimos meses de 2009, 
em consequência sobretudo do nível esmagado das taxas Euribor, com impacto fortemente 
negativo na margem financeira.

A partir porém do segundo trimestre, o esboço de uma paulatina, ainda que muito ligeira, 
recuperação nas taxas Euribor, e as oportunidades suscitadas pela subida dos yields da 
dívida soberana nacional, vieram melhorar, nalguma medida, a rentabilidade da actividade de 
intermediação.

Assim, a margem financeira da Caixa Central, que no termo do primeiro trimestre de 2010 
acusava uma variação negativa de 22,8% em relação ao período homólogo de 2009, registou 
no segundo trimestre ainda uma quebra, mas já mais atenuada (de 8%), e foi recuperando nos 
períodos subsequentes.

 Evolução da margem Financeira SICAm (∆ % homóloga)

-3,0%

1º trimestre
2010

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-30%
2º trimestre

2010
3º trimestre

2010
4º trimestre

2010

Evolução da Margem Financeira SICAM (∆ % homóloga)

-18,1%

-9,6% -9,8%

10,6%

-25,5% -25,5%

Período a período Acumulado

5%

10%

15%

20%

25%

30%

19,6%



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

04 126ANÁLISE
FINANCEIRA

No caso das Caixas Associadas, a margem financeira caiu continuadamente, em termos 
homólogos, ao longo de 2010, mas essa queda foi-se esbatendo período a período, em resultado 
da incidência dos mesmos factores que permitiram inflectir a evolução da margem financeira 
da Caixa Central, mas manteve-se, apesar disso, negativa para o conjunto do ano.

Deste modo, a margem financeira do SICAm ainda registou em 2010 uma redução de 3% em 
relação a 2009 – menos 9,6 milhões de euros. o SICAm perfez assim dois exercícios consecutivos 
com redução da margem financeira, embora com amortecimento da queda observada em 2008 
(-21,8%).

 Evolução da margem Financeira SICAm - período a período Valores em milhões de Euros
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No caso das Caixas Associadas, a evolução da margem financeira, para além do esmagamento 
das taxas Euribor e do seu impacto adverso nos proveitos do crédito, reflectiu também a 
pressão sobre o custo dos recursos devida à forte concorrência pelos depósitos, que se fez 
sentir ao longo de todo o ano e se acentuou nos últimos meses.

Esta situação exigiu a adopção de medidas, ao nível da Caixa Central, no sentido de suportar 
a margem financeira das Caixas Associadas e de lhes dar meios de defesa da sua base de 
depósitos.

 Evolução da margem Financeira SICAm – valores acumulados Valores em milhões de Euros

1º trimestre 1º trimestre2º trimestre 2º trimestre3º trimestre 3º trimestre4º trimestre 4º trimestre

Evolução da Margem Financeira SICAM – valores acumulados
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Evolução Semestral da margem Financeira SICAm Valores em milhões de Euros, excepto%

Variação 10/09

2008 2009 2010 Absoluta %

1º Semestre 195,3 172,3 141,0 -31,3 -18,1%

2º Semestre 207,9 142,9 164,6 21,7 15,2%

Total 403,2 315,2 305,6 -9,6 -3,0%
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Assim, dando continuidade à situação vigente desde o 2º trimestre de 2009, a Caixa Central 
manteve durante todo o ano de 2010 o nível de remuneração dos depósitos das Caixas acima 
das taxas Euribor do prazo correspondente. No mesmo sentido, em maio, foi criado um depósito 
especial indexado à dívida pública, possibilitando às Caixas um incremento de remuneração. 
Finalmente, face à evolução positiva da sua margem financeira em base individual, a Caixa 
Central elevou, em Novembro, as taxas correntes de remuneração dos depósitos das Caixas 
em 1 ponto percentual nos diferentes prazos até um ano.

Decompondo a evolução da margem financeira do SICAm nas suas principais componentes, 
resulta uma redução de 11,6% nos juros activos, não compensada pela diminuição que também 
se observou nos juros passivos, pois embora em termos percentuais se tenha tido, quanto a 
estes, uma redução de 25%, em valor absoluto a quebra nos juros activos foi mais pronunciada 
(cerca de 60 milhões de euros versus 50,3 milhões).

Para a evolução dos juros activos verificou-se um contributo muito diferenciado nas diversas 
componentes dos activos financeiros, em resultado quer de alterações na composição do 
balanço comparativamente a 2009, quer das variações observadas nos níveis de remuneração 
dos diferentes tipos de activos, que evoluíram de forma desigual.

margem Financeira SICAm Valores em milhões de Euros, excepto %

Variação 10/09

2008 2009 2010 Absoluta %

Juros recebidos 676,9 516,6 456,6 -60,0 -11,6%

Aplicações em Instituições de Crédito 85,5 37,7 6,6 -31,1 -82,4%

Crédito sobre Clientes 558,0 425,8 344,8 -81,0 -19,0%

Aplicações em títulos 33,5 53,0 105,2 52,2 98,3%

Juros pagos 273,7 201,4 151,0 -50,3 -25,0%

Recursos de  Instituições de Crédito 15,6 7,2 12,0 4,8 66,0%

Recursos de Clientes 246,8 177,2 112,4 -64,7 -36,5%

outros passivos financeiros 11,3 17,0 26,6 9,6 56,7%

Margem financeira 403,2 315,2 305,6 -9,6 -3,0%
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Assim, os juros relativos a operações de Clientes reduziram-se em cerca de 19% (menos 81 
milhões de euros), reflectindo a redução no valor global do crédito (-2,9%), mas sobretudo a 
acentuada redução em 2010 na taxa média destes activos comparativamente a 2009. Refira-se 
que a diminuição do valor do crédito a clientes é grandemente explicada pela não renovação 
de parte substancial da carteira de papel comercial da Caixa Central, porque, excluindo este 
factor, verificou-se um ligeiro crescimento no crédito a Clientes quer da Caixa Central quer 
das Caixas Associadas, como se refere no ponto 4.2.

os juros decorrentes de aplicações em Instituições de Crédito apresentaram uma contracção 
ainda mais pronunciada, de cerca de 82,4%, em consequência da reorientação das aplicações 
de excedentes do SICAm, a cargo da Caixa Central, para outros activos financeiros, sobretudo 
dívida pública nacional de prazo relativamente curto, factor que por sua vez explica o grande 
incremento observado nos juros de aplicações em títulos (+98,3%) em que se integram este 
tipo de aplicações. É de notar que algumas Caixas também incrementaram as suas posições 
em dívida pública, contribuindo igualmente para a variação nesta categoria de proveitos. 
A evolução indicada para os juros de aplicações em títulos já reflecte, por outro lado, o efeito 
da amortização do desconto dos títulos adquiridos abaixo do par, e do prémio nos adquiridos 
acima do par.

No respeitante aos juros passivos, os juros de depósitos de Clientes registaram um decréscimo 
de 36,5% (menos 64,7 milhões), essencialmente em resultado da baixa da sua taxa de 
remuneração média, acompanhando, embora em termos menos acentuados que no crédito, o 
esmagamento das taxas Euribor. o efeito volume não foi significativo para a redução do valor 
dos juros dos depósitos, uma vez que o valor global desses recursos se manteve próximo do 
nível de 2009.

Produto Bancário SICAm Valores em milhões de Euros, excepto %

Estrutura

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Margem Financeira 403,2 315,2 305,6 78,6% 74,4% 68,6%

Comissões líquidas 87,0 91,1 110,5 17,0% 21,5% 24,8%

Resultado de operações financeiras -0,5 2,8 7,1 -0,1% 0,7% 1,6%

outros resultados de exploração 23,3 14,6 22,0 4,5% 3,4% 4,9%

Margem complementar 109,8 108,4 139,7 21,4% 25,6% 31,4%

Total 513,0 423,6 445,3 100,0% 100,0% 100,0%
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Face ao peso que a margem financeira detém no produto bancário do SICAm, a evolução 
que se descreveu repercutiu-se negativamente neste agregado, o qual no entanto, mercê do 
contributo de outras componentes, ainda registou uma variação positiva, em relação a 2009, 
de 5,1% (mais 21,6 milhões de euros), mas continuando abaixo do respectivo valor de 2008.

Em particular, é de salientar a evolução do saldo de comissões, o qual registou um crescimento 
de 91,1 para 110,5 milhões de euros, crescimento que se verificou quer nas Caixas Agrícolas 
(+19,3%) quer na Caixa Central (+21,3%).

 
As comissões de colocação e comercialização de seguros, que aumentaram em cerca de 
5 milhões de euros relativamente a 2009, e as relativas a operações de cartões, com um 
acréscimo de cerca de 2 milhões de euros, estão entre as que mais contribuíram para a 
expansão observada nos proveitos de comissões, mas verificou-se um incremento também 
significativo em diversas comissões de serviços bancários, denotando esta evolução a maior 
atenção que as Caixas estão a dar à diversificação da sua base de proveitos.

É igualmente de relevar a melhoria nos resultados de activos financeiros, que atingiram 
cerca de 7,1 milhões de euros, em 2010, contra 2,8 milhões em 2009, correspondendo a um 
crescimento percentual de 159,2%.

Comissões Valores em milhões de Euros, excepto %

Variação 10/09

2008 2009 2010 Absoluta %

Comissões recebidas 96,9 101,6 121,6 20,0 19,7%

Por garantias prestadas 6,0 5,6 5,2 -0,4 -7,7%

Por serviços prestados 67,6 73,1 84,9 11,8 16,2%

outras 23,3 22,8 31,5 8,6 37,8%

Comissões pagas 9,9 10,5 11,1 0,7 6,3%

Por serviços bancários de terceiros 9,3 9,8 10,6 0,8 7,9%

outras 0,6 0,6 0,5 -0,1 -17,9%

Comissões líquidas 87,0 91,1 110,5 19,4 21,3%
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Por fim, no tocante à rubrica de outros resultados de exploração, o valor alcançado, de cerca de 
22 milhões de euros, excede também, em termos bastante significativos, o registado em 2009, 
que fora de cerca de 14,6 milhões, representando um incremento de 50,7%. Para esta evolução 
contribuiu relevantemente a diminuição da contribuição para o Fundo de Garantia do Crédito 
Agrícola mútuo, redução que atingiu quase 7 milhões de euros em relação à contribuição de 
2009, em resultado da alteração da respectiva taxa de 0,2% para 0,1%. Com efeito, nas outras 
componentes que entram nesta rubrica residual verificou-se um relativo equilíbrio nos ganhos 
e nas perdas, sendo a variação global pouco expressiva.

Com esta evolução das diferentes componentes do produto bancário, a margem financeira 
reduziu o seu peso neste agregado de 74,4% em 2009 para apenas 68,6% no ano findo, e 
simetricamente verificou-se uma subida importante no peso relativo do saldo de comissões, 
que se elevou de 21,5% em 2009 para 24,8%. Por sua vez, os resultados de activos financeiros 
registaram em 2010 um contributo para o produto bancário de 1,6%, face a menos de 0,7% no 
ano anterior, e o peso dos outros resultados de exploração elevou-se igualmente de 3,4% em 
2009 para 4,9% em 2010.

 Evolução da margem Financeira  Evolução do Saldo de Comissões
Evolução da Margem Financeira Evolução do Saldo de Comissões

2008 2009 2010
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No tocante aos custos de funcionamento, estes ascenderam em 2010 a 282,9 milhões de 
euros, montante que representa um acréscimo de 1,4% quando comparado com o dispêndio 
de 278,9 milhões registado em 2009, traduzindo uma evolução relativamente contida neste 
tipo de encargos.

 Produto Bancário  Composição do Produto BancárioProduto Bancário Composição do Produto Bancário
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de exploração

23,3

87,0

403,2

-0,5

14,6
2,8

91,1

315,2

22,0
7,1

110,5

305,6

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

Valores em milhões de Euros Valores em milhões de Euros

Evolução dos Custos de Funcionamento Valores em milhões de Euros, excepto %

Variação 10/09

2008 2009 2010 Absoluta %

Custos de Funcionamento 270,2 278,9 282,9 4,0 1,4%

dos quais: Custos de Pessoal 149,3 155,2 158,7 3,4 2,2%

dos quais: Gastos Gerais Administrativos 120,9 123,6 124,2 0,6 0,5%

Amortizações 14,6 15,4 16,1 0,7 4,9%

Custos de Estrutura 284,8 294,2 299,0 4,8 1,6%
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os custos com pessoal sofreram um acréscimo ainda de 2,2%, mas os gastos gerais 
administrativos cresceram apenas 0,5%, evidenciando uma estabilização face à evolução 
que se observara anteriormente – de 2008 para 2009 o crescimento nos gastos gerais 
administrativos fora de 2,3%. Esta evolução continua a reflectir um esforço de contenção, a 
despeito dos encargos acrescidos para o pleno cumprimento das novas obrigações em matéria 
regulamentar e supervisional.

Acrescentando aos custos de funcionamento as amortizações de imobilizado, que subiram 
de 15,4 milhões para cerca de 16 milhões de euros (+4,9%), os custos de estrutura do SICAm 
apresentaram no exercício um crescimento de 1,6%.

Perante a evolução do produto bancário e a contenção conseguida nos custos de funcionamento 
e de estrutura, o rácio de eficiência do SICAm (custos de estrutura/produto bancário), reduziu-
se ligeiramente do nível de 69,4% que atingira em 2009 para 67,1% em 2010, nível que, no 
entanto, se apresenta ainda bastante elevado face aos valores que o SICAm apresentava 
tradicionalmente para este indicador, e aos quais só será possível regressar com uma 
recuperação significativa do produto bancário.

Considerando mais em detalhe a evolução dos gastos gerais administrativos, constata-se 
que, apesar do moderado crescimento global, se registaram subidas expressivas, e mesmo 
bastante consideráveis, nalgumas rubricas, de que se destacam “avenças e honorários”, com 
um dispêndio 21,2% superior ao de 2009, e “encargos judiciais, de contencioso e notariado” 
(+12,0%), porventura reflectindo, num e noutro caso, o maior peso dos encargos de contencioso 
em consequência da conjuntura. Houve acréscimos igualmente expressivos nas despesas de 
“conservação e reparação” (+15,3%) e no consumo de “água, energia e combustíveis” (+9,6%).

 Custos de Estrutura e Eficiência Valores em milhões de Euros, excepto %Custos de Estrutura e Eficiência
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o crescimento na rubrica “serviços especializados de informática”, uma das mais significativas 
em valor absoluto, situou-se em 3,1%, sendo de notar que inclui prestações de serviços de 
entidades exteriores ao Grupo Crédito Agrícola (isto é, prestações não relativas ao CA Serviços 
e CA Informática) com um crescimento de 20,5%. tais prestações de entidades exteriores ao 
Grupo representaram 19,8% do acréscimo total dos gastos com serviços especializados de 
informática em 2010. Excluindo estas prestações, o crescimento verificado foi de 2,6%.

A diminuição mais expressiva nos custos de funcionamento ocorreu na rubrica “publicidade 
e edição de publicações”, em que se registou um corte de 32,8%, correspondendo a cerca de 
2,7 milhões de euros – de 8,2 milhões em 2009 para 5,5 milhões em 2010 – e que reflecte, 
naturalmente, a decisão tomada, e incorporada no Plano de Actividades para 2010, de redução 
do orçamento de marketing do Grupo, a que acresce alguma contenção em despesas desta 
natureza, com incidência a nível local, da parte das Caixas.

Verificou-se ainda uma redução significativa na rubrica “impressos e material de consumo 
corrente” (-12,4%) e  uma  certa  diminuição em “deslocações, estadas e  representação” 
(-4,0%), não registando as demais rubricas grandes variações em relação aos valores gastos 
em 2009.

Evolução dos Gastos Gerais Administrativos (Principais rubricas)

Variação 10/09

2008 2009 2010 Absoluta %

Água, energia e combustíveis 4.949 5.018 5.499 480,9 9,6%

Impressos e mat.consumo corrente 4.146 3.731 3.268 -463,1 -12,4%

Rendas e alugueres 7.108 8.399 8.478 79,5 0,9%

Comunicação e expedição 10.808 11.421 11.523 102,1 0,9%

Publicidade e publicações 9.195 8.180 5.497 -2.682,6 -32,8%

Avenças e honorários 6.380 6.795 8.233 1.437,6 21,2%

Conservação e reparação 6.454 5.842 6.738 895,5 15,3%

Encargos judiciais, contencioso e notariado 3.469 2.496 2.797 300,7 12,0%

Serviços especializados de informática 1 35.170 37.271 38.436 1.164,8 3,1%

1 Inclui os encargos relativos ao serviço de banca telefónica (Linha Directa)

Valores em milhões de Euros
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As provisões do exercício, totalizando 103,6 milhões de euros, excederam significativamente 
o montante das provisões de 2009 (80,5 milhões), denotando este aumento sobretudo a 
constituição e/ou reforço de provisões associadas a crédito vencido ou de cobrança duvidosa, 
incluindo provisões de carácter extraordinário, de montante relativamente expressivo, 
efectuadas por decisão de gestão, a título prudencial, atendendo à complexidade da actual 
conjuntura.

Na análise das provisões para crédito é ainda de relevar a diminuição das provisões para riscos 
gerais de crédito, no valor de cerca de 1,8 milhões de euros, e que advém, essencialmente, da 
redução da carteira de papel comercial da Caixa Central.

Em virtude da redução da margem financeira, quer em 2009 quer em 2010, e da tendência 
de aumento do crédito vencido, a absorção da margem financeira por provisões, traduzindo 
também o efeito das provisões extraordinárias, atingiu 33,9% no exercício findo, contra 25,5% 
em 2009 e 19,7% em 2008.

Provisões do Exercício Valores em milhões de Euros, excepto %

Variação 10/09

2008 2009 2010 Absoluta %

Correcção de valor em crédito de clientes 77,6 77,9 104,3 26,4 33,9%

Imparidade de outros activos 1,2 2,6 -0,9 3,5 -133,8%

Total (*) 79,5 80,5 103,6 23,1 28,7%

(*) Incluindo outras rubricas de reduzido valor

 Absorção da margem Financeira por Provisões Valores em milhões de Euros, excepto %Absorção da Margem Financeira por Provisões
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o resultado antes de impostos, de cerca de 42,7 milhões de euros, contra 48,9 milhões em 
2009, está igualmente afectado pelas provisões extraordinárias. uma vez que tais provisões 
não são consideradas custo fiscal, os impostos sobre lucros do exercício, correlativos aos 
resultados fiscalmente relevantes, atingem cerca de 19,6 milhões de euros (taxa efectiva de 
46,0%), a que corresponde um reconhecimento de impostos diferidos de 13,3 milhões. Em 
2009, os impostos correntes situavam-se em cerca de 16 milhões, correspondendo a uma taxa 
efectiva de 32,8% com impostos diferidos de 9,5 milhões.

 
 
 
o resultado líquido do exercício cifrou-se, assim, em 36,3 milhões de euros, contra  42,3 milhões 
no ano anterior, o que representa uma redução de 14,1%, espelhando bem as condições 
adversas em que decorreu a exploração do SICAm em 2010, mesmo comparativamente a um 
exercício já em conjuntura de crise, como foi o de 2009.

A evolução nos três primeiros meses de 2011 mostra uma inflexão deste estado de coisas, 
mormente ao nível do comportamento da margem financeira – variável crítica para a melhoria 
dos resultados em relação aos dois últimos exercícios -, mas a conjuntura actual continua a 
encerrar riscos e desafios consideráveis, que se agravaram ultimamente, obrigando-nos a 
encarar as perspectivas para o ano em curso com prudência acrescida.

Decomposição do Resultado do Exercício Valores em milhões de Euros, excepto %

Variação 10/09

2008 2009 2010 Absoluta %

margem Financeira 403,2 315,2 305,6 -9,6 -3,0%

Comissões 87,0 91,1 110,5 19,4 21,3%

Result.Activos Financeiros -0,5 2,8 7,1 4,3 155,3%

outros result. (liq.) de exploração 23,3 14,6 22,0 7,4 50,9%

Produto Bancário 513,0 423,7 445,3 21,6 5,1%

Custos de funcionamento 270,2 278,9 282,9 4,0 1,4%

Amortizações 14,6 15,4 16,1 0,7 4,9%

Provisões 79,5 80,5 103,6 23,1 28,7%

Resultado antes de Impostos 148,6 48,9 42,7 -6,3 -12,8%

Impostos correntes -44,5 -16,0 -19,6 3,6 -22,3%

Impostos deferidos 17,0 9,5 13,3 3,8 40,6%

Resultado Líquido 121,1 42,3 36,3 -6,0 -14,2%

Cash Flow 215,3 138,2 156,1 17,8 12,9%
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 Resultado Antes de Impostos  Resultado Líquido
Resultado Antes de Impostos Resultado Líquido

2008 2009 2010

148,6

48,9
42,7

2008 2009 2010

121,1

42,3
36,3

Valores em milhões de Euros Valores em milhões de Euros

Indicadores de Rendibilidade e Eficiência*

2008 2009 2010

RoA (rentabilidade do Activo) 1,10% 0,36% 0,29%

RoE (rentabilidade dos Capitais Próprios) 13,08% 4,28% 3,59%

RAI / Activo Líquido 1,35% 0,42% 0,34%

Produto Bancário / Activo Líquido 4,68% 3,60% 3,52%

Rácio de Eficiência (Custos de Estrutura / Produto Bancário) 55,51% 69,45% 67,15%

* Considerando a média dos valores dos extremos do Activo Líquido e dos Capitais Próprios de cada exercicio

*Média com base nos valores dos extremos

ROE

4,28%2009

2008 13,08%

ROA

0,360%=

= x

x

x= 1,1041%

Activo*
Situação Líquida*

11,89

11,84

3,59%2010 0,287%= x 12,49




