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BNI Europa recupera
com produtos de nicho
O banco BNI Europa tem crescido de forma sustentada no mercado português. O negócio tem
evoluído positivamente, sobretudo
por via da disponibilização de diversos produtos de nicho, os quais
têm registado uma excelente recetividade, referiu à “Vida Económica” Pedro Pinto Coelho, CEO do
BNI Europa. O resultado líquido,
no primeiro semestre, ascendeu a
2,7 milhões de euros, o que permitiu recuperar dos prejuízos de igual
período do no passado.
A entidade ﬁnanceira procedeu
a alterações relevantes na sua estratégia, focando-se em negócios
e produtos inovadores, de acordo
com as necessidades do mercado.

Pedro Pinto Coelho adiantou a
este propósito: “O mercado nacional está numa fase de transição,
com o ajuste do setor em termos
de reestruturação das organizações
e a redução gradual do crédito
malparado. Entretanto, há espaço
para crescer, desde que o foco não
incida sobre os produtos mais tradicionais. Por sua vez, é necessário
continuar a comunicar de forma
eﬁcaz junto do cliente, de forma a
que este entenda o tipo de produto ou a solução mais adequada.”
Apesar deste otimismo, aquele
responsável não deixa de lamentar
que ainda há diﬁculdades regulatórias, as quais resultam essencialmente do atraso do nosso país em

adotar diretivas europeias que permitem promover a concorrência.
A entidade ﬁnanceira tem procurado aﬁrmar-se pela sua visão
assente em plataformas digitais e
pelos produtos de depósito a prazo e conta à ordem remunerada.
Por outro lado, tem-se especializado na gestão de soluções alternativas de captação de recursos e
de créditos, “tendo já estabelecido
parcerias com 12 ﬁntech europeias, através das quais disponibiliza depósitos a prazo e ﬁnancia
operações de crédito em diversas
jurisdições europeias”. A sua atividade está dividida em três áreas
principais, particulares, empresas
e investimentos.

Existe margem para os bancos crescerem, desde que não seja através dos
produtos tradicionais, defende Pedro Pinto Coelho, CEO do BNI Europa.
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