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A
partir do próximo número, a

adoptará um novo esquema de difusão, tendo

em vista aumentar a eficácia com que é

percorrido o caminho entre o momento da publicação da

revista e o momento da sua chegada junto dos leitores.

Acelerar esse percurso é um dos objectivos, conjugado

com a intenção de que a revista vá ao encontro, de modo

mais directo, de quem efectivamente se interessa por

lê-la.

Mantêm-se inalteradas as características essenciais da

, revista destinada ao sector bancário,

onde continuará a ter o duplo papel de veículo

informativo da actividade do IFB e de instrumento, ainda

que acessório, de formação. Neste âmbito passará, no

entanto, a ser enviada de modo personalizado a todos os

seus leitores.

Por outro lado, correspondendo ao interesse

frequentemente manifestado pela revista fora da banca,

quer no meio académico quer no meio empresarial,

entendeu-se adequado criar a possibilidade de

assinatura por parte de leitores estranhos ao sector

bancário, alargando deste modo o âmbito de difusão e

conhecimento da , ampliando-se, do

mesmo passo, o círculo de informação sobre as acções

desenvolvidas pelo Instituto.

Seguiremos atentamente os resultados desta

experiência, no sentido de avaliarmos da sua justeza e

podermos introduzir as correcções que venham

eventualmente a mostrar-se necessárias, tendo em

mente os objectivos propostos, na continuidade da

linha editorial da .

INFORBANCA

INFORBANCA

INFORBANCA

INFORBANCA
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Algumas Questões Estratégicas

EuroEURO
Actividade Bancária

São identificados e analisados sete impactes. Os primeiros
cinco dizem respeito aos mercados de capitais, nomeadamen-
te o mercado das obrigações do Tesouro e o seu apêndice, em
rápido crescimento, o mercado de produtos derivados sobre
taxas de juro, os mercados das obrigações e de acções de
empresas, a gestão institucional de fundos, o mercado
cambial e a concorrência entre o euro e o dólar americano
enquanto moedas de reserva internacionais. Os restantes dois
efeitos dizem respeito à banca comercial sob o impacte da
moeda única no risco de crédito e na rendibilidade dos bancos
num contexto de inflação baixa.

E
mbora haja uma grande quantidade de artigos sobre questões

macroeconómicas, como a estabilidade dos preços ou o emprego,

muito poucos estudos têm analisado o impacte do euro na

estrutura concorrencial dos mercados bancários europeus. Um livro

recentemente publicado examina duas questões. Como é que a

transição das moedas nacionais para o euro irá afectar as origens da

vantagem competitiva dos bancos? Quais são as principais opções

estratégicas que se oferecem às empresas financeiras?

Uma análise estrutural da indústria bancária levanta a questão da

importância do factor moeda nacional. Por exemplo, os mercados dos

fundos de pensões e dos fundos de investimento, ou os euro-mercados

do franco e do florim, estão bastante fragmentados, cabendo uma quota-parte considerável do mercado às instituições

nacionais. Embora as regulamentações e a história expliquem, em parte, esta fragmentação, é possível que ela reflicta a

importância das moedas nacionais. O livro mostra como, para além de uma perda óbvia das operações monetárias intra-

-europeias, a introdução de uma moeda comum altera fundamentalmente as fontes da vantagem competitiva dos bancos.

Isto exige uma revisão profunda das opções estratégicas.

O presente texto está estruturado em duas partes. Na primeira, apresentam-se resumidamente sete impactes do euro. Na

segunda parte, analisam-se as opções estratégicas.

1

Constatamos que o mercado de obrigações do Tesouro na
Europa é um mercado muito fragmentado, em que os
intervenientes nacionais detêm uma quota-parte considerável
da subscrição primária e do mercado secundário. Isto levanta
a questão das origens da vantagem competitiva para os bancos
locais. No que se refere à subscrição e negociação de obriga-
ções do Tesouro, o livro mostra que a posição dominante dos
intervenientes locais se deve a três factores principais. O
primeiro é histórico e consiste no acesso privilegiado dos
intervenientes locais ao emitente da dívida pública; o segundo
deriva de essas obrigações estarem denominadas na moeda

A Actividade Bancária com
Uma Moeda Única Mercado de Obrigações do Tesouro;

Emissão e Negociação

Jean Dermine*
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"o relacionamento com os

clientes, a avaliação do risco

de crédito (comercial) e a

denominação monetária

são fontes v i ta i s de

vantagem competitiva"

nacional, o que facilita o acesso a uma grande base de
investidores domésticos, oferecendo uma vantagem conside-
rável não só na colocação, mas também na compreensão dos
fluxos de ordens de compra/venda. Por último, o conhecimen-
to especializado do ambiente monetário nacional assegura
uma informação essencial para se operar
no mercado secundário de obrigações.

Tal como no caso das obrigações do Tesouro, uma das
questões principais, neste caso, relaciona-se com as origens
da vantagem competitiva das instituições locais na subscrição
e na negociação secundária de obrigações e de acções das
empresas. Tal como se explicou anteriormente, o relaciona-
mento com os clientes, a avaliação do risco de crédito
(comercial) e a denominação monetária são fontes vitais de
vantagem competitiva. Um estudo sobre o mercado das euro-
-obrigações, no caso das emissões não expressas em dólares,
dá conta de uma forte correlação entre a moeda de denomina-
ção e a nacionalidade do líder do consórcio bancário. A
denominação na moeda doméstica, ao facilitar
o acesso a uma base de investidores nacionais,
era uma fonte crucial de vantagem competitiva
ao nível da colocação e, também, da negocia-
ção secundária. Com efeito, uma boa compre-
ensão da política monetária local constituía
uma vantagem competitiva na previsão de
taxas de juro e das oscilações de preços.

Uma moeda única na Europa irá dar origem a
modificações fundamentais da estrutura
concorrencial dos mercados de obrigações e
de acções de empresas, já que uma das fontes
de vantagem competitiva, no caso, a moeda
doméstica, irá desaparecer. De facto, os
aforradores irão diversificar as suas carteiras
pelos mercados europeus, pois o risco cambial
terá desaparecido. Além disso, uma moeda
única irá eliminar a vantagem de que os bancos

Irão estas fontes de vantagem competitiva
sobreviver com uma moeda única? À
medida que a denominação em moeda
nacional for desaparecendo – a principal
fonte de vantagem competitiva dos bancos
locais identificada na literatura –, é muito
provável que venhamos a assistir ao
aparecimento de um mercado obrigacio-
nista europeu verdadeiramente integrado. Se o acesso a uma
base europeia de investidores facilitar de facto a colocação e
dado que o acesso à informação sobre os fluxos de ordens de
compra/venda é (como parece ser) essencial para as transac-
ções secundárias, então é muito provável que as operações em
grande escala e a nível europeu se tornem numa necessidade;
assistiremos por isso a uma consolidação das actividades de
emissão e de negociação de obrigações do Tesouro. Os
méritos relativos de uma grande dimensão nacional em
comparação com uma grande dimensão europeia serão
tratados na terceira parte deste texto.

nacionais usufruem na negociação secundária por
compreenderem melhor os fluxos das ordens e a política
monetária nacional. Por conseguinte, as duas principais
origens de vantagens comparativas que restam para os
intervenientes locais serão as relações históricas com os

clientes e a compreensão do risco de
crédito (comercial), graças ao seu melhor
conhecimento do ambiente contabilístico,
jurídico e fiscal (para não mencionar o
factor linguístico). Sempre que for mais
fácil serem os bancos nacionais a avaliar o
risco do negócio incluído nos títulos das
empresas, serão estes intervenientes que
controlarão a subscrição e a negociação
secundária. A familiaridade local será
particularmente valiosa com as empresas

mais pequenas, no capital de risco e no mercado imobiliário.
No entanto, no caso das grandes empresas, o conhecimento do
segmento da indústria a nível mundial prevalecerá,
provavelmente, em relação a qualquer vantagem nacional.
Por exemplo, no caso da empresa Volvo, a familiaridade dos
suecos não será provavelmente uma grande ajuda para as
instituições locais. O que é necessário são conhecimentos
especializados sobre a indústria automóvel a nível mundial.

Para concluir esta análise do impacte de uma moeda única nos
mercados de obrigações e de acções de empresas, parece que
o relacionamento com os clientes e a compreensão do risco do
negócio poderão continuar a representar duas forças para as
empresas nacionais em alguns segmentos do mercado. No
entanto, a capacidade de colocação e de negociação em toda a
Europa, aliadas a conhecimentos especializados do segmento
industrial a nível mundial, são forças que levam à conso-
lidação de uma parte importante da indústria de valores
mobiliários.

Um importante segmento da actividade nos mercados de
capitais é a indústria de gestão de fundos, fundos de pensões
ou fundos de investimento. Em França e no Reino Unido, é

Continua na página 10

Mercado de Acções de Obrigações de Empresa;
Emissão e Negociação

Gestão de Fundos
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O
desenvolvimento espectacular do sector de na Europa,

nos últimos anos, tem passado largamente despercebido em

Portugal.

Este sector, altamente desenvolvido nos Estados Unidos da América, tem

conhecido na Europa um crescimento notável quer em termos de recursos

investidos, quer em número e sofisticação das entidades que operam no sector,

a todos os níveis (mercado primário, mercado secundário, , gestão).

Para além disso, é cada vez maior o reconhecimento, nos países mais

desenvolvidos, do papel fundamental que o pode desempenhar no

crescimento das economias e na sustentação da competitividade, por via do

estímulo que consegue trazer à criação de novas empresas e ao robustecimento

de empresas existentes que ainda não entraram nos mercados de capitais.

private equity

underwriting

private equity

Miguel Athayde Marques*

Os valores colocados à disposição de
fundos de na Europa, nos
dois últimos anos (1997 e 1998),
ultrapassaram os 8 mil milhões de
contos (Euro 40 300 milhões), sendo o
montante alcançado em 1998 um
recorde absoluto, mesmo superior ao do
ano anterior, que havia sido considera-
do verdadeiramente excepcional para o
sector ( Quadro 1).

As fontes do capital colocado em
fundos de na Europa são,

private equity

vide

private equity

Breve Caracterização
do Sector em primeiro lugar, os bancos, que colo-

caram 1 143 milhões de contos (Euro
5 700 milhões) em 1998. Seguem de
perto os fundos de pensões, cuja
contribuição para o
europeu foi de 982 milhões de contos
(Euro 4 900 milhões). Estas duas fontes
representaram quase 52% do total
colocado em 1998. As companhias de
seguros, tradicionalmente fortes
colocadoras de capital, colocaram 360
milhões de contos. De notar o papel
marginal desempenhado por agências e
organismos governamentais, os quais
representaram apenas 5% do capital

private equity

colocado ( Quadro 2).

Na repartição por países da colocação
de capitais em , destaca-
-se o Reino Unido, com 1 800 milhões
de contos (Euro 9 000 milhões)
colocados em 1998. Um conjunto de
países aparece com montantes acima de
200 milhões de contos (Euro 1 000
milhões) colocados no ano. São eles a
França, a Alemanha, a Holanda, a
Suécia e a Itália. O crescimento do
montante de capitais colocados em
1998 face ao ano anterior é generaliza-
do. Entre os países europeus de menor

vide

private equity

?Portugal

Private Equity

E em ??Portugal
na Europa.
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Quadro 1

Milhões
de Euro

dimensão, todos eles, com uma única
excepção, registaram crescimentos.
Nalguns desses países, o crescimento
foi superior a 100%: Áustria, Bélgica,
Dinamarca, Irlanda, Noruega e Suíça.
Aúnica excepção foi mesmo Portugal.

Na sua totalidade, os fundos europeus
de realizaram investi-
mentos em 1998 no montante de 2 900
milhões de contos (Euro 14 461 mi-
lhões), o que representa um acréscimo
de 50% em relação ao ano anterior. A
análise do Quadro 3 revela que os
investimentos realizados pelos fundos

private equity

nos últimos dez anos ultrapassam os
12 500milhões de contos (Euro 63 736
milhões).

No que diz respeito ao tipo de investi-
mento efectuado pelos fundos de

na Europa (Quadro 4), as
operações de
(MBO) e de (MBI)
têm representado mais de metade dos
capitais investidos (51% do total em
1998), com uma grande preponderância
deste tipo de investimento no Reino
Unido. No entanto, os investimentos de
expansão ou desenvolvimento

private equity
Management Buy Out

Management Buy In

representam uma parcela muito
substancial em valor (30% do total). Os
investimentos nos chamados
ganham também peso relativo, tendo
passado de 6,5% do total investido em
1997 para 10,2 % em 1998.

O número de empresas cujo capital foi
participado por fundos de
em 1998 cresceu 20% relativamente ao
ano anterior (7 628 empresas contra
6 252). Deste número, 1 793 empresas,
isto é, quase um quarto do total, foram

.

No tocante aos sectores de actividade
receptores do investimento, aqueles que
se destacam em 1998 são os relaciona-
dos com a alta tecnologia (telecomuni-
cações, informática, electrónica,
biotecnologia, saúde e bem-estar), que
representam 28% do total investido no
ano. Seguem-se os sectores de bens de
consumo corrente (alimentação e bebi-
das, retalho, entretenimento, produtos
de consumo não duradouros e serviços
de consumo), com 15% do total
investido, e o de produtos e serviços
industriais, com 11%.

Em face do exposto, é, assim, evidente o
enorme significado que o sector de

adquiriu na Europa, tanto
em termos de capitais colocados nos
fundos, como nos investimentos
efectivamente realizados pelos gestores
desses fundos. É ainda de notar a
aceleração do crescimento destes
agregados nos últimos dois/três anos.

Verifica-se que este fenómeno alastrou
por toda a Europa, com a excepção de
Portugal, onde o sector se encontra
largamente subdesenvolvido. O

, como sector organizado e
profissionalizado, teve a sua génese nos
Estados Unidos da América, tendo
entrado na Europa há mais de uma
década via Reino Unido. Este país,
pelas suas afinidades linguísticas e
culturais e pela sofisticação do sector
financeiro, oferecia a entrada natural ao

no continente europeu.
Hoje, o está amplamente
difundido por toda a Europa, constituin-
do um reconhecido instrumento de
estímulo à actividade económica e ao
desenvolvimento.

start-ups

private equity

start-ups

private equity

private
equity

private equity
private equity

8%

27,8%

8,9%

24%
7,6%

8,8%

9,8%

5,1%

Fundos de
Pensões

Investidores
Estratégicos

Particulares

Companhias
de Seguros

Outros

Agências
Governamentais

Bancos

Mais-Valias
Realizadas

Quadro 2

Fontes do Capital Colocado em Fundos de
na Europa em 1998Private Equity

Fonte: EVCA, 1999

Tendências



Esta presença do não está
apenas circunscrita aos países europeus
mais desenvolvidos, já que o sector
assume uma visibilidade particular nas
economias da Europa Central e de
Leste, principalmente a Polónia e a
Hungria. Com efeito, os capitais para
esta região têm crescido a uma taxa de
25% a 30% ao ano, tendo atingido 300
milhões de contos (Euro 1 500 milhões)
em 1998 – Quadro 5.

A jusante da cadeia de investimento no
sector, pode constatar-se que as saídas
dos fundos cada vez mais se orientam
para as ofertas públicas iniciais de
acções, embora as vendas a investidores
estratégicos ( ) sejam ainda
predominantes. O aparecimento na
Europa de bolsas de valores vocaciona-
das para empresas de pequena/média
capitalização bolsista e em rápido
crescimento abre novas perspectivas a
empreendedores e a investidores. As
bolsas pan-europeias, ainda recentes na
sua criação, como a Easdaq e a
Euro.NM, estão particularmente
adaptadas ao contexto da moeda única e
apresentam-se como veículos ideais de
saída para os investimentos em

.

Como já atrás foi referido, Portugal foi
o único país europeu em que o montante
de novos capitais destinados a

diminuiu em 1998 relativamente
ao ano anterior. O valor total de 9
milhões de contos colocados em 1998
reflecte bem o fraco dinamismo do
sector, sobretudo se comparado com a
actividade enérgica que se vive em toda
a Europa. Aliás, a expressão pouco
significativa que o sector apresenta em
Portugal é traduzida pelo peso que os
capitais acumulados em fundos
associados ao conceito de
têm no Produto Interno Bruto do país.
Este valor, que em Portugal foi de
0,05% em 1998, situa-se bem abaixo da
média europeia, que foi de 0,18%.

São várias as razões que poderão
explicar este fenómeno, desde um
quadro legal deficiente e pouco
estimulante, até à configuração que o
sector assumiu pelo lado das empresas
investidoras, passando por um papel do
Estado mais preocupado em retardar

private equity

vide

trade sales

private
equity

private
equity

private equity

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Fonte: EVCA, 1999

Quadro 3

Milhões
de Euro
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Quadro 4

Fontes do Capital Colocado em Fundos de
na Europa em 1998Private Equity

Situação em Portugal

falências do que em estimular novos
projectos, passando também pelas
naturais limitações de uma economia
parca em empreendedores com cultura
empresarial. O rumo que o sector seguiu
em Portugal, adquirindo uma forte
conotação de capital de risco, afastou a
maioria dos escassos operadores da
cultura internacional dominante no

. Claro que existem
excepções a esta regra, que importa
salvaguardar.

Assiste-se hoje à globalização do sector
de e ao crescente alar-

private equity

private equity

gamento do âmbito geográfico dos
fundos, que passam de um enfoque
exclusivo de país para uma abordagem
regional (por exemplo, Europa do Sul,
Ibéria, Escandinávia, Europa Central e
de Leste) ou sectorial (por exemplo,
telecomunicações, , novas
tecnologias). Até aqui, o mercado por-
tuguês tem estado protegido por uma
percepção a partir do exterior de que é
pouco interessante do ponto de vista do

. Esse facto conduz a que
sejam muito escassos os fundos não
portugueses a deterem participações em
empresas nacionais e explica que os

life sciences

private equity

In or ancaf B8
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Crise da Rússia

capitais colocados nas empresas de
capital de risco sejam de proveniência
exclusivamente doméstica.

Contudo, a estrutura empresarial
portuguesa está em mudança, novos
empreendedores – gestores profis-
sionais, cientistas, etc. – lançam os seus
projectos, empresas familiares tentam
encontrar saídas para uma sucessão por
vezes difícil, empresas de média
dimensão procuram recursos para se
internacionalizarem. Este quadro cria
novas oportunidades para o

, atrairá a atenção de operadores
internacionais e forçará o sector em
Portugal a alterações profundas.

private
equity

Por quanto mais tempo poderá Portugal
subsistir afastado das grandes tendên-
cias que se vivem na Europa?

Julho de 1999

*Professor da Universidade Católica Portuguesa
Membro do Conselho Científico do ISGB

Administrador do Grupo Jerónimo Martins

�
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Crédito à Habitação
Mais um curso de excepcional interesse
O IFB acaba de lançar mais um produto – o Curso de Crédito à
Habitação –, que está a despertar o maior interesse na banca.

Com efeito, este segmento de mercado assume hoje, para os
bancos que operam em Portugal, particular relevância e, daí, a
pertinência de um curso que permita dotar os seus
participantes dos conhecimentos e treino necessários à venda
de produtos ligados ao crédito à habitação.

O crescimento deste tipo de operação tem sido enorme, tal
como pode verificar-se no gráfico seguinte.

De acordo com os dados fornecidos pelo BP, o crédito
bancário destinado à aquisição de habitação ascendia, no final
de 1998, a 6 403 milhões de contos, o que se traduziu num
crescimento de 36 % em relação ao ano transacto.

Assim, e perante o actual cenário, emerge a necessidade de
dar qualificação aos empregados bancários nesta área do
crédito que se assume como estratégica para a banca; daí, a
oportunidade deste curso, que será facultado, numa primeira
fase, na metodologia de ensino a distância.

Com material pedagógico rigorosamente adaptado a este tipo

de ensino, terá a duração de 7 semanas.

Os formandos terão a oportunidade de participarem numa
Sessão de Apoio de 6 horas para esclarecimento de dúvidas e
execução de trabalhos práticos.

O sistema de avaliação compreende a realização de dois testes
intermédios, com por parte do Instituto, e de um teste
final.
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sintomático o facto de a indústria da gestão de fundos ser
totalmente dominada por empresas locais. Atendendo a esta
enorme fragmentação, especialmente em comparação com
outros segmentos dos mercados de capitais, não podemos
deixar de perguntar qual irá ser o impacte da moeda única na
indústria de gestão de fundos. Também neste caso, há que
desenvolver uma melhor compreensão das principais origens
de vantagem competitiva. Isso tem a ver com a rede de
distribuição no retalho, a preferência pela moeda doméstica, a
capacidade de investigação e a existência
de economias de escala.

Uma segunda vantagem é a preferência dos clientes por
activos denominados na moeda doméstica, o que é frequente-
mente imposto por regulamentação. Uma moeda única irá,
evidentemente, eliminar este factor e reforçar a necessidade
de carteiras de títulos abrangendo toda a Europa. Isto será em
grande medida assegurado por fundos de investimento que
seguem índices accionários. Uma terceira causa de êxito é a
excelência ao nível de uma gestão baseada em investigação.
Quanto à existência de economias de escala e de margem de
manobra na indústria de gestão de fundos, trata-se de uma
questão que continua a ser tema de debate. Se a escala parece
ser importante para os fundos ligados a um índice, já poderá
ser menos importante para os fundos geridos de forma activa.

Uma moeda única eliminará o obstáculo à diversificação
internacional. Iremos ver, muito provavelmente, fundos
europeus que seguem índices e de muito baixo custo a
competirem com fundos mais pequenos baseados na investi-
gação dos mercados. Ao nível da distribuição no retalho, os
bancos nacionais conservarão a sua vantagem competitiva
enquanto a rede de balcões continuar a ser um importante
canal de distribuição.

Um efeito directo da moeda única é que não só irão
desaparecer as operações cambiais intra-europeias como se
irá modificar também a vantagem competitiva de um
determinado banco na sua moeda doméstica em relação às

A primeira fonte de vantagem competitiva
no segmento retalhista é o controlo da rede
de distribuição, que, em vários países, se
encontra nas mãos dos bancos locais. O
controlo doméstico da distribuição até está
protegido no actual quadro legislativo
europeu, que confere às autoridades
nacionais o direito de regulamentarem a
comercialização de fundos no seu próprio
território. É evidente que a vantagem decorrente do controlo
da rede de distribuição se aplica apenas aos pequenos
investidores, já que não constituirá uma barreira à entrada de
institucionais no mercado.

moedas de países terceiros. Por exemplo, um banco belga a
operar em Nova Iorque deixará de ser o especialista em
francos belgas, passando a competir com outros bancos
europeus nas operações entre o euro e o dólar. Tal como no
caso dos mercados de obrigações do Tesouro, em que uma boa
compreensão dos fluxos de ordens de compra/venda é
importante para se prever a direcção da evolução dos preços, é
provável que venhamos a assistir a uma consolidação das
operações cambiais à vista de baixo custo (porque do tipo

). Os produtos diferenciados baseados na
qualidade do serviço prestado ou em inovações como as
opções serão uma outra fonte de vantagem competitiva.

Que implicações irá ter para os bancos a
introdução do euro como moeda interna-
cional? Identificámos três benefícios. O
primeiro é que o aumento da quantidade de
activos ou passivos denominados em euros
irá facilitar a gestão do risco cambial do
capital dos bancos. Com efeito, uma
grande parte dos activos dos bancos serão
denominados na mesma moeda das acções,
facilitando o controlo do crescimento de
activos devido a operações cambiais e a

gestão do capital.

Em segundo lugar, o acesso às operações de refinanciamento
do Banco Central Europeu irá tornar ligeiramente mais barata
a gestão da liquidez de passivos denominados em euros. Por
último, se países terceiros emitirem valores em euros ou
utilizarem a moeda europeia como meio de pagamento, os
bancos europeus ficarão bem posicionados para a negociação
secundária pelos motivos referidos anteriormente.

Muitos dos canais identificados dizem respeito aos mercados
monetários e de capitais. Um outro impacte do euro é o seu
efeito potencial no risco de crédito. Há motivos para crer que a
natureza do risco de crédito poderá modificar-se com uma
moeda única. O argumento baseia-se na teoria das

(Zonas Monetárias Óptimas) e no objectivo
da estabilidade dos preços consagrado no Tratado da União
Europeia.

Existe uma velha discussão sobre a lógica económica que
conduz um grupo de países a adoptar uma moeda comum. E a
história é a seguinte. Quanto mais os países estão sujeitos a
choques económicos assimétricos, mais apreciam a autono-
mia monetária necessária para anularem os efeitos desses
choques. Com efeito, com um choque simétrico haverá um
consenso entre os membros de uma união monetária no que se
refere à política económica, mas com choques assimétricos a
política ditada pelo centro poderá não ser apropriada para
todos os membros da união. Acontecimentos económicos
recentes vieram reforçar este argumento. Por exemplo,
podemos perguntar se a rápida recuperação dos bancos
britânicos em 1994 não terá sido facilitada em parte pela

commodities

Optimum
Currency Areas

"Uma moeda única na

Europa irá dar origem a

modificações fundamentais
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A UEM e o Risco de Crédito

O Euro como Moeda Internacional: Que
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desvalorização de 1992, que reduziu, em certa medida, um
problema de dívidas de cobrança duvidosa.

Do mesmo modo, a desvalorização da markka finlandesa em
42%, em princípios da década de 90, ajudou a reestruturar o
país após a crise do mercado imobiliário e o colapso de um dos
seus principais parceiros comerciais, a
União Soviética. No Texas, foi a existência
de taxas de câmbio fixas que impediu que
se desse um ajustamento suave. A quebra
dos preços do petróleo em 1986 afectou
não só a indústria petrolífera, mas também
o emprego, o mercado imobiliário e a
indústria bancária do Texas. Se tivesse sido permitida a
desvalorização do dólar no Texas, a gravidade da recessão
teria sido atenuada.

Como é que a introdução de uma moeda única afecta o risco
de crédito? Se um banco concentrar a sua actividade no seu
mercado doméstico, e se o seu país estiver sujeito a choques
assimétricos, é muito possível que uma política monetária
centralizada não consiga atenuar os efeitos desses choques.
Há quem argumente que as consequências adversas desses
choques poderão ser resolvidas a nível europeu e que, em
qualquer caso, esses choques serão bastante raros. Na
verdade, em princípio, será possível atenuar os efeitos de
choques assimétricos graves através de transferências
fiscais a nível europeu. Mas isto é apenas uma pos-
sibilidade que ainda não foi confirmada. É verdade que os
choques assimétricos são fenómenos raros, mas uma das
missões fundamentais de qualquer sistema de gestão de
risco na banca é assegurar a solvência das instituições
financeiras precisamente nessas situações raras, mas
significativas.

Um corolário indirecto e interessante da teoria das Zonas
Monetárias Óptimas é que, no caso de bancos que desenvol-

vem a sua actividade numa zona de moeda única, a necessida-
de de diversificarem a sua carteira de créditos é tanto maior
quanto maior for a probabilidade de o seu país vir a sofrer
choques assimétricos (não correlacionados). Essa diversifica-
ção poderá ser conseguida através de uma diversificação
internacional ou com a utilização de Derivados sobre Risco de

Crédito.

Um outro efeito conexo da UEM no risco
de crédito é que os estatutos do Banco
Central Europeu não irão permitir políticas
inflacionistas. isso poderá
aumentar a possibilidade de perdas decor-

rentes de falências, já que se deixará de poder contar com um
aumento tendencial do valor dos activos utilizados como
garantias. A impossibilidade de os países desvalorizarem a
sua moeda e a política anti-inflacionista muito rigorosa do
BCE implicam que, sempre que se verifique uma necessidade
de restabelecer a competitividade numa determinada região, o
único instrumento disponível a curto prazo será uma

. Isto irá alterar de
forma essencial a natureza do risco de crédito, já que as
empresas e os indivíduos deixarão de poder contar com o
crescimento nominal dos seus rendimentos para reduzirem
o valor real da sua dívida. Este novo mundo irá exigir
técnicas inovadoras para fazer face a deflações potenciais.

Ceteris paribus,

redução
do valor nominal dos salários e dos preços

O último efeito da introdução de uma moeda única que iremos
examinar neste estudo consiste no seu impacte sobre a
rendibilidade bancária em virtude de um banco desenvolver a
sua actividade num ambiente de baixa inflação. Com efeito,
nos últimos 20 anos, os altos níveis de inflação e de taxas de
juro mais elevadas possibilitaram substanciais margens de

A Actividade Bancária num Ambiente de
Baixa Inflação

"Um outro impacte do euro

é o seu efeito potencial no

risco de crédito"
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c au s a s de van t agem

competitiva em vários

segmentos dos mercados

de capitais"

intermediação a partir de depósitos a preços controlados. No
entanto, se este efeito foi considerável num elevado número
de países, um novo efeito resultante de um ambiente de baixa
inflação poderá atenuar o impacte das margens mais baixas
sobre os depósitos. Um ambiente de baixa inflação conduz
geralmente a uma margem muito maior nos créditos pessoais
devido à pouca elasticidade destes empréstimos às taxas de
juro.

Já se deu na Europa uma reestruturação considerável a nível
nacional devido à criação do mercado único em 1992. Na
maioria dos casos, as fusões a nível doméstico foram
motivadas pela necessidade de reduzir custos. Essas fusões
locais aumentaram a concentração e deram origem a empre-
sas de maior dimensão, ainda que a nível nacional. Houve
uma primeira série de acordos transfronteiriços no segmento
dos bancos de negócios ( ),
onde bancos independentes (muitos deles
britânicos) foram adquiridos por bancos
da Europa continental. Essas aquisições
foram sem dúvida motivadas pelo desejo
de obter rapidamente os necessários
conhecimentos especializados no domínio
do financiamento "titulado" de empresas e
da gestão de activos.

Até há relativamente pouco tempo, as
fusões transfronteiriças de bancos comerciais de dimensão
significativa foram raras. A dificuldade de fundir duas
culturas nacionais foi muitas vezes apresentada como uma
barreira às fusões transfronteiriças. Contudo, recentemente,
deram-se duas operações assinaláveis: a compra do Banque
de Bruxelles Lambert (BBL), da Bélgica, pelo Internationale
Nederland Group (ING), dos Países Baixos, e a fusão do
Nordbanken da Suécia com o Meritabank da Finlândia. Estes
acordos transfronteiriços são de vulto porque envolvem
intervenientes nacionais de grande dimensão. Vale a pena
referir que se trata de operações envolvendo países pequenos
cujos bancos estão a tentar criar uma maior base doméstica.

Tal como vimos atrás, a introdução do euro irá modificar
rapidamente as causas de vantagem competitiva em vários
segmentos dos mercados de capitais, nomeadamente nos
segmentos das obrigações do Tesouro, dos "títulos" de
empresas (obrigações, acções, valores titulados por activos –

), divisas e gestão de activos. Se
aceitarmos o argumento de que a dimensão é importante em
alguns destes mercados, surge a questão de saber se parte
destas actividades deve ser obtida no exterior ( )
ou se se deverá procurar atingir a dimensão apropriada. Além
disso, é preciso, evidentemente, ter presente que há uma outra
mudança potencialmente muito mais significativa – a
tecnologia da informação (TI).

A TI deverá, em princípio, permitir a distribuição de serviços
financeiros directamente a clientes particulares além-fron-
teiras, sem uma presença física. Quanto a esta ameaça (ou
oportunidade), a questão-chave consiste na rapidez com que
os clientes irão aceitar este novo canal de prestação de
serviços e na sua vontade de confiarem uma parte significati-

merchant banks

asset-backed securities

outsourcing

va dos seus assuntos financeiros a um fornecedor estrangeiro.
Perante este novo mundo eurobancário, são três as principais
opções estratégicas dos bancos: liderar no mercado domésti-
co, adoptar uma estratégia europeia baseada numa aquisição
ou fusão transfronteiriças, ou adoptar uma estratégia europeia
baseada numa estrutura de cooperação.

Uma empresa
obtém, pela via da aquisição, uma quota significativa no seu
mercado doméstico. Adquire a empresas internacionais de
grande dimensão parte das suas actividades no mercado de
capitais. A sua dimensão a nível doméstico permitir-lhe-á
conseguir uma eficiência de custos e oferecer serviços de alta
qualidade. Esta estratégia poderá sobreviver até que uma
nova tecnologia permita que empresas estrangeiras de grande
dimensão tomem como alvo directo os clientes locais,
desintermediando o supermercado financeiro local. Num tal
cenário, a empresa líder nacional acabará, mais cedo ou mais

tarde, por ser absorvida por um concorren-
te internacional de grande dimensão, que
beneficiará de uma plataforma operacional
de baixo custo.

Esta estratégia
permite que a instituição atinja rapidamente uma dimensão e
cobertura internacionais. O controlo da firma pode ser
eficiente, já que o processo é gerido com autoridade a nível
central, mas a distribuição de responsabilidades na nova
entidade parece que tem sido um processo difícil para muitas
empresas financeiras. Trata-se de uma abordagem do topo
para a base ( ).

Uma das premissas em que assentou a análise anterior é a de
que a dimensão será importante para operar em alguns

Atendendo à lealdade dos clientes
particulares e à natureza especial dos
serviços financeiros, em que a confiança é
um elemento essencial que não se adquire
rapidamente, poderá dizer-se que, durante
vários anos, não surgirá no mercado

retalhista uma concorrência significativa por parte de
concorrentes estrangeiros. Esta estratégia doméstica poderá
ser adoptada por bancos nacionais, ou mesmo por alguns
bancos regionais, como, por exemplo, o , em Espanha,
que têm um local muito forte.

(abordagem ). As
cooperativas locais há várias décadas que criaram centros
nacionais para responderem às suas necessidades de tesoura-
ria ou internacionais (caso do Rabobank, nos Países Baixos, e
do Crédit Agricole, em França). De forma similar, grupos de
instituições nacionais poderão criar centros europeus para se
ocuparem da gestão de activos e, possivelmente, das grandes
empresas internacionais. Esta abordagem tem o mérito de ser
descentralizada ao nível retalhista local, mas beneficia de
uma gestão eficiente das actividades desenvolvidas a nível
central ligadas aos mercados de capitais. Como a história tem
mostrado, o perigo é a falta de controlo ou de rapidez de
decisão por parte dos vários membros (como aconteceu no
caso do European American Bank ou do European Asian
Bank).

Cajas
franchising

bottom-up

top-down

Liderar no mercado nacional (regional).

Fusão ou aquisição transfronteiriça.

Estratégia de cooperação

Algumas Questões Estratégicas
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segmentos do mercado e de que será necessária
uma cobertura europeia. Esta premissa exige
que se identifique a principal diferença
competitiva entre o que é uma grande
dimensão por oposição a uma
grande dimensão a nível .
Com efeito, poder-se-á argumentar
que dois bancos grandes de igual
dimensão (um nacional e outro
europeu) poderão ter a mesma
influência no mercado de
obrigações ou no mercado
cambial. Trata-se, sem dúvida,
de uma questão relevante, já
que será muito mais difícil criar
uma instituição internacional
do que uma instituição domésti-
ca. O autor deste artigo acredita
que a cobertura europeia
prevalece em relação à cobertura
nacional por duas grandes razões.
A primeira é que alguns clientes
empresariais se tornam cada vez
mais internacionais, dando preferên-
cia a bancos com uma cobertura
internacional. O segundo e mais significa-
tivo argumento a favor de uma cobertura
europeia é que essa cobertura constitui uma fonte
de diversificação muito apetecida. Esta diversificação
é evidentemente necessária para reduzir o risco de crédito
global, mas é igualmente importante para estabilizar a
procura de serviços nos mercados de capitais. Com efeito, se
uma recessão ou mudança no ambiente jurídico e fiscal der
origem a uma transformação drástica na procura de serviços
cambiais, por exemplo, ou no investimento de fundos de
pensões em obrigações, um banco nacional grande perderia
rapidamente aquilo que se considera necessário para compe-
tir: dimensão para analisar os fluxos de ordens de com-
pra/venda ou para ter poder de colocação. Uma cobertura
europeia seria uma maneira de estabilizar os fluxos de
negócios, permitindo que se mantivesse permanentemente
uma dimensão adequada.

O objectivo deste artigo era identificar as várias maneiras
como o euro poderá alterar as origens de vantagem competiti-
va dos bancos europeus e analisar as várias opções estratégi-
cas disponíveis. Para além da quebra óbvia de receitas
provenientes das operações cambiais intra-europeias,
identificámos, nesta análise, efeitos significativos e perma-
nentes ao nível de vários segmentos da indústria. É de prever
uma rápida consolidação dos mercados tipo , do
das obrigações do Tesouro, dos produtos derivados sobre
taxas de juro e do das operações cambiais à vista. Isto é
motivado pela perda de uma das principais fontes domésticas
de vantagem competitiva, em particular a moeda nacional.

Se o conhecimento especializado do ambiente contabilístico,
jurídico e fiscal doméstico fornece uma vantagem competiti-

nacional
europeu

commodities

va para os intervenientes domésticos em alguns
segmentos dos mercados das obrigações e das

acções de empresas, outros factores, como
a capacidade de colocação a nível

europeu, a capacidade de negociação e
o conhecimento especializado do

segmento industrial específico a
nível mundial, levarão à consoli-
dação dessa actividade.

Na área da gestão de activos, os
grandes fundos de âmbito
europeu que seguem índices
accionários irão competir com
f u n d o s e s p e c i a l i z a d o s .
Relativamente ao mercado dos
euro-depósitos, será preciso
conhecer primeiro quais irão ser
as regras das políticas monetária

e fiscal para se poder avaliar o
impacte da moeda única na

dimensão e localização deste
mercado. Na área da banca comerci-

al, a natureza do risco de crédito irá
provavelmente mudar, já que um dos

instrumentos da política monetária, a
desvalorização, deixará de existir.

Por último, o impacte de um ambiente de baixa
inflação na rendibilidade dos bancos far-se-á sentir através da
redução das margens nos depósitos, do aumento dos lucros
nos créditos pessoais e de um menor "imposto" de inflação.

Além disso, há que sublinhar o facto, óbvio mas importante,
de que a moeda única irá tornar a criação de um
mercado único europeu ao nível da indústria bancária. Um
ambiente mais previsível facilitará a exploração de econo-
mias de escala e a localização óptima de unidades de proces-
samento.

Se as premissas subjacentes à análise que acabamos de fazer
se vierem a confirmar no futuro, podemos prever que venha a
surgir um novo mundo da Eurobanca. Dar-se-á uma impor-
tante consolidação internacional da indústria bancária
europeia na área dos negócios ligados aos mercados de
capitais, tornando necessária uma racionalização adicional da
actividade bancária comercial doméstica.

irreversível

Uma importante premissa desta análise foi a de que a
dimensão europeia prevalecerá em relação à dimensão
doméstica devido aos benefícios que dela poderão decorrer
em termos de diversificação.

Junho de 1999

editado por J.
Dermine e P. Hillion, Oxford University Press, 1999

*Professor de Gestão Bancária e Finanças
Director do Centre for International Financial Services

INSEAD, Fontainebleau

Tradução revista tecnicamente por
José Carlos Rodrigues da Costa,

Director da BVL

1European Capital Markets with a Single Currency,

�



Negociadas

In or ancaf B14

João Duque*

BOLSA PORTUGUESA
C

om o presente artigo, queremos deixar um padrão ao que nos parece ser

um marco na história do desenvolvimento de qualquer mercado

financeiro. No caso vertente, o mercado financeiro português. Referimo-

-nos ao recém-criado mercado de opções financeiras negociadas em bolsa

portuguesa, mais concretamente, na BDP – Bolsa de Derivados do Porto.

No dia 19 de Março de 1999, passados quase 3 anos após a reabertura da

remodelada Bolsa do Porto, em 1996, dedicada à negociação de instrumentos

derivados (daí ter-se adoptado a nova designação de Bolsa de Derivados do Porto),

chega a altura de se abrir uma nova página da sua existência, agora dedicada ao

mercado de opções. Este era, aliás, um dos poucos mercados que careciam de

abertura em Portugal.

Depois de termos, de há longa data, um
mercado à vista de activos de risco
(nomeadamente de obrigações, acções,
títulos de participação ou de direitos),
depois de se terem aberto os mercados
de futuros sobre obrigações, taxas de
juro de curto prazo, acções e índices de
acções, depois de se ter inovado em
termos bolsistas mundiais, quer com a
abertura de um mercado de reportes
sobre instrumentos financeiros, ga-
rantidos através de uma câmara de
compensação, quer através do lança-
mento de um mercado de empréstimos
sobre aqueles mesmos valores mobiliá-
rios, faltava, claramente, a abertura de

um mercado de opções para que o mer-
cado de activos financeiros português
caminhasse para a sua completude.

As opções financeiras negociadas em
bolsa são contratos estabelecidos entre
duas partes que conferem a uma o
direito, mas não a obrigatoriedade, de
tomar uma posição (de compra ou de
venda) num outro activo, o activo
subjacente, numa, ou até uma data, por
um determinado preço.

Desta definição clássica, retiram-se
várias características que devemos
realçar. As opções que estão actualmen-

te a ser negociadas em bolsa são opções
sobre contratos de futuros, o que
significa que o activo subjacente é um
contrato a futuro, também ele negocia-
do na Bolsa de Derivados do Porto.
Assim, estas opções são contratos esta-
belecidos entre duas partes, adquirindo
uma o direito de tomar uma posição
num contrato de futuros e a outra, a
contraparte, assumindo a obrigação de
tomar uma posição simétrica nesse
mesmo contrato a futuro. Tal só suce-
derá se o comprador da opção exercer o
seu direito.

As opções em causa foram denomina-

PSI20
Opções Financeiras

Negociadas
em
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das Opções PSI20. No entanto, apesar
de não se fazer referência no seu nome,
estas opções não foram desenhadas
sobre o índice PSI20 directamente, mas
sobre o contrato a futuros sobre o índice
PSI20, que é também negociado em
bolsa. Em termos de coberturas
estáticas, a diferença é menosprezável,
uma vez que o vencimento do contrato
de futuros coincide com o vencimento
do contrato de opções, passando o dia
de vencimento a designar-se "duplo dia
das bruxas" (double witching day).

Estes dias são conhecidos como dias de
grande volatilidade nos mercados, uma
vez que poderão estar a fechar-se
inúmeras posições quer nos contratos
de futuros, quer nos contratos de opções
sobre os futuros. No entanto, essa
irrelevância, observada em coberturas
estáticas, não se mantém quando
tratamos de valorizar as opções numa
data até ao vencimento.

O facto de os contratos de opções se
poderem fazer sobre contratos a futuro
levou-nos a preferir deixar na definição
o direito a "tomar uma posição num
activo subjacente", em alternativa à
clássica definição de opções, em que é
normal deixar expresso o direito a
"comprar ou a vender um activo
subjacente".

Da definição anterior, decorre ainda a
noção de que um contrato de opções
confere um direito a uma das partes.
Mas, porque se trata de um direito, o seu
titular não fica obrigado ao seu
exercício. Neste caso, a posição do
comprador é, então, uma posição
activa.

Simetricamente, o vendedor da opção
obriga-se a satisfazer o exercício do
comprador caso este execute o seu
direito, pelo que a sua posição contra-

tual se torna num passivo, ou responsa-
bilidade para com terceiros. Como
podemos estar a tratar de opções de
compra ou de venda, ambas conferindo
aos seus titulares direitos de compra ou
de venda sobre o activo subjacente,
podemos reduzir as quatro posições de
comprador ou vendedor de opções de
compra ou venda num quadro-resumo
(ver Quadro 1).

Como uma das partes assegura uma
posição activa e a outra assume uma
posição passiva, as quais se prolongam
desde a data da negociação dos

contratos até à data de vencimento, é
razoável que o titular pague uma
quantia ao vendedor da opção para que
ambos acordem naquelas posições de
direitos e responsabilidades. O
montante pago pelo comprador ao
vendedor da opção (quer da opção de
compra, quer de venda) designa-se
prémio da opção e corresponde ao valor
que ambos acordam ser o mais razoável
(justo ou ) para o direito / responsa-
bilidade em causa.

fair

Voltando às características do contrato
Opções PSI20, deve sublinhar-se que as
mesmas são do , não
porque sejam negociadas num país da
União Europeia, o que até é verdade,
mas porque o titular do direito, o que
pagou o prémio da opção, só o poderá
fazer na data de vencimento. Isso
significa que o vendedor da opção não
será inesperadamente exercido pelo
titular até à data de vencimento. Nessa
e só nessa data, o titular da opção poderá
exercer o seu direito.

Se exercer o direito inerente ao contrato
de opção, o comprador da opção vai
poder comprar, tratando-se de uma op-
ção de compra, ou vender, tratando-se
de uma opção de venda, o activo
subjacente, por um determinado preço,
designado por . O
preço de exercício é, assim, o preço pelo
qual o titular da opção poderá comprar
ou vender o contrato a futuro subjacente
à opção. Tratando-se de uma opção de
compra, se o preço de exercício estiver,
na data de vencimento, abaixo do preço
a futuro (preço de referência no
vencimento do contrato a futuro), então
o comprador da opção irá exercê-la, o
que significa que vai tomar uma posição
compradora no contrato a futuro sobre o
índice PSI20, mas pelo preço de
exercício.

Como, por sua vez, o contrato a futuro
também se vence na mesma data, isso
significa um ganho imediato para o
comprador do contrato a futuro. O
montante do ganho é igual à diferença
entre o preço de referência no venci-
mento do contrato a futuro PSI20 e o
preço de exercício. Isto é, para o
comprador das opções de compra, o
ganho realizável na data de vencimento
corresponde à diferença atrás enuncia-
da, desde que positiva.

Se o preço de exercício estiver acima do
preço de referência no vencimento do
contrato a futuro, o comprador da opção
de compra não vai exercer a opção
porque nenhum investidor está
interessado em pagar mais pelo que vale
menos, a não ser que a isso seja
obrigado. Isso significa que, de um
modo geral, para o comprador o
resultado na compra de uma opção de
compra, na data de exercício, é igual a:

(1) MAX [0, S – X]

onde S representa o preço do activo

tipo europeu

preço de exercício

COMPRADOR VENDEDOR

OPÇÃO DE
COMPRA

OPÇÃO DE
VENDA

Direito a comprar
o activo subjacente ao

preço de exercício

Obrigação de vender
o activo subjacente pelo

preço de exercício

Direito a vender
o activo subjacente ao

preço de exercício

Obrigação de comprar
o activo subjacente pelo

preço de exercício

Quadro 1

"As opções financeiras

negociadas em bolsa são

contratos estabelecidos

entre duas partes que

conferem a uma o direito,

mas não a obrigatoriedade,

de tomar uma posição (de

compra ou de venda) num

outro activo, o activo

subjacente, numa, ou até

u m a d a t a , p o r u m

determinado preço."



subjacente na data de vencimento (no
caso, o preço de referência do contrato a
futuro) e X o preço de exercício da
opção.

Convencionou-se que o preço das
opções PSI20, à semelhança do que
acontece nos outros mercados de
opções sobre índices, é expresso na
mesma unidade de cálculo e de medida
do índice. Aliás, essa é também a
unidade de expressão para o preço dos
contratos a futuro definidos sobre o
índice PSI20. Convencionou-se ainda
que cada ponto do índice tem uma
equivalência monetária igual a 1 euro.
Assim, se o prémio de uma opção PSI20
estiver cotado a 100 pontos, o compra-
dor da opção deverá pagar 100 euros ao
vendedor da opção.

Usemos agora como exemplo o
comprador de uma opção de compra
(titular) que pagou um prémio de 250
pontos para ter o direito de comprar um
contrato a futuro, com vencimento
dentro de 1 mês, pelo preço de exercício
de 10 000 pontos. Se na data de venci-
mento da opção o preço a futuro no
vencimento fechar a 11 000 pontos, isso
significa que o ganho obtido pelo titular
da opção de compra será:

MAX [0,11 000 – 10 000] =
= + 1 000

Como este valor é medido em pontos de
índice e como se fixou arbitrariamente
que cada ponto de índice valerá sempre
1 euro, então o ganho para o comprador
será de:

Se, pelo contrário, o preço a futuro no
vencimento fechar a 9 000 pontos, isso
significa que o titular da opção de
compra não a irá exercer e o ganho será
nulo:

Se quisermos ter em consideração que
ao ganho obtido no vencimento se deve
deduzir o prémio pago pela opção, e não
tomando em consideração o efeito do
custo do capital, teremos, como
generalização da equação (1):

(1a) MAX [– c, S – X – c]

MAX [0,11 000 – 10 000] =
= + 1 000 1 euro = + 1 000 euros

MAX [0,9 000 – 10 000] =
= MAX [0, – 1 000] = 0

x

onde, para além das variáveis já usadas
(S e X), encontramos c, que representa o
prémio pago pelo comprador ao
vendedor da opção de compra. No caso
em apreço, viria:

MAX [– 250, S – 10 000 – 250]

O ganho líquido dependerá, assim, do
preço do contrato a futuro no vencimen-
to. Se este for superior a 10 250, então o
ganho obtido na opção compensa o
prémio pago. Caso contrário,
incorrer-se-ia num prejuízo,
embora este, como para
qualquer t i tular (ou
comprador) de uma
opção, se limite, no
máximo, ao prémio
pago pela opção.

Podem criar-
-se expres-
sões equi-
valentes à
equação
(1) pa-
ra as

posições do vendedor da opção de
compra – equação(2) e (2a) –, para o
comprador da opção de venda – equa-
ção (3) e (3a) – ou para o vendedor da
opção de venda – equação (4) e (4a) –.
Nas equações referidas, a variável p
representa o prémio pago pelo compra-
dor ao vendedor de uma opção de
venda, sendo as restantes variáveis as
anteriormente definidas.

(2) MIN [0, X – S]

(3) MAX [0, X – S]

(3a) MAX [– p, X – S – p]

(4a) MIN [p, S – X + p]

Para concluir, iremos exemplificar a
utilização das opções de compra para
cobertura do risco de preço de uma
carteira de acções que segue a par e
passo a evolução do índice. Assim,
iremos admitir que o beta da carteira de
acções cujo risco se pretende cobrir é 1
(igual ao risco sistemático do mercado).
Embora muitas outras estratégias
possam ser desenvolvidas com fins
idênticos, seguiremos esta por ser
mui to s imples e
intuitiva.

(2a) MIN [c, X – S + c]

(4) MIN [0, S – X]

"um contrato de opções

confere um direito a uma

das partes. Mas, porque se

trata de um direito, o seu

titular não fica obrigado ao

seu exercício. Neste caso, a

posição do comprador é,

então, uma posição activa.

Simetricamente, o vende-

dor da opção obriga-se a

satisfazer o exercício do

comprador ca so es te

execute o seu direito, pelo

que a sua posição contratual

se torna num passivo, ou

responsabilidade para com

terceiros."
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O tipo de contratos de que estamos a
falar é apropriado para quem deseja
manter intactas as expectativas de
valorização da carteira de acções,
eliminando, no entanto, o risco de uma
descida das mesmas.

Vamos supor que hoje a carteira de
acções vale 19 600 euros (aproximada-
mente 3 920 contos) e que o índice
PSI20 está cotado a 9 800 pontos.
Vamos também supor que o contrato a
futuros com vencimento dentro de 3
meses está cotado a 9 947 pontos, que a
taxa de juro sem risco é de 6% ao ano e
que existem opções de venda sobre os
contratos a futuro cotadas a 250 pontos
para o preço de exercício de 9 800
pontos.

Se o investidor, que pretende garantir a
cobertura do risco de descida de
cotações da sua carteira, comprar 2
contratos de opções de venda sobre o
índice, ele garante que, por muito que
desçam as cotações que afectam o
índice, a sua fortuna global não irá
descer abaixo de um determinado
limite. O Quadro 2 faz a simulação do
que seriam os valores da carteira de
acções do nosso investidor face ao que
seria o valor das opções e dos respecti-
vos ganhos, em função das oscilações
do índice do mercado sobre o qual estão
desenhados os contratos a futuro e de
opções.

Explicitando apenas o primeiro cenário,
se o índice cair para os 8 500 pontos em
3 meses, é natural que a carteira de
acções que acompanha de perto o índice
também se desvalorize no mesmo
intervalo de tempo. Uma desvaloriza-
ção de 1 300 pontos do índice represen-
tam uma quebra no mercado de

= – 1 = – 0,13265Rm

expressos em euros:

Valor da Carteira de Opções =
= 2 1 300 = 2 600 euros

Como o investidor havia pago 250
euros por cada contrato de opções, o
ganho líquido reduz-se a 2 100 euros. A
posição global da riqueza do investidor
será, finalmente, a que resulta da soma
do valor da carteira de acções com o
valor da carteira de opções:

Valor Global das Carteiras de Acções e
de Opções =
= 17 000 + 2 100 = 19 100 euros

Curioso é que, por muitas simulações
que façamos, o resultado de uma baixa
do índice tem sempre o mesmo
resultado para o investidor, isto é, uma
quebra na riqueza do investidor igual e
constante a 500 euros (precisamente o
valor pago pelos 2 contratos de opções
de venda). Isso corresponde aos
cenários em que simulámos um valor
abaixo ou igual a 9 800 pontos para o
PSI20 na data de vencimento. No
entanto, quando se observa uma subida
no índice, a riqueza global do investidor
ainda acompanha essa evolução
positiva, descontado o prémio pago
pelas opções de venda. Os cálculos para
os restantes cenários processam-se de
modo similar.

Em conclusão, diríamos que a
utilização de opções de venda sobre os
futuros sobre o índice PSI20 poderá ser
considerada como um seguro de
carteira, o qual é accionado sempre que
um “acidente” ocorra. E no mercado de
capitais acidentes acontecem…

x

* Coordenador da Secção
Professor Associado do ISEG

Docente do ISGB

�

8 500

9 800
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num trimestre. Esta quebra no índice
deve ser acompanhada por uma des-
valorização equivalente da carteira de
acções, uma vez que estamos a supor
que a carteira replica exactamente o
índice.Aplicando essa taxa de rendibili-
dade à carteira de acções, obtém-se:

Valor da Carteira deAcções =
= 19 600 (1 – 0,13265) =
= 17 000 euros

No entanto, graças à compra de 2
contratos de opções de venda, as perdas
podem ser parcialmente reduzidas. No
vencimento, admitindo a verificação
deste cenário, as opções de venda
podem ser exercidas, o que garante um
ganho ao titular da opção. De acordo
com a equação (3), o ganho na data de
vencimento é igual à diferença entre o
preço de exercício e o valor do futuro na
data de vencimento, isto é:

MAX [0,9 800 – 8 500] = 1 300

Os 2 contratos de opções de venda
proporcionarão o dobro dos ganhos

x

CENÁRIOS I II III IV V VI

PSI20
Rendibilidade do Mercado
Cotação dos Futuros PSI20
Rendib. da Carteira de Acções
Valor da Carteira de Acções
Valor da Carteira de Opções
Ganho/Perda Opções
Valor Global da Carteira (5)+(7)

1
2
3
4
5
6
7
8

8 500

19 100

– 13,265%
8 500

– 13,265%
17 000

2 600
2 100

9 000

19 100

– 8,163%
9 000

– 8,163%
18 000

1 600
1 100

9 800

19 100

0,000%
9 800

0,000%
19 600

0
– 500

9 947

19 394

1,500%
9 947

1,500%
19 894

0
– 500

10 000

19 500

2,041%
10 000

2,041%
20 000

0
– 500

10 500

20 500 euros

pontos
7,143%

10 500 pontos
7,143%

21000 euros
0 euros

– 500 euros

Quadro 2

"(Quanto) às características

do contrato Opções PSI20,

deve sublinhar-se que as

mesmas são do t ipo

europeu, não porque sejam

negociadas num país da

União Europeia, o que até é

verdade, mas porque o

titular do direito, o que

pagou o prémio da opção,

só o poderá fazer na data de

vencimento."
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3 Anos de Trabalho

No passado dia 25 de Junho, teve
lugar em Bratislava a cerimónia de
graduação dos alunos que termina-
ram o primeiro Curso de Gestão
Bancária em regime de ensino a
distância, ministrado a empregados
do sistema bancário eslovaco.

Tratava-se do culminar de um
projecto comunitário que teve o
apoio técnico e a coordenação do
IFB.

A grande importância dada local-
mente a este evento, que se revestiu
de muito brilho, ficou bem expressa
pela presença das muitas altas
personalidades, verdadeiramente
significativas no sector financeiro
eslovaco, que reconheceram o
enorme êxito atingido pelo projecto.

Também o Dr. António Pereira
Torres sublinhou a importância
desta acção, afirmando no seu
discurso que "a boa capacidade de
absorção e de realização por parte

Um Projecto de Sucesso

1º

República Eslovaca
Curso de Gestão Bancária

convidada para esta cerimónia, fez
um discurso voltado para os alunos,
apontando os aspectos mais
relevantes do desenvolvimento do
projecto.

No âmbito dos programas apoiados
pela UE e integrando um consórcio
com mais dois parceiros – o CFPB,
de Paris, e a Finance Akademie, da
Áustria –, o IFB iniciou, em
Novembro de 1995, o desenvolvi-
mento de um projecto para o
Instituto Bancário da República
Eslovaca, que visava a criação de
um curso de gestão bancária na
metodologia de ensino a distância.

Ao IFB coube, além da coordenação
geral do projecto, formar a equipa
responsável pelo curso, garantir a
qualidade pedagógica de todo o
material e a responsabilidade
técnica de 4 disciplinas.

O primeiro curso teve início em
Janeiro de 1997 e contou com 120
alunos. Os estudos decorreram
durante 2 anos (4 semestres) e
compreenderam 11 disciplinas.

O aproveitamento dos alunos foi
considerado excelente, não só pelas
elevadas classificações obtidas no
exame final, mas também porque o

foi considerado irrelevante
(dos 120 alunos inscritos inicial-
mente só 7 desistiram e não houve
reprovações).

Com a referida sessão de entrega de
diplomas, termina, assim, o projecto
que deu vida ao ensino a distância na
banca eslovaca e que, desde 1995,
envolveu: 49 autores e tutores
eslovacos, que se ocuparam da
produção dos manuais e da avalia-
ção, 13 tradutores e 8 intérpretes,
que ajudaram a ultrapassar a
barreira da língua, e 16 consultores
de França, Áustria e Portugal, que
c o n t r i b u í r a m c o m a s u a
especialização e experiência para o
inegável êxito deste projecto.

drop out

�

do Instituto Bancário Eslovaco,
bem como dos bancos participan-
tes" permitiu "uma interessante
transferência de que
conduziu à obtenção de objectivos
finais de nível bastante elevado."

Nesta sua intervenção, o Dr. Pereira
Torres anunciou, ainda, a oferta pelo
IFB de duas bolsas de estágio, em
Lisboa, aos dois melhores alunos
daquele primeiro curso.

Felicitou depois os principais
protagonistas envolvidos neste
projecto – Banco Nacional da
Eslováquia, Programa Phare em
Bratislava, Sistema Bancário
Eslovaco e os alunos – pela sua
"visão estratégica, suporte financei-
ro e grande entusiasmo e esforço,
que contribuíram para a realização
muito bem sucedida desta acção".

A Dra. Ana Terras, coordenadora da
Área Internacional, que também foi

know-how

na
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No seu de
Junho passado, a Associação
Portuguesa de Bancos analisa a
actividade da banca em Portugal
relativa ao exercício de 1998.

Pelo seu especial interesse, apresen-
tamos, a seguir, uma súmula de
alguns dos indicadores tratados,
particularmente os relativos aos
recursos humanos da banca.

Começaremos por uma rápida
referência aos principais factores de
enquadramento e elementos de
caracterização do comportamento
do sector no ano em apreço.

No que se refere à actividade global
do sector bancário em
Portugal, aAPB salienta:

A evolução dos activos
geridos pelo sector,
com um crescimento
de 14,6% em relação a
97;
O acréscimo do crédito
concedido a clientes –
cerca de 4 mil milhões
de contos, ou seja, mais
de 27,5% do que em
97;
O crescimento dos
recursos captados
junto de clientes e dos
recursos representados

Boletim Informativo

�

�

�

Aspectos gerais de
enquadramento e
caracterização

1.

2.

Dados Gerais

Indicadores

(em milhões de contos)
Activo Líquido
Crédito sobre Clientes
Débitos para com Clientes + Títulos
Nº de Balcões (actividade doméstica)
Nº de Empregados (actividade doméstica)
Resultado Bruto Total
Resultados do Exercício

(em %)
Solvabilidade Bruta (FP/AL)
Nº de Empregados por Balcão (NP/NB)
Rendibilidade dos Cap. Próprios (RL/KP)

38 134
14 473
20 874

4 123
57 633

685
244

8,76
14

11,89

5 579
3 983
2 380

231
– 1 166

56
20

0,25
– 1

– 1,08

14,6
27,5
11,4

5,6
– 2,0

8,2
8,2

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SECTOR EM 1988

Dezembro

1998 Absolutas1997
Relativas

(%)

Variações

43 713
18 456
23 254

4 354
56 467

741
264

9,01
13

10,81

Quadro 1

Recursos Humanosna
Recursos Humanos

Banca



por títulos (+ 11,4%), que
ascendem a 23,3 mil milhões de
contos, o que reflecte, de algum
modo, a concorrência exercida
por outras formas de poupança
fora do balanço (desinterme-
diação).

Outros aspectos relevantes da
caracterização geral do sector
podem ser observados no Quadro 1.

No capítulo dos recursos humanos,
a APB, analisando os dados relati-
vos a 1998, conclui que:

As principais características do
grupo de trabalhadores afectos
à actividade doméstica, que
representava 97% do total,
eram as seguintes:

Forte concentração nas
actividades administrativas
(56%);

Em 31 de Dezembro, os bancos
empregavam 58 298 trabalha-
dores (56 467 afectos à activi-
dade doméstica e 1 831 a sucur-
sais no exterior), ou seja, menos
1 018 que os existentes no final
do exercício de 1997. A
redução do número de empre-
gados verificou-se no contin-
gente afecto à actividade
doméstica, tendo a redução
atingido 1 166 trabalhadores
( quadro 2), na maior parte
dos casos com recurso a
reformas antecipadas;

vide

�

�

-

-

-

-

�

Níveis de escolaridade
re l a t i vamen te ba ixos ,
porquanto 34% dos empre-
gados apenas possuíam o
ensino básico como habilita-
ções escolares ( Quadro
3). De assinalar a evolução
registada em 1998, em
termos de escolaridade, em
que o número de trabalhado-
res com o ensino básico foi
reduzido em 11,3%, enquan-
to o número de licenciados
registou um aumento de 6%,
o que parece corresponder a
uma verdadeira mudança
estrutural;
Significativo peso dos
empregados com mais de 44
anos (36%) e com mais de 15
anos de serviços (49%);
Crescente predomínio dos
empregados afectos a
balcões (65%).

Pela ligação que revelam com o
assunto em análise – recursos
humanos –, são de referir ainda
alguns dados respeitantes à rede de
distribuição.

Assim:

Em Dezembro de 98, o número
de balcões em Portugal eleva-
-se a 4 354, o que revela um
aumento de 231 unidades em
relação a 97 (Quadro 4). Este
aumento vem confirmar a
evolução registada nos últimos
anos, apesar do desenvolvi-

vide

Cobertura geográfica
e bancarização

4 299
3 795

15 630
100

23 824

3 514
1 595

12 162
1 683

18 954

11 158
11 600
31 922

1 787
56 467

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS
(Actividade Doméstica)

Níveis de Escolaridade/Ensino

Superior BásicoSecundário TotalFunções

3 345
6 210
4 130

4
13 689

Quadro 3

Chefias
Específicas
Administrativas
Auxiliares
Total

mento de canais alternativos de
distribuição, proporcionados
pelas novas tecnologias;
A rede de balcões é ainda
complementada pela existência
de 5 869 caixas automáticas e
60 964 terminais de pagamento
automático.

Por sua vez, o número de cartões
multibanco elevava-se, no final de
98, a 9,6 milhões.

Abordámos aqui, em espaço
necessariamente reduzido, os
aspectos analisados no

da APB que nos
pareceu serem de realçar, em
especial os relacionados com os
recursos humanos.

Porque não esgotámos, de forma
alguma, os assuntos de interesse
tratados naquela análise, recomen-
damos vivamente a sua leitura
integral, que revela, de uma forma
clara e completa, o que foi a
actividade da banca portuguesa
no exercício de 98 e como tem
evoluído nos últimos anos.

Boletim
Informativo

�

�

2 852
3 144
3 377
3 729
3 818
4 123
4 354

EVOLUÇÃO DO
NÚMERO DE BALCÕES

Dez 92
Dez 93
Dez 94
Dez 95
Dez 96
Dez 97
Dez 98

Quadro 4

Principais indicadores
na área dos
recursos humanos

60 772
59 748
58 610
58 892
58 115
57 633
56 467

EVOLUÇÃO DO
NÚMERO DE EMPREGADOS

(Actividade Doméstica)

Anos
Nº de

Empregados

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Quadro 2

In or ancaf B20
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Teresa Pereira

Tendências de
Evolução das Agências

A da

EvoluçãoEvoluçãoAgência
Evolução

Um Olhar Sobre o
Passado

Mário Grosso*

N
o número anterior da , iniciámos uma reflexão sobre perspectivas da agência bancária nos anos 2000,

incluindo um depoimento do Dr. Pedro Álvares Ribeiro sobre os Bancos de Retalho do Futuro.

Neste número, concluimos essa reflexão sobre a evolução da agência bancária com o pensamento de mais dois

especialistas da banca: o Dr. Mário Grosso e o Dr. José Dias Dinis.

Inforbanca

Bancária

Coordenadora da
Secção

A necessidade de um local onde os
clientes encontrassem uma entidade
que pudesse estar interessada quer em
tomar os seus fundos a troco de uma
determinada remuneração, quer em
emprestar fundos a troco de outra
esteve na base do surgimento das
antigas lojas bancárias.

O aspecto era o de uma loja de comér-
cio, embora com maior requinte, com

um local de caixa melhor identificado e
protegido, mas onde pontuava um
balcão para atendimento dos clientes.

Os produtos apresentados eram muito
simples e limitavam-se às operações
ditas tradicionais de crédito e de
depósitos.

A componente de serviços bancários
estava muito limitada, abarcando as
operações de trocas notas/moedas,
câmbios, transferências, guarda de
títulos, aluguer de cofres e domicilia-
ções. O era um conceitomerchandising

inexistente na banca de então.

A actividade comercial era de um modo
geral reactiva – aguardava-se a chegada
do cliente para desenvolver o eventual
negócio, sem grandes preocupações em
detectar e satisfazer outras necessida-
des do cliente.

Como a captação de recursos, ainda que
essencial para o desenvolvimento da
agência, não constituía uma dificuldade
devido às elevadas taxas de poupança
da população e à inexistência de
alternativas para aplicação dos fundos,
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a mais requerida era a análise
de operações de crédito, função que
estava naturalmente cometida ao
gerente do estabelecimento.

Há que ter presente que a estrutura
típica de uma agência era composta por
gerente, subgerente, chefe administrati-
vo, atendimento geral, caixas, havendo
nalguns casos promotores comerciais,
que não raro apenas se dedicavam à
mera recolha de fundos, acabando o
gerente por ser o único verdadeiro
comercial (rácio desfavorável para a
área comercial).

Por outro lado, durante longos anos
muitas operações eram efectuadas de A
a Z na agência, o que obrigava a uma
estrutura administrativa forte e muito
pouco disponível e apetente para a área
de negócio.

De tudo isto resultava que a própria
organização do estabelecimento não
permitia o desenvolvimento da área
comercial. Convém ter presente que o
suporte tecnológico era reduzido e se
viviam os tempos áureos das máquinas
de calcular e de escrever, mecânicas e
posteriormente eléctricas, e do telex.
Nestes tempos, o desenvolvimento de
uma unidade de negócio obrigava,
desde o seu início, a uma infraestrutura
humana muito elevada pelas razões
atrás referidas.

A partir da 2ª metade dos anos 80,
assistiu-se a uma profunda alteração do

da actividade bancária,
em grande parte devido às privatizações
ocorridas no sector .

A entrada de novos concorrentes in-
corporando elevada capacidade técnica
e apreciável do mercado
acabou por transformar por completo o
conceito de balcão existente.

Houve uma humanização da relação
através da personalização dos contactos
com a criação do gestor de con-
ta/cliente, que tinha como missão
conhecer a fundo os clientes que
compunham a sua carteira, com o
intuito de dinamizar o volume de
negócios. Verificou-se uma grande
aposta no conhecimento do cliente e

expertise

modus operandi

know-how

potenciação do
. Também para

melhor servir os clientes
segmentaram-se as redes e
desde logo as agências, de
acordo com o que se
pretendia atingir.

O movimento transaccio-
nal, embora elevado,
começou a dar sinais de
redução devido à prolife-
ração de ATM e à utiliza-
ção intensiva de cartões.

Para além dos "pro-
du tos t r ad ic iona i s " ,
assistiu-se a uma oferta
diversificada, mas ao
mesmo tempo selectiva
(consoante o segmento
que se pretendia atingir),
de produtos de activo e de
passivo. De forma idêntica verificou-se
uma grande sofisticação ao nível dos
serviços.

Tudo isto obrigou a uma reformula-
ção da estrutura da agência em vários
aspectos: novo (redução do
antigo balcão ao mínimo – zonas de
caixa), adequado à no-
va realidade, dotação de comerciais
vocacionados para a venda pro-
activa de produtos dentro e fora das
agências.

Passou a existir um rácio favorável à
área comercial em detrimento da área
administrativa, sendo criada a figura do
polivalente para suprir a constante
redução de efectivos não pertencentes à
área de negócio.

Esta redução de efectivos da área
administrativa só foi possível devido à
centralização de um conjunto importan-
te de tarefas outrora cometidas à
agência, o que permitiu o desenvolvi-
mento da área comercial.

As agências passaram a estar dotadas de
uma potente plataforma informática até
então inexistente e passaram a utilizar
de uma forma intensa os PC, o correio
electrónico, o fax, etc.

Começam a surgir experiências de
lojas automáticas, ,
banca telefónica, e
algumas páginas na NET.

cross-
-selling

target

lay-out

merchandising

in-store banking
home banking

A evolução atrás descrita e as experiên-
cias acima referidas, com o relativo
(in)sucesso que algumas já experimen-
taram, deixam dúvidas quanto à agência
bancária do futuro.

Admite-se, no entanto, que possam
coexistir, para determinados segmentos
mais exigentes, agências localizadas em
andares de edifícios de prestígio com
fácil acesso e parqueamento automóvel,
pese embora o decréscimo substancial
de visitas que mesmo estas agências
deverão registar por manifesta falta de
tempo dos clientes.

Prevê-se uma forte tendência para a
parte transaccional ficar cada vez mais
reduzida dentro da agência devido à
existência de uma apreciável rede de
ATM. Por outro lado, a estrutura organi-
zativa terá de ser adaptada à nova reali-
dade, podendo ficar limitada a um direc-
tor de agência, um a dois comerciais, um
polivalente.

A progressiva sofisticação dos pro-
dutos obrigará à existência de especia-
listas (de recursos ou de crédito), que
poderão aconselhar devidamente os
clientes e que, consoante os modelos
adoptados, poderão estar localizados
na agência ou em direcções centrais,
com utilização ou não de vídeo-con-
ferência.

Ponto de Vista Sobre o
Presente

Uma Perspectiva Sobre
o Futuro

Agência
Bancária

Antes de
2000

Depois de
2000

0%

– 2%

– 4%

– 6%

– 8%

– 10%

– 12%

– 14%

Para o Novo Milénio
Diminuição Antecipada de

Sucursais na Península Ibérica

Fonte: Gemini Consulting, “El Futuro de la Distribución de Servicios
Financieros en Europa”, Outubro de 1998
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A actividade comercial estará mais
facilitada, se descontarmos o efeito da
concorrência interna e externa, por
força dos instrumentos de apoio
disponibilizados via PC:

agenda electrónica
guião de vendas por produto
informação actualizada
sobre os mercados
disponibilização de bases de dados
previamente filtradas

Com as agências actuais passará a
coexistir em termos físicos um elevado
número de , com ou sem
presença humana: vídeo-quiosques,

on-line

point of sales

�

�

�

�

A Agência

José Dias Dinis*

Centro nevrálgico da actividade do
sector, a agência bancária afirmou-se,
ao longo das últimas quatro décadas,
como a grande força de concentração e
de dinamização do negócio da banca
em Portugal.

Concebida, a partir dos anos 50, como
instrumento de aproximação às
empresas e às populações por parte da
banca nacional, a agência bancária foi-
-se desenvolvendo e adaptando às
grandes transformações sociais e
económicas verificadas na sociedade
portuguesa.

Foi-se progressivamente transforman-
do em instrumento fundamental de
materialização de uma banca descon-
centrada, próxima das populações,
levada pela disseminação dos seus
balcões até ao mais recôndito dos
povoados do país, fazendo do gerente
da agência o pequeno banqueiro das
comunidades locais. A agência ban-
cária foi sendo, assim, a presença dos
bancos, na sua plenitude de serviço e

negócio bancário, em todo o território
nacional.

Contudo, nos finais dos anos 80 e por
toda a década de 90, vieram a introdu-
zir-se grandes transformações na
actividade bancária em Portugal, com
repercussões inevitáveis e profundas no
papel e organização da agência
bancária. Com efeito, aquilo que, até
então, se apresentava como verdade
indiscutível quanto à natureza e
finalidade da agência bancária – o
pequeno "banco" local, ponto de
ligação à rede de gestão dos interesses
económicos que têm, na actividade
bancária, uma indispensável parceria –
veio a sofrer alterações profundas, por
força das grandes modificações que as
novas tecnologias da informação
trouxeram à organização do trabalho, às
novas abordagens de marketing e às
relações de trabalho em geral.

Inicialmente concebida como prolon-
gamento das sedes dos bancos, ponto de
venda e fábrica de produção descentra-
lizados, a agência bancária já não é hoje
essa realidade estabilizada, de conteúdo
bem definido e pacificamente aceite,
antes se apresentando como fenómeno
diversificado, de conteúdos diferentes,

adaptados aos segmentos de mercado
que a vocação das instituições em que
se integram e a sua organização própria
lhes apontem como objectivo.

Foi assim que, sucessivamente, temos
vindo a assistir ao aparecimento de
"balcões" da banca, de conteúdos e
finalidades bem diferentes.

Continua a prestar um serviço bancário
universal à sua clientela – particulares e
empresas – servindo-se de tecnologias
que permitem concentrar a produção
algures fora do balcão e facultar aos
seus empregados, em tempo real, o
acesso à informação necessária ao
serviço e à disponibilização dos
produtos procurados pelos seus
clientes.

É, ainda hoje, um canal privilegiado de
serviço bancário, mas com grandes
alterações no seu conteúdo organiza-
cional e nas necessidades quanto ao
número e formação dos seus
empregados. A tendência é, cada vez
mais, para

Continua na página 27

BancáriaAgência
Bancária

lojas automáticas, ,
sempre localizados em zonas de grande
tráfego de potenciais clientes.

No que respeita à banca virtual, haverá
um grande desenvolvimento do

, banca telefónica e
. De facto, parece inevitável que

"

.

Num curto prazo, é razoável admitir
como canais alternativos de distribui-
ção de alguns produtos de passivo o
canal de agentes de produtos e o canal

in-store banking

home-
-banking net-ban-
king
No matter what your business, from

banking to banana farming, get ready to
start doing it electronically"

de agentes de relação. No longo prazo,
se o mercado de produtos de investi-
mento continuar a crescer em Portugal,
é provável que possam surgir super-
mercados de fundos e

.

Para terminar, deve referir-se que, por
força dos movimentos de concentração
bancária, deverá vir a ocorrer uma
substancial redução das agências
"tradicionais" na Península Ibérica,
conforme ilustra o gráfico da página
anterior.

discount
brokers

* Director Comercial
Banco Mello

�

A Agência Bancária
Tradicional
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12ª Edição
Inicia-se em Janeiro de 2000 a 12ª
edição do Curso Avançado de Gestão
Bancária.

Este curso é o resultado de uma parceria
entre o IFB e a Universidade Católica e
conta com o apoio do sector bancário.

O Curso Avançado de Gestão Bancária
é, assim, um projecto único de
formação, resultante da colaboração
entre a Escola e o Sector Financeiro.

No curso, colaboram prestigiados
docentes nacionais e estrangeiros e
responsáveis das instituições bancá-
r i a s a n íve l de d i r ecção ou
administração, incluindo muitos dos

12ª Edição em Preparação

Numa altura em que está a terminar mais uma edição ( a 11ª)

do CAGB e noticiando a , com regularidade,

actividades da AGESBANCA – Associação dos Diplomados do

Curso Avançado de Gestão Bancária – achámos oportuno

publicar uma entrevista com o Presidente da sua Direcção, Dr.

João Pires da Silva, proporcionando aos nossos leitores o

conhecimento dos objectivos desta associação e do que tem

sido a sua actividade.

Inforbanca

entre os formandos que passaram pelo Curso Avançado de
Gestão Bancária se terá consolidado no dia em que terminou a

INFORBANCA – Senhor Dr. Pires da Silva, diga-nos, por
favor, como e quando surgiu a ideia da criação da
AGESBANCA e quais os objectivos subjacentes à sua
constituição?

Dr. JOÃO PIRES DA SILVA – Creio poder afirmar que o
desejo de criar uma associação que servisse de elo de ligação

AGESBANCA

As Razões de Um Projecto
primeira edição do curso (então designado Curso Superior de
Direcção Bancária).
De facto, nesse Verão de 1987, os 16 quadros bancários que se
separaram, após terem participado naquela acção de forma-
ção – porventura uma das mais importantes nos seus
–, não deixaram, por certo, de sentir um certo "vazio", cujo
preenchimento urgia.
Assumiu, portanto, certa naturalidade quando, algum tempo
depois, se constituiu o Grupo Promotor da constituição de
uma associação que, a um tempo, pudesse manter o contacto
entre os diplomados e, destes, com o corpo docente do curso –
assim nasceu aAGESBANCA, em Janeiro de 1995.

— Como sabe, um projecto de formação profissional é, por
natureza, algo permanentemente inacabado. E o CAGB, pela
sua envergadura curricular, exige a maximização deste

curricula

— Não se importa de ser mais preciso? O que move os
associados em torno daAGESBANCA?

presidentes dos bancos portugueses,
que, assim, têm dado o seu testemunho
aos alunos dos diversos cursos.

Desta forma, o curso alia o rigor técnico
e teórico com a autoridade da
experiência de quem é responsável
pela prática da gestão quotidiana da
actividade bancária.

E, embora mantenha uma forte
componente académica, o Curso
Avançado de Gestão Bancária não
deixa de ser fundamentalmente um
projecto de formação profissional,
tendo por objectivo preparar futuros
quadros dirigentes para o sector
financeiro. �
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desiderato.
Acresce que, também para os quadros bancários que vão
sendo convidados para este curso – continuo a assumir que,
designadamente pelos custos que envolve, o CAGB não terá
ainda entrado na rotina dos processos formativos, sendo a
selecção criteriosamente trabalhada pelas instituições –, se
trata, verdadeiramente, de um investimento individual. Daí o
interesse na periódica manutenção de acções complementares
de formação/informação, numa linha de continuidade da
temática do curso e de actualização de matérias relacionadas
com a indústria bancária. Basicamente, é isto que move a
AGESBANCA.

—AAGESBANCAtem os 8 associados honorários previstos
estatutariamente (personalidades ligadas ao corpo docente do
curso, à APB, ao IFB e à UCP), que, de resto, integram o
Conselho Superior daAssociação, e 117 associados efectivos.
Este número de sócios efectivos corresponde a 60% dos
diplomados pelo CAGB.

— Nos termos dos próprios
estatutos, a Associação
deverá:

L e v a r a e f e i t o a
realização de colóquios,
conferências, palestras
e seminários;
Recolher, t ra tar e
divulgar informações
sobre a banca; e
Cooperar com organis-
mos congéneres (na-
cionais ou estrangeiros)
em actividades rela-
cionadas com a in-
dústria bancária.

Quanto ao primeiro objecti-
vo, e sem nunca perder de vista que a qualidade das interven-
ções não pode desmerecer a do próprio curso, temos realizado
duas a três sessões por ano, nas quais temos tido o privilégio
de contar com a presença de personalidades que muito nos
orgulham e que bastante nos têm ensinado, designadamente
sobre temas actuais da actividade bancária.
No tocante a estudos e trabalhos de investigação, temos
marcado presença nas revistas e

, com estudos dos nossos associados.
Quanto à cooperação com outras "Agesbancas", os passos
têm sido menos frutíferos.
Acrescento que temos em carteira outro tipo de actividades,
cujo desenvolvimento projectamos para breve, em manhãs de
sábado.

�

�

�

Inforbanca Revista da

Banca

— E quanto a adesões?

— Fale-nos agora das actividades que tenham desenvolvi-
do: em que se têm traduzido; com que periodicidade; etc.?

— Ao longo da vida da AGESBANCA, como em qualquer
organização, é normal que surjam problemas. Quais os
principais obstáculos que têm encontrado?

— Para ser franco, devo dizer-lhe que os principais obstáculos
têm sobretudo a ver com a falta de tempo e de disponibilidade
dos próprios associados.
Na verdade, a AGESBANCA tem sido extremamente
acarinhada pelas instituições que lhe são mais próximas
e que nos têm dado todo o apoio, mesmo ao nível
operacional.
Também não temos tido dificuldades quanto aos oradores que
temos convidado e que nos têm brindado com algum do seu
tempo e com o seu saber.
A Tesouraria da Associação também não tem dado qualquer
preocupação.
Como vê e repetindo-me, os problemas decorrem apenas e só
da falta de tempo dos associados, o que tem determinado, em
certos momentos, um menor envolvimento de alguns num
projecto que queremos para todos.

—AAGESBANCA, como qualquer organização, depende de
pessoas e será tão-só aquilo que os seus associados queiram
que seja.
Poderá continuar a ser um projecto interessante, na linha dos
objectivos iniciais (ou outros mais alargados, propósito que se

mantém em aberto), ou pode,
pura e simplesmente, cessar
se os associados deixarem ao
cuidado de terceiros funções
e interesses que apenas a si
digam respeito.
Continuo, obviamente, a
acreditar que a AGES-
BANCA se assume como um
projecto aliciante e de muito
interesse.
Creio mesmo que os jovens
recentemente diplomados
c o m o C A G B h ã o - d e
começar a introduzir na
AGESBANCA o dinamismo
próprio das suas idades.

— Não, não me sinto desalentado, nem constato indícios de
desmotivação ao nível do órgão – a Direcção – a que presido.
De resto, e como bem se entenderá, participar, com proveito
próprio, em duas ou três sessões por ano, por regra em fim de
tarde, é tarefa no mínimo aliciante.

— Aproveitaria apenas para informar que prosseguem
contactos, a diversos níveis, para que os créditos obtidos
através do CAGB possam vir a obter equivalências em
mestrados.

— E o futuro? Como vê o futuro daAGESBANCA?

— Podemos depreender das

suas últimas palavras algum desalento por certa indife-

rença dos associados?

— A terminar, agradecemos a sua disponibilidade na

concessão desta entrevista e perguntamos ainda se quer

salientar qualquer outro aspecto que não tenha sido

referido.

�
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Começa
O surgiu em 1996
com o objectivo de proporcionar aos seus participantes a
aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, capacidades
e aptidões que lhes permitam comunicar de forma clara e
eficaz tanto no desempenho da sua actividade profissional
como, consequentemente, no seu dia-a-dia.

A criação deste projecto, o qual vai já a caminho da sua 7ª
edição, prende-se com a importância crescente que a
comunicação tem vindo a assumir na sociedade de hoje;
disfarçado sob uma de aparente facilidade, o acto de
comunicar é, na realidade, bastante complexo e está presente
em todos os momentos da nossa vida, sobretudo em situações
profissionais onde pode estar em jogo o êxito de uma carreira

Curso de Comunicação Escrita e Oral

capa

Em simultâneo, e à semelhança do que vem ocorrendo
desde o ano lectivo de 1996/97, 90 alunos já obtiveram
(até ao passado mês de Julho) o grau de licenciatura em
Gestão Bancária.

O Curso de Gestão Bancária vem-se assumindo como
um dos mais importantes meios de formação de quadros
técnicos para o sector financeiro, dado o conjunto de
valências técnicas em gestão geral e gestão bancária e a
excelência do seu ensino, que lhe permitem responder a
necessidades específicas, em termos de perfis técnicos,
do sector financeiro em geral e do sector bancário em
particular. �

Curso de Organização e Sistemas de Informação
LICENCIATURAS

LICENCIATURAS

Curso de Gestão Bancária

O Português em Ambiente Profissional

A 7ª Edição Começa
Já em Novembro ou de um negócio.

Este projecto, para além de esclarecer dúvidas acerca da
utilização da língua portuguesa, pretende responder às
interrogações que mais frequentemente se colocam a todos os
que, no âmbito da sua actividade profissional, têm
necessidade de comunicar oralmente ou por escrito, de forma
a minimizar ao máximo a ocorrência de na
comunicação e a melhorar o desempenho individual de cada
um dos participantes e de todos os que com eles interagem.

O curso funciona em regime de Ensino a Distância e tem a
duração de seis meses. Até ao momento, já foi frequentado
por 676 formandos, dos quais 357 já receberam o seu
certificado.

A 7ª edição, cujo início está previsto para o próximo mês de
Novembro, tem já inscrições abertas.

falhas

�

Decorreu no ano lectivo
de 1998-1999, pela

primeira vez, o ciclo final
d a l i c e n c i a t u r a e m
Organização e Sistemas de
Informação.

Este ciclo do Curso de Organização e Sistemas conta
com a colaboração de prestigiadas empresas de
consultadoria (Andersen Consulting, Price Waterhouse
Coops e Tea Cegos cuja participação enriquece as
valências do curso, atribuindo, também, competências
na área da consultadoria.

),

SEMINÁRIOS
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Continuação da página 23

uma redução do número de
trabalhadores, cada vez mais
polivalentes, com boa formação
como vendedores de produtos
bancários e seguros, mas nem
sempre conhecedores das regras
fundamentais das operações
bancárias e do funcionamento das
instituições financeiras, dadas as
exigências que a acção comercial
e os objectivos de negócios fazem
impender sobre quem trabalha
nestas unidades.

Sobretudo a segmentação dos
mercados conduziu à necessidade
de especializar alguns balcões das
redes bancárias, fazendo deles
locais privilegiados de serviço a
cer ta cl ientela :
(grandes, médias e pequenas),

(de altos e médios
rendimentos),
(sem intervenção humana),

(ligadas a outras
redes de negócio e/ou a

empresas

particulares
lojas automáticas

lojas
de conveniência

locais de
concentração ou de passagem de
grandes quantidades de pessoas),
etc., etc.

Trata-se de um poderoso e importante
meio de contacto e serviço à clientela
bancária, com enorme sucesso e
implantação no nosso país; em nosso
entender, é um eficientíssimo prolonga-
mento do balcão da agência.

Os desenvolvimentos das tecnologias
da informação e o grau de segurança

A Rede dos ATM
(vulgo Multibanco)

A Agência
Bancária
Especializada

A Banca pelo Telefone,
na Internet, a Banca em
Casa ou na Empresa

que se conseguiu atingir nas transac-
ções escriturais de operações bancárias
fazem desta nova banca – a banca
tecnológica – um novo e já muito
importante meio de serviço e contacto
com a clientela, caminhando-se a
passos largos para a criação de novas
redes de "agências bancárias" que já
não exigem uma rede física de balcões,
mas que possibilitam a prestação de um
serviço completo a uma clientela
especial.

Passadas em revista, sumária e simples,
as clássicas e mais recentes formas de
ligação das actividades da banca aos

O DIREITO E A BANCA

BANKFIM – SIMULAÇÃO DE GESTÃO BANCÁRIA

CONTROLO DE GESTÃO DE UNIDADES DE NEGÓCIO

BANKING STRATEGY

Uma reflexão sobre a dinâmica legislativa e alguns temas específicos com
impacto na área financeira, conduzida por académicos e outros especialistas,
destinada a todos os que, na banca, lidam com problemas jurídicos.

Tendo como suporte um simulador informático, os participantes tomarão
decisões sobre as estratégias financeiras de um banco e verão o impacto das
mesmas nos resultados de cada área de negócios.

Uma oportuna análise, com recurso a novas ferramentas de gestão que permitam
avaliar a rendibilidade da cada unidade de negócio, através do controlo das
múltiplas variáveis, com vista à determinação de uma política de pricing
adequada.

Num quadro de incerteza, determinado pela crescente globalização dos
mercados, é vital reflectir sobre o que vai mudar no papel da banca e como
transformar em vantagens as pressões impostas pelo impacto da tecnologia e
outros factores de transformação do negócio bancário.

14 de Outubro

4 e 5 de Novembro

19 de Novembro

15 e 16 de Outubro
22 e 23 de Outubro

Instituto de Formação Bancária

Av. 5 de Outubro, 164 • 1069-198 LISBOA
Telef.: (01) 793 00 77 / 795 63 52 – Fax: (01) 797 77 32 / 797 29 17
e-mail: seminarios@ifb.pt

Instituto
de Formação
Bancária

2.º SEMESTRE/99

SEMINÁRIOS

Para mais informações, contacte:

Maria Lucília Cruz/Ana Margarida Soromenho

pricing

seus clientes, não queria concluir sem
deixar expressa a minha opinião de que,
sejam quais forem os avanços e as
especializações tecnológicas e
organizativas na banca, a agência
bancária, tradicional ou especializada,
com os seus responsáveis e os seus
trabalhadores, continuará a ser o grande
elo de ligação à clientela – elo privile-
giado e elemento de confiança, um
valor sem o qual não há negócio
bancário que subsista.

* Administrador bancário

�

A Agência
Bancária
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Escrever Casos e
Argumentos de Videogramas

Escrever Casos e
Argumentos de Videogramas

Escrever Casos e
Argumentos de Videogramas

Então, participe!

�

�

Tem dotes literários?
Está de acordo que é útil partir da prática para a
teoria?

�

�

Gostaria de escrever o argumento para um filme
ou videograma?
Está de acordo que "uma imagem vale por mil
palavras" ?

CONCURSOS IFBCONCURSOS IFBCONCURSOS IFB

RegulamentoRegulamento

1. Objectivo do concurso:

2. Concorrentes:

3. Autoria:

4. Temas:

5. Duração previsível do videograma:
.

6. Argumento:

o Instituto de Formação Bancária
(IFB) pretende dinamizar a sua Videoteca com novos
videogramas para a formação, bem como descobrir
potenciais autores.

todos os interessados pelas áreas bancária e
financeira, preferencialmente com experiência de
formação.

o argumento pode ser concebido por um ou mais
autores, em co-autoria.

o argumento deverá versar sobre um tema espe-
cífico, em áreas como, por exemplo:

entre 10 a 15
minutos

deve contemplar as seguintes peças:
; propriamente dito; cerca de

para fomentar a discussão; que
consiste nas respostas a essas questões e resumo dos

Crédito Bancário,
Análise Económico-Financeira de Empresas, Direito
Bancário, Cálculo Financeiro, Produtos Bancários e
Financeiros, Mercados Financeiros, Marketing/Vendas,
Gestão Bancária, Contabilidade Bancária, Fiscalidade,
Recursos Humanos, Comunicação, Meios de Pagamento,
Seguros, Operações Internacionais, Sistemas de
Informação.

sinopse
da história argumento 6
perguntas nota pedagógica

RegulamentoRegulamento

1. Objectivo do concurso:

2. Concorrentes:

3. Autoria:

4. Temas:

5. Características do caso

o Instituto de Formação Bancária
(IFB) pretende dinamizar a sua Casoteca com novos casos
práticos para a formação, bem como descobrir potenciais
autores.

todos os interessados pelas áreas bancária e
financeira, preferencialmente com experiência de
formação.

o caso pode ser concebido por um ou mais autores,
em co-autoria.

os casos práticos deverão versar sobre um tema
específico, em áreas como, por exemplo:

: terá de ser uma história fictícia
mas realista, devendo basear-se numa situação que levante
problemas a discutir, servindo como base de reflexão. É
muito importante que seja capaz de envolver os formandos,
o que se conseguirá se se escrever de forma clara e atractiva,
incluindo personagens (uma empresa é feita de pessoas);

Crédito Bancário,
Análise Económico-Financeira de Empresas, Direito
Bancário, Cálculo Financeiro, Produtos Bancários e
Financeiros, Mercados Financeiros, Marketing/Vendas,
Gestão Bancária, Contabilidade Bancária, Fiscalidade,
Recursos Humanos, Comunicação, Meios de Pagamento,
Seguros, Operações Internacionais, Sistemas de
Informação.

Interessa-se pela área financeira e
por formação profissional?

Interessa-se pela área financeira e
por formação profissional?

"CASOS PRÁTICOS PARA A
FORMAÇÃO BANCÁRIA"

"CASOS PRÁTICOS PARA A
FORMAÇÃO BANCÁRIA"

"CASOS PRÁTICOS PARA A
FORMAÇÃO BANCÁRIA"

ConcursoConcurso

Então, participe!

"ARGUMENTOS DE VIDEOGRAMAS
PARA A FORMAÇÃO BANCÁRIA"

"ARGUMENTOS DE VIDEOGRAMAS
PARA A FORMAÇÃO BANCÁRIA"

"ARGUMENTOS DE VIDEOGRAMAS
PARA A FORMAÇÃO BANCÁRIA"

ConcursoConcurso

Interessa-se pela área financeira e
por formação profissional?
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mais ainda, se se colocarem as personagens a falar (o caso
ganhará vida).

o caso deve contemplar as seguintes peças:
(máximo 6 páginas); (exemplo:

balanço para analisar, um anúncio, um extracto de um
relatório); cerca de sobre o caso, para discussão
(exemplo: "Que decisão tomaria perante esta
situação?"); , que consiste
nas respostas a essas questões e resumo dos
conhecimentos técnicos que se pretendem
veicular com o caso (máximo 6 páginas).

deve dar entrada no Instituto
de Formação Bancária, "Concurso Casos
Práticos para a Formação Bancária",

até ao dia devendo:

a pontuação é
atribuída de acordo com a aplicação do
caso pedagógico à formação em
contexto bancário e financeiro e ainda
de acordo com o seu rigor técnico.

três elementos do IFB – um
especialista do Departamento Pedagógico, um
especialista técnico da matéria em causa e um Director (ou
Assessor da Direcção). As suas decisões, inclusive as que
possam ser tomadas para suprir omissões do presente
regulamento, não admitem recurso.

no dia
serão publicados na página do IFB na Internet
bem como na

Os três vencedores, bem como os contemplados com
MençõesHonrosas, serãocontactadosdirectamente.

1º lugar – 350 contos;
2º lugar – 200 contos;
3º lugar – 100 contos;

Estão previstas Menções Honrosas se o júri assim
o entender.

será efectuada em cerimónia a rea-
lizar para o efeito, em data a determinar. No caso de não
comparência dos premiados, o prémio deverá ser reclamado
no IFB, no prazo de 90 dias a contar da data da cerimónia de
entrega.

6. Estrutura:

6

7. Envio do caso:

Av. 5 de
Outubro nº 164 – 8º andar, 1069-198 Lisboa,

8. Direitos de autor:

9. Critérios de pontuação:

10. Júri:

11. Resultados do concurso:

12. Prémios:

13. Entrega dos prémios:

redacção do caso anexos

perguntas

nota pedagógica

,

www.ifb.pt,
Revista Inforbanca de Abril/Maio/Junho

2000.

31 de Dezembro de 1999

29 de Fevereiro de 2000

a) Ser enviado por correio tradicional, três
cópias assinadas com pseudónimo (com a
respectiva disquete), em sobrescrito fechado;

b) No mesmo sobrescrito, incluir, ainda, uma carta fechada,
contendo no exterior o(s) pseudónimo(s) e, no interior,
o(s) verdadeiro(s) nome(s) do(s) autor(es) e os seus
contactos.

Os trabalhos premiados ficarão pro-
priedade do IFB que deles fica exclusivo titular, conside-
rando-se transmitidos, a seu favor, quaisquer direitos patri-
moniais de autoria, de co-autoria ou de análoga natureza das
pessoas que neles colaboraram. O IFB reserva-se o direito –
que o(s) autor(es) reconhece(m) – de, dentro dos limites da
lei, utilizar com liberdade de acção o material produzido,
podendo designadamente introduzir-lhe
modificações e/ou adaptações.

Os trabalhos não premiados serão devolvidos
após a realização do concurso a todos os autores
que o solicitem no prazo de 30 dias.

Escrever Casos e
Argumentos de Videogramas

CONCURSOS IFB conhecimentos, que se pretendem veicular com o vídeo.
deve dar entrada no Instituto de

Formação Bancária, "Concurso de Argumentos de
Videogramas para a Formação Bancária",

até ao dia
devendo:

a) Ser enviado por correio tradicional, três cópias
assinadas com pseudónimo (com a respectiva
disquete), em sobrescrito fechado;

b) No mesmo sobrescrito, incluir, ainda, uma carta
fechada , con tendo no ex te r io r o ( s )
pseudónimo(s) e, no interior, o(s) verdadeiro(s)

nome(s) do(s) autor(es) e os seus contactos.
Os trabalhos premiados

ficarão propriedade do IFB que deles fica
e x c l u s i v o t i t u l a r , c o n s i d e r a n d o - s e

transmitidos, a seu favor, quaisquer direitos
patrimoniais de autoria, de co-autoria ou de análoga
natureza das pessoas que neles colaboraram. O IFB reserva-
-se o direito – que o(s) autor(es) reconhece(m) – de, dentro
dos limites da lei, utilizar com liberdade de acção o material
produzido, podendo designadamente introduzir-lhe
modificações e/ou adaptações.

a pontuação é atribuída de acordo
com as potencialidades de utilização do videograma em
formação, capacidade de interessar e envolver os for-
mandos e de criar discussão. É atribuída ainda de acordo
com a capacidade da escrita ser traduzível em imagens e
com o rigor técnico demonstrado.

três elementos do IFB – um especialista do
Departamento Pedagógico, um especialista técnico da

matéria em causa e um Director (ou Assessor da
Direcção). As suas decisões,
inclusive as que possam ser tomadas
para suprir omissões do presente

regulamento, não admitem recurso.
no dia

serão publicados
na página do IFB na Internet

bem como na
Os três

vencedores, e os contemplados com Menções Honrosas,
serão contactados directamente.

1º lugar – 350 contos;
2º lugar – 200 contos;
3º lugar – 100 contos;

Estão previstas Menções Honrosas se o júri assim o
entender.

será efectuada em
cerimónia a realizar para o efeito, em data a
determinar. No caso de não comparência dos

premiados, o prémio deverá ser reclamado no IFB, no
prazo de 90 dias a contar da data da cerimónia de entrega.

7. Envio do argumento:

Av. 5 de Outubro

nº 164 – 8º andar, 1069-198 Lisboa,

8. Direitos de autor:

9. Critérios de pontuação:

10. Júri:

11. Resultados do concurso:

12. Prémios:

13. Entrega dos prémios:

31 de
Dezembro de 1999

29 de
Fevereiro de 2000

,

www.ifb.pt, Revista
Inforbanca de Abril/Maio/Junho 2000.

Os trabalhos não premiados serão devolvidos
após a realização do concurso a todos os autores
que o solicitem no prazo de 30 dias.

Oportunidade

de eventual

colaboração

com o IFB

Data-Limite

31.12.99

Interessa-se pela área financeira e
por formação profissional?

1º Prémio –2º Prémio –3º Prémio –

350 contos200 contos100 contos

"CASOS PRÁTICOS PARA A
FORMAÇÃO BANCÁRIA"

Concurso

"ARGUMENTOS DE VIDEOGRAMAS
PARA A FORMAÇÃO BANCÁRIA"

Concurso

Para mais informações contacte:

Tel.: 793 00 77 ext. 225
E-mail: f.silva@ifb.pt

Filomena Silva • Av. 5 de Outubro, 164 – 1069-198 Lisboa •
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AEscola Virtual do IFB encontra-se perfeitamente edificada e
continua a expandir os seus centros de interesse.

Tendo iniciado a sua actividade em Novembro de 1997 e
tendo sido bem sucedida com o seu primeiro curso sobre
Mercados Financeiros, lançou em Janeiro de 98 dois novos
cursos – Gestão de Produtos Financeiros e O Cheque e Outros
Meios de Pagamento – lançando agora, em Outubro, um 4º
curso – O Euro.

Para estes cursos de formação via Internet, foi adoptada como
metodologia a formação , apoiada na conferência por
computador, tentando maximizar os conceitos de
interactividade – (tutor/formandos/escola) –,
bem como de espaço e tempo.

A formação permite que, de uma forma escrita mas
quase oral, os formandos troquem mensagens entre si, com o
seu tutor e com a escola. O valor acrescentado da formação

encontra-se, assim, nas contribuições de cada
participante, na troca de ideias e mensagens.

A avaliação que tem sido efectuada às acções formativas
realizadas tem-se saldado por uma apreciação francamente
positiva por parte dos alunos.

De uma forma geral, consideram-no como um projecto
inovador, baseando-se num meio (telemático) da maior
actualidade, de utilização fácil e acessível.

Apesar de se denominar "Escola Virtual", dispõe dos espaços
de uma escola tradicional.

Deste modo, foram criadas diversas , ou seja,

on-line

many to many

on-line

on-line

conferências

locais de troca de mensagens com denominações semelhantes
às de uma verdadeira escola: Bar, Mailbox, Anúncios,
Biblioteca, Sala de Reuniões, Cursos.

Dentro destas conferências, existem algumas que
possibilitam um maior convívio (escolar ou extra-escolar)
entre os participantes e que por isso mesmo conseguem criar
um bom ambiente humano. A maioria dos participantes
considera o Bar como um óptimo local para conviver, e
alguns referem ainda os como um excelente meio de
diálogo.
Salientam que o meio é susceptível de criar um bom espírito
de grupo, que se acentua na altura da realização de exercícios
de grupo.

Tem-se vindo a verificar que a maioria dos participantes não
acusa dificuldades na instalação do nem na ligação
ao servidor do IFB, sendo adequado o nível de conhecimentos
informáticos exigido para os cursos.

No que respeita ao – guias dos cursos,
textos para estudo e para análises e, ainda, testes de auto-
-avaliação e para busca de informação complementar –,
os alunos têm-no considerado "muito útil e completo"

Relativamente às , as observações
dos participantes vão no sentido de se manterem todas as
existentes, sendo consideradas como mais interessantes o
trabalho de grupo e o trabalho final.

Quanto ao – pedagógico e informático –, os
alunos fazem-lhe sempre referências bastante positivas,
considerando-o muito eficaz e até crucial.

Enfim, uma escola jovem, utilizando uma metodologia
inovadora, que permite estudar matérias por vezes muito

chats

software

links
.

material pedagógico

actividades pedagógicas

apoio tutorial

já tem 2 anos

o ambiente humano

meios informáticos e
pedagógicos

formação on-line

Átrio do Curso CHOMP – O Cheque e Outros Meios de Pagamento

Átrio da Escola Virtual

Banca Jovem
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Em 15 de Setembro, em Lisboa e no Porto, começaram
as actividades para os cerca de 420 jovens que
frequentam este ano o Curso Geral Bancário em regime
de alternância.

Para o ano lectivo de 1999/2000, e pela primeira vez na
história do Curso Geral Bancário em Regime de
Alternância, entrarão para o 1º ano 150 alunos (6
turmas) em Lisboa e 75 alunos (3 turmas) no Porto.

Este aumento dos alunos no 1º ano (50 % em relação ao
ano anterior) é o espelho do reconhecimento, tanto do
Instituto do Emprego e Formação Profissional como das
Instituições de Crédito, da excelência da qualidade da
formação prestada aos alunos pelo IFB. �

Alunos Recomeçam as Aulas

1º ano

225

114
81

420

2º ano 3º ano TOTAL

200

250

300

350

400

450

100

50

150

1999/2000
ALUNOS

420

Os colaboradores
d a á r e a
comercial do
Banco Pinto &
Sotto Mayor,
do Banco Totta
& Açores e do
Crédito Pre-
d i a l P o r -

GRUPO MUNDIAL CONFIANÇA
Aposta Forte no Jogo Bancário

tuguês estão, através do Jogo Bancário,
a iniciar uma renhida competição.

Cada equipa (cinco elementos) age
como se se tratasse de uma agência
bancária que disputa com as outras do
seu grupo um mercado local. Ganha
aquela que conseguir melhores
resultados (rendibilidade) para o seu

Banca JovemBanca Jovem
A revista dos
"alunos da alternância"

balcão.

O Jogo Bancário constitui um exce-
lente instrumento pedagógico ba-
seado no método dos casos, que per-
mite, de forma lúdica e em ambiente
de competição, desenvolver os as-
pectos positivos do trabalho em
equipa. �

Uma escola que cabe em quatro paredes não é,
certamente, uma boa escola. Muito menos se tiver por
missão formar jovens para iniciarem uma carreira na
banca, como é o nosso caso.

É assim que começa o Editorial do nº 0 da ,
a revista dos alunos do Curso Geral Bancário em regime
de alternância.

Trata-se de mais uma iniciativa dos "alunos da
alternância", esta traduzida na publicação de uma
revista que, de tão bem elaborada, mais parece ter sido
produzida por autênticos profissionais.

Recheada de motivos de interesse, apresenta como
principal tema o resultado de um inquérito aos pais
sobre aquilo que eles não gostam que os filhos façam. E
concluem que o que os pais menos gostam é que os
filhos não estudem, lhes desobedeçam, que mintam e
que façam noitadas em má companhia.

A revista é dirigida por Manuel Ferreira, com selecção
de textos e arranjo gráfico de Sobral de Sousa e Faustino
Cordeiro. Os textos deste número estiveram a cargo de
Carlos Diegues, Cecília Coelho, Ricardo Cunha, Hugo
Silva, Nuno Dulabdás, David Albino e dos alunos da
3B6 (Passatempos) e da 1A8 (Inquérito).

Banca Jovem

�
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Distribuição da Inforbanca

Enquanto decorre a 5ª edição dos
cursos da Formação Qualificante, o
Instituto de Formação Bancária está
já a preparar as próximas acções, a
terem início no 1º trimestre do

EM PREPARAÇÃO A 6ª EDIÇÃO

Bancários

Não Bancários

Situação Profissional

15%

85%

Habilitações Académicas

Formação Superior

Outra

45%
55%

Sexo

Masculino

Feminino

77%

23%

quem são os participantes?

quais as médias obtidas?

próximo ano, que constituem a 6ª
edição destes cursos.

Fica entretanto um breve retrato da
caracterização dos participantes

actualmente envolvidos nos
diferentes cursos, bem como dos
resultados obtidos nos exames do 1º
período, realizados em 12 e 19 de
Junho. �

Auditoria Bancária

5

0

10

15

20

Contabilidade
e Auditoria

Produtos e
Serviços

Bancários

13,56 13,47

Risco de Crédito

5

0

10

15

20

Cálculo
Financeiro

Contabilidade
Geral e

Financeira

11,52 11,84

Mercados Financeiros

5

0

10

15

20

Introdução
aos Mercados

Financeiros

Estatística Cálculo
Financeiro

13,5
12,62 13,43

A partir do próximo número, a vai passar a ser distribuída aos
empregados bancários apenas de forma personalizada, através dos circuitos de
correio interno das próprias instituições em que trabalham. Esta
distribuição continua a ser gratuita.

Além disso, e dado o interesse que outras pessoas têm
demonstrado pela regular aquisição da revista, foi criada a
modalidade de , com o seguinte preço:

Assinatura anual (4 números)……….……Esc. 1 000$00

INFORBANCA

assinatura anual

$
$

$

$
$ $$ $$

$

$

$

Soluções

A

B

C

D

E

– 2

– 7

– 11

– 14

– 20

F

G

H

I

J

– 22

– 26

– 29

– 35

– 40
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?

?

?
? ?

?

?

?

?
? ?

?Com a introdução do euro, qual deverá ser o
procedimento da minha empresa relativamente à
aceitação de cheques "pós-datados" em escudos?
Até quando deveremos aceitá-los?

Pergunta formulada por Mário Trindade, do Porto

Resposta elaborada por Márcia Costa
Formadora permanente do IFB

A introdução do euro não altera a actual situação quanto à
aceitação de cheques "pós-datados" em escudos. No entanto,
o Banco de Portugal fez anunciar, através de carta circular de
31/12/98, que não serão aceites pelo sistema bancário
cheques em escudos com data de emissão posterior a
31/12/2001. Esta decisão pretende minimizar a possibilidade
de enganos e fraudes.

Assim sendo, convém não esquecer que estes procedimentos
requerem um maior cuidado por parte dos utilizadores de
cheques, quer no preenchimento, quer na aceitação dos
mesmos, para evitar incómodos desnecessários.

Os utilizadores de cheques em escudos podem, ainda,
proceder à substituição atempada dos cheques-escudo por
cheques expressos em euros junto do seu banco.

No outro dia, li numa revista um artigo em que se
fazia referência ao "cliente multicanal". Como
actualmente estão sempre a aparecer conceitos e
palavras novas, gostaria que me explicassem o que é
um "Cliente Multicanal".

Questão colocada por Rodrigo Henriques, de V.N.Gaia

Resposta elaborada por Miguel Nóbrega
Formador permanente do IFB

Compreendo a sua questão. De facto, é preciso estarmos
muito atentos para acompanhar o aparecimento de novas
palavras e conceitos.
Muitos deles têm origem nos novos canais de distribuição, a
que esta expressão ("Cliente multicanal") está directamente
ligada.

A concorrência na banca é grande e, como tal, os bancos
esforçam-se para chegarem perto dos clientes, de todos os
clientes, onde quer que eles se encontrem, para poder servi-
-los. Surgem assim vários e novos canais de acesso ao banco,
uns mais antigos (balcão e ATM), outros mais recentes
(Internet), mas tendo essa preocupação de colocar o cliente
em contacto com o banco 24h por dia, da forma que lhe for
mais conveniente.

Apesar de o balcão continuar a ser o canal privilegiado de
contacto com o banco, muitos clientes (devido, por exemplo,
ao tempo de espera elevado ou a dificuldades de acesso)
preferem o conforto das suas casas ou dos seus escritórios
para contactarem o banco ( ), ou seja, o cliente
poderá utilizar vários canais de acesso ao banco

.

Os bancos, actualmente, não se podem dar ao luxo de
perderem clientes, pelo que têm de investir no que "é mais
conveniente para o cliente", o que geralmente implica actuar
sobre "o tempo do cliente". Como cada cliente tem "o seu
tempo", é necessário segmentar muito bem a sua carteira para
escolher qual ou quais os canais de distribuição que poderão
significar um maior retorno do investimento feito pelo banco.

home banking
(Cliente

multicanal)

P
ublicamos neste número as respostas a mais duas

perguntas que nos foram colocadas por colegas.

Se também tem dúvidas, escreva-nos, qualquer que seja

o tema.

E pode fazê-lo pelos meios habituais e também pelo

email

Contribua, não só para o seu próprio esclarecimento,

como também para o de muitos outros colegas.

r.modulo@ifb.pt

Guia prático, conciso e de consulta fácil, incluindo cerca
de 100 questões concretas, e respectivas respostas,
seleccionadas com base nas dúvidas que os clientes mais
colocam aos balcões.

Bancários/Instituições Associadas
Outros

950$00
1 100$00

Encargos de Expedição 180$00

Por telefone: 01-793 00 77
Por Fax: 01-797 77 32
Por e-mail: euro@ifb.pt
Por correio ou pessoalmente:

Av. 5 de Outubro, 164 – 1069-198 Lisboa

R. Fernandes Tomás, 352 4º – 4000-209 Porto

IFB Lisboa:

IFB Porto:

URO PERGUNTAS
URO RESPOSTAS
URO PERGUNTAS
URO RESPOSTAS

COMO ENCOMENDARCOMO ENCOMENDAR

PREÇOPREÇO
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S
e pensa que sim, experimente fazer o teste que lhe

propomos. Ele foi elaborado a partir de 10 questões sobre

a actividade bancária, anteriormente utilizadas no mate-

rial pedagógico do Curso Regular de Formação Bancária. Num

outro local da revista encontrará as Soluções. Depois, só terá

de fazer contas. Por cada resposta certa, somará 10 pontos e,

por cada que errar, descontará 3,33 pontos (correspondentes a

1/3 da cotação de cada pergunta). Se estiver muito hesitante, é,

pois, preferível não responder. Se não concordar com alguma

ou algumas questões apresentadas ou considerar que poderia

haver respostas correctas diferentes das que são propostas ou,

ainda, se quiser fazer-nos qualquer sugestão, poderá sempre

escrever-nos. Participe, na certeza de que também nós não

sabemos tudo e tentamos fazer sempre melhor.

A

B

C

D

E

Um depósito a prazo dado ao banco como caução de um
crédito constitui uma:

Garantia pessoal.
Garantia real.
Fiança.
Hipoteca.

Qual dos seguintes comportamentos do profissional
exemplifica uma atitude de compreensão?

Fazer perguntas para o cliente expor o seu problema.
Ser compreensivo para com as dificuldades do cliente.
Sintetizar o que o cliente disse mostrando-lhe como
entendeu a sua mensagem.
Reformular o que o cliente disse como pretexto para
introduzir a sua opinião.

Asegmentação é:

A divisão do mercado em grupos de elementos
heterogéneos.
Atécnica de análise dos clientes actuais.
A técnica que possibilita, a partir das necessidades
iguais, criar grupos dentro do mercado.
A criação, a partir do mercado, de grupos de igual
dimensão.

O canal de comunicação que constitui um esforço de
divulgação direccionado, mantém a continuidade da relação

com os clientes incrementando o negócio, desburocratiza a relação e
diminui o tempo de dispêndio por parte dos clientes nas operações é:

Apublicidade.
O marketing directo.
As relações públicas.
Aforça de vendas.

O documento que comprova legalmente a compra ou a venda
de valores mobiliários, através da bolsa, é designado por:

Ordem de bolsa.
Cautela.
Contrato de reporte.
Contrata.

1 –
2 –
3 –
4 –

5 –
6 –
7 –

8 –

9 –

10 –
11 –

12 –

13 –
14 –
15 –
16 –

17 –
18 –
19 –
20 –

F

G

H

I

J

Os resultados da actividade bancária são calculados da
seguinte forma:
21 – Produto bancário – fornecimento de terceiros.
22 – Produto bancário – custos operativos.
23 – Produto bancário – custos com o pessoal.
24 – Produto bancário – serviços de terceiros.

Para converter euros em escudos, devo:

Dividir o valor em euros pela taxa de conversão do euro
face ao escudo e arredondar o valor final ao escudo.
Multiplicar o valor em euros pela taxa de conversão do
euro face ao escudo e arredondar o valor final ao escudo.
Multiplicar o valor em euros pela taxa de conversão do
euro face ao escudo, arredondada a 2 casas decimais.
Dividir o valor em euros pela taxa de conversão do euro
face ao escudo, arredondada a 2 casas decimais.

Se converter a sua conta bancária denominada em escudos
para euros, então:

Os saldos passam a ser calculados em euros.
O número da conta e o NIB são alterados.
Os cheques em escudos são anulados.
Pode voltar a convertê-la para escudos mais tarde.

Os cheques em euros associados a uma conta de um banco
português:

São aceites noutro país da Zona Euro, tal como acontece
com os eurocheques, desde que estejam expressos em
euros.
São aceites noutro país da Zona Euro, tal como acontece
com os eurocheques, mesmo que estejam expressos em
escudos.
Aintrodução do euro não altera a situação actual quanto à
aceitação de cheques nacionais num país estrangeiro,
mesmo da Zona Euro.
Aintrodução do euro não altera a situação actual quanto à
aceitação de cheques nacionais num país estrangeiro,
excepto se o país pertencer à Zona Euro.

É possível efectuar pagamentos em escudos nos Terminais de
PagamentoAutomático (TPA/POS) até:

31/12/1999.
30/06/2002.
31/12/2002.
31/12/2001.

25 –

26 –

27 –

28 –

29 –
30 –
31 –
32 –

33 –

34 –

35 –

36 –

37 –
38 –
39 –
40 –

$ $

$

$
$ $

$

$

$
$

$

$

Inforbanca nº 42

A

B

C

D

E

1 – 2 – 3 – 4

5 – 6 – 7 – 8

9 – 10 – 11 – 12

13 – 14 – 15 – 16

17 – 18 – 19 – 20

F

G

H

I

J

21 – 22 – 23 – 24

25 – 26 – 27 – 28

29 – 30 – 31 – 32

33 – 34 – 35 – 36

37 – 38 – 39 – 40

Anote aqui as suas soluções e confronte-as com os resultados
publicados na página 32.

Número de Respostas Certas C =
Número de Respostas Erradas E =

Para calcular o número de pontos que obteve, empregue a
seguinte fórmula: Nº de pontos = (C – E/3) 10x
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Telefone Fax

Rua Fernandes Tomás, 352 – 4º • 4000-209 PORTO
(02) 537 64 05 • (02) 510 22 05

Instituto de Formação Bancária

Particularmente orientado para os colaboradores do sector

financeiro, o Curso destina-se a todos os que, no âmbito de uma

actividade, necessitem de conhecer o modo de funcionamento do

crédito à habitação.

PROGRAMA

Regimes de Crédito à Habitação
Prestações dos Empréstimos
Formalização do Pedido de Empréstimo
Garantias do Crédito
Gestão e Registo de Imóveis
O Processo de Contratação
A Venda do Crédito à Habitação

Email:

credito.habitacao@ifb.pt

www.ifb
.pt

Secretariado do Curso: Ana Margarida Soromenho

Lisboa

Telefone Fax

Av. 5 de Outubro, 164 • 1069-198 LISBOA
(01) 793 00 77 • (01) 797 77 32

INSCRIÇÕES
ABERTAS






