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s páginas centrais deste número da aludem a

dois acontecimentos significativos: o início de mais um ano

lectivo no Instituto Superior de Gestão Bancária e a abertura

do Curso Fundamentos de Banca, integrado no novo Programa de

Certificação Bancária.

Independentemente do que aí se refere, gostaríamos de sublinhar o

significado de ambos os eventos. Se o início do ano lectivo do ISGB

constitui mais um passo, dado com firmeza, num projecto já

consolidado ao longo de dez anos, a abertura do Curso Fundamentos

de Banca marca o arranque de um novo projecto, o Programa de

Certificação Bancária, um forte sinal da capacidade de mudança,

adaptação e inovação do Instituto de Formação Bancária. Com

efeito, este novo Programa sucede ao Curso Regular de Formação

Bancária, lançado em 1989, tem os mesmos objectivos e

destinatários – os recém-admitidos na Banca – mas traduz, no seu

plano curricular, duração e flexibilidade de funcionamento, a

necessária consonância com o perfil dos novos bancários e com os

novos contornos da actividade bancária.

Um denominador comum a ambos os projectos – o que perfaz dez

anos e o que agora nasce –, a prática do Ensino a Distância, traço

marcante na acção do Instituto, que pode, muito justamente,

reivindicar, no nosso país, um lugar de pioneiro no uso desta

metodologia. Houve, e há ainda, nalguma medida, que enfrentar

enraizados cepticismos. Porém, se já, teimosamente, o fizemos no

passado, mais confiadamente o faremos no futuro, agora que,

associado às novas tecnologias e sob a roupagem do

e do , toda a gente vê, proclama e canta as virtudes

do Ensino a Distância.

O IFB, na sua linha estratégica de sempre – atenção ao contexto,

capacidade inovadora e de antecipação –, também não perderá este

comboio. Atestam-no as iniciativas já concretizadas, como a Escola

Virtual, e confirmá-lo-ão novas realizações, de maior fôlego, a

anunciar em breve.

Inforbanca

e-learning online
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José de Lemos

Inforbanca: O Decreto-Lei nº 24/91, de 11 de Janeiro,
estabeleceu o actual Regime Jurídico do Crédito Agrícola
Mútuo.

O que se visou com este regime jurídico? Quais as prin-
cipais inovações nele contidas?

O regime jurídico do CréditoAgrícola Mútuo
e das Cooperativas de Crédito Agrícola, aprovado pelo

CCCAM:

A Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo ocupa no sistema financeiro português um lugar

específico pela sua função de organismo central do SICAM – Sistema Integrado de Crédito

Agrícola Mútuo, instituído em 1991, pela sua natureza jurídica de sociedade cooperativa e por

se dirigir predominantemente a um sector particular da actividade económica.

A dimensão do Sistema é apreciável, integrando um universo de 131 Caixas Agrícolas, com um

total de cerca de 600 balcões, posicionando-se assim como o 6º Grupo Financeiro nacional.

Por todas estas razões, pareceu-nos de inequívoco interesse proporcionar aos leitores da

um amplo esclarecimento sobre as actividades e projectos da Instituição, sobre os

quais recolhemos o testemunho do seu Presidente, Dr. José de Lemos.

Inforbanca

Decreto-Lei nº 24/91, de 11 de Janeiro, veio permi-
tir a constituição do SICAM – Sistema Integrado do
Crédito Agrícola Mútuo, conjunto formado pela
Caixa Central e pelas CaixasAgrícolas.

A Caixa Central, para além de organismo central
do sistema integrado do Crédito Agrícola Mútuo,
passou a ser ela própria também uma instituição de
crédito, podendo realizar quer operações passivas,
quer operações activas, aliás mais alargadamente
do que o permitido às CaixasAgrícolas.

O elenco das actividades das Caixas a financiar
também se alargou a áreas como as ligadas à comer-
cialização, ao transporte, à transformação e conser-
vação de produtos agrícolas, silvícolas, pecuários
ou agrícolas, à aquacultura, à fabricação e comer-
cialização de factores de produção, à prestação de
serviços e, ainda, ao artesanato.

As Caixas Agrícolas Associadas da Caixa Cen-
tral passaram a poder ser agentes desta para as acti-
vidades que não lhes era permitido exercer, mas

cujo exercício era permitido à segunda.
As Caixas deixaram de ter o regime de responsabilidade

solidária e ilimitada, tendo passado a ser cooperativas de res-
ponsabilidade limitada.

O capital social mínimo das Caixas Agrícolas passou a
ser de 500.000 contos, tendo o capital social mínimo das
Caixas que façam parte do Sistema Integrado do Crédito
Agrícola Mútuo sido fixado em 10.000 contos.

Foi permitido que as Caixas pudessem optar entre asso-
ciar-se à Caixa Central no âmbito do Sistema Integrado do

Conselho
Gestão
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CréditoAgrícola Mútuo ou prosseguir a sua actividade des-
ligada dessa associação, mas submetendo-se, neste caso, a
regras mais exigentes.

Aassociação à Caixa Central tem um carácter estável, tra-
duzido na natureza estatutária dessa associação, no seu
registo e na fixação de um período mínimo durante o qual se
deve manter.

Foram atribuídas à Caixa Central, como orga-
nismo central do Sistema Integrado do Crédito Agrícola
Mútuo, importantes funções e poderes em matéria de repre-
sentação do Sistema, de orientação, intervenção e fiscaliza-
ção das suas associadas.

Criou-se um regime de co-responsabilidade entre a
Caixa Central e as suas associadas, tendo o legislador opta-
do pelo regime de garantia em vez do regime de solidarieda-
de, também previsto na Primeira Directiva de Coordenação
Bancária.

Assim, a Caixa Central garante integralmente as obriga-
ções assumidas pelas Caixas Agrícolas suas associadas nos
mesmos termos em que o fiador garante as obrigações
do afiançado, não gozando do benefício de excussão.

Por sua vez, em caso de crise de solvabilidade ou outro
desequilíbrio grave da situação financeira da Caixa Central,
poderá esta exigir às Caixas Agrícolas suas associadas a
subscrição e a realização, na proporção dos fundos pró-
prios de cada uma, de um aumento do capital social neces-
sário para corrigir a situação verificada e até ao limite do
valor do capital da Caixa Central.

Foi prevista a atribuição a um Conselho de Riscos de
competência para acompanhar a acção da Caixa Central,
quando dessa acção resultarem grandes riscos para o siste-
ma integrado do crédito agrícola mútuo, como corolário do
referido regime de co-responsabilidade.

Posteriormente, o Conselho de Riscos passou a denomi-
nar-se Conselho Consultivo.

Por sua vez, o Decreto-Lei nº 230/95, de 12 de Setembro,
veio adaptar o regime jurídico do crédito agrícola mútuo ao
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras e efectuar alterações significativas ao regime
em vigor.

Alargou-se o âmbito operacional das Caixas Agrícolas a
actividades como indústrias extractivas, pescas e indústrias
de transformação a elas ligadas, cinegéticas e indústrias a
elas ligadas, aquícolas e indústrias de transformação a elas
ligadas, comercialização de contratos de seguros, câmbios
nos mesmos termos que as agências de câmbios e colocação
de valores mobiliários.

Alargou-se o âmbito operacional da Caixa Central, no
sentido do acesso, embora gradual, a todas as operações con-
sentidas aos bancos.

Eliminou-se a proibição de distribuição pelos associados

A Caixa Central de Crédito Agrícola
Mútuo (Caixa Central), de acordo com o referido Decre-
to-Lei, surge como organismo central do Sistema Integra-
do do CréditoAgrícola Mútuo (SICAM).

Como deve ser entendido, neste contexto, o enquadra-
mento da Caixa Central no sistema financeiro português?

Quais as principais funções que lhe são cometidas?

Inforbanca:

CCCAM:

de excedentes anuais e de remunerar o capital, bem como a
proibição de as reservas poderem dar origem a títulos de
capital igualmente distribuíveis pelos associados.

Incentivaram-se os associados a subscreverem partici-
pações no capital em montante superior ao mínimo legal
fixado em 10.000$000.

A composição dos órgãos de administração das Caixas
passou a reger-se por regras muito próximas das constantes
do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras, devendo a gestão corrente ser confiada a, pelo
menos, dois membros com experiência adequada ao exercí-
cio dessas funções e podendo a Caixa Central adoptar uma
das modalidades previstas no artigo 278º do Código das
Sociedades Comerciais (conselho de administração e con-
selho fiscal ou direcção, conselho geral e revisor oficial de
contas).

Eliminou-se a permissão de concessão de crédito pelas
caixas aos membros dos seus próprios órgãos de adminis-
tração e de fiscalização, mas podendo recebê-lo via Caixa
Central observando as normas de análise de risco em vigor.

Em 1997, mais uma vez foi alterado o regime jurídico
pelo Decreto-Lei nº 320/97, de 25 de Novembro.

Tendo em vista o reforço dos fundos próprios das Caixas
Agrícolas, foi aumentada a participação mínima dos seus
associados no capital para 50.000$00 e, a partir de 1 de Ja-
neiro de 1999, para 100.000$00.

Diversificam-se os riscos quer através do alargamento
das entidades que podem ser associadas, quer através do
alargamento das actividades que podem ser financiadas
pelas Caixas.

Prevê-se, inclusive, a possibilidade de as Caixas Agríco-
las que apresentem condições estruturais adequadas e
meios suficientes efectuarem operações de crédito para
finalidades distintas das de CréditoAgrícola, mediante auto-
rização do Banco de Portugal.

A última alteração foi efectuada pelo Decreto-Lei nº
102/99, de 31 de Março, e teve em vista, sobretudo, reforçar
as garantias de solvabilidade do Sistema Integrado do Cré-
ditoAgrícola Mútuo.
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Permite-se, pela primeira vez, que as Caixas Agrícolas
que cumpram, em base individual, as regras prudenciais
fixadas ao abrigo do artigo 99º do Regime Geral das Insti-
tuições de Crédito e Sociedades Financeiras possam ser
autorizadas pelo Banco de Portugal a realizar operações
com não associados.

Algumas alterações introduzidas pelos Decretos-Lei ns.
230/95, 320/95 e 102/99 careciam de regulamentação ade-
quada (Aviso ou Instrução do Banco de Portugal) para se
poderem tornar eficazes.

Só em Janeiro do ano 2000 é que essa regulamentação foi
publicada.

Em 17 de Janeiro foi publicada, no
a Instrução nº 31/99

(BNBP nº 1,17/01/2000), que regulamenta as condições
que devem apresentar as Caixas Agrícolas que pretendam
ser autorizadas a conceder crédito para finalidades não agrí-
colas, fixando também no máximo de 20% do activo líqui-
do total da Caixa o saldo do crédito a conceder para essas
finalidades.

Somos um Grupo Financeiro Universal que
tem como missão “satisfazer, de forma personalizada e em
condições competitivas, todas as necessidades financeiras
dos clientes, gerando benefícios para os nossos Associados
e clientes e contribuindo para o desenvolvimento sócio-
-económico das comunidades Regionais/Locais”.

Com um activo líquido em Junho de 2001 de quase 6.900
milhões de euros, depósitos de clientes superiores a 5.800
milhões de euros, crédito concedido de 4.940 milhões de
euros, situação líquida de 482 milhões de euros, obtivemos
no mesmo período resultados líquidos de 42 milhões de
euros, que nos últimos 3 anos têm tido um crescimento
médio de 30%.

Com um rácio de solvabilidade superior a 12,5%, somos
um grupo sólido e em franco crescimento sustentado.
Temos mais de 1,5 milhões de clientes e já ultrapassámos os
500.000 Associados, o que fez do Crédito Agrícola um
Grupo com forte implantação nos mercados onde está a ope-
rar.

Com 131 Caixas Agrícolas e quase 600 balcões (dados
de Junho/2001), somos o 6º Grupo Financeiro português,
com a ambição de ganhar progressivamente quota de mer-
cado, alargar as actividades comerciais a todos os segmen-
tos de clientela, ser uma instituição moderna e desenvolvida
tecnologicamente, capaz de enfrentar com sucesso os desa-
fios do futuro num ambiente concorrencial cada vez mais
exigente e agressivo.

A comemorar 90 anos, o Crédito Agrícola alia experiên-
cia, tradição, conhecimento e confiança, inovação, criativi-
dade, segurança e capacidade de resposta rápida e eficaz às
solicitações dos clientes.

Somos um grupo com uma identidade própria, de matriz
cooperativa, e que desenvolve um conceito de “banca de
relação” através de uma rede que consideramos de grande

Boletim de Normas e
Informações do Banco de Portugal,

Como descreve, no momento actual, a
composição do Grupo Crédito Agrícola? Quais as princi-
pais linhasde orientação estratégica delineadas pelo Gru-
po?

Inforbanca:

CCCAM:

“proximidade” com a clientela.
Queremos consolidar o nosso lugar no sistema financei-

ro, reforçando o nosso posicionamento, notoriedade e ima-
gem de Grupo Financeiro Universal.

O Crédito Agrícola tem à disposição dos seus
Clientes uma vasta gama de produtos e serviços financei-
ros, destinados a satisfazer a globalidade das suas necessi-
dades de poupança, investimento, crédito, meios de paga-
mento (cartão de débito e crédito) e protecção (seguros),
para além de um leque de produtos especializados, dirigi-
dos ao apoio do desenvolvimento da actividade agrícola e
agro-industrial.

Relativamente a Fundos de Investimento Mobiliário,
estão disponíveis os Fundos Raiz Tesouraria, Rendimento,
Global, Europa e Poupança Reforma/Educação, que são
geridos pela Central Fundos, que é a sociedade gestora do
Grupo.

Estes produtos oferecem aos Clientes a oportunidade de
diversificarem os seus investimentos de acordo com o seu
perfil de comportamento, mais conservador ou com mais
apetência para o risco.

No que respeita à satisfação dos clientes no domínio dos
seguros, a Seguradora de Ramos Reais do Grupo Crédito
Agrícola, a Rural Seguros, tem por finalidade a promoção e
comercialização de seguros não vida.

Relativamente ao Ramo Vida e através Crédito Agrícola
Vida, o Grupo disponibiliza produtos específicos tais como
Protecção Crédito Habitação, Crédito Pessoal, à Família,
bem como a Protecção Poupança Investimento, Reforma e
Educação.

Na procura de dar resposta à crescente complexidade da
gestão e às necessidades das empresas suas Clientes no país
e no estrangeiro, o Grupo Crédito Agrícola disponibiliza
um vasto conjunto de financiamentos, operações de tesou-
raria e linhas de crédito especiais, capaz de responder da
melhor forma às necessidades das empresas.

Note-se ainda que, por via das actividades do Central
Banco de Investimento (CBI), o Grupo Crédito Agrícola
desenvolve as actividades de compra e venda de valores
mobiliários, comercialização de produtos estruturados, ges-
tão de activos, fusões e aquisições e prestação de serviços
de consultoria financeira.

Refira-se também que, para além duma actuação global
no domínio da actividade bancária, em todos os segmentos
de negócio e para todos os segmentos de mercado, o Grupo
Crédito Agrícola participa também e de forma muito espe-
cializada no apoio ao desenvolvimento das actividades agrí-
colas e agro-industriais.

O que gostaria de realçar quanto a opera-
ções, produtos e serviços tendo em conta o progressivo
alargamento, por via legal, da capacidade operacional
das CaixasAgrícolas?

A utilização de tecnologias no domínio da
informática e das telecomunicações tem contribuído para
a melhoria do funcionamento das instituições e da sua pro-
dutividade e para a prestação de um serviço ao cliente
mais atempado e de maior qualidade e aparece, normal-

Inforbanca:

Inforbanca:

CCCAM:
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mente, associada a alterações da estrutura organizacio-
nal.

Poderia referir-nos algumas das iniciativas levadas a
cabo, neste campo, na esfera de acção do Grupo Crédito
Agrícola?

Em matéria de sistemas de informação, o
Grupo CréditoAgrícola registou uma evolução muito signi-
ficativa nos últimos 4 anos, complementando o ciclo de
mudança organizacional verificado na última década e
criando as bases tecnológicas necessárias para enfrentar o
mercado, cada vez mais competitivo, com as mesmas “ar-
mas” que a sua concorrência.

Efectivamente, a constituição em 1991 do SICAM (gru-
po integrado de Caixas Agrícolas e Caixa Central) foi um
passo extremamente importante na evolução do Crédito
Agrícola como um grupo financeiro e sua representativida-
de perante o mercado e as entidades de supervisão. Porém,
esse passo precisava de ser complementado com a unifica-
ção dos sistemas de informação de cada Caixa Agrícola
num só, de forma a dotar o grupo de uma base de dados de
clientes única, permitindo, assim, uma prestação de serviço
mais rápida e eficiente.

Para liderar este processo, foi criada a Rural Informática,
que tinha como missão principal e imediata proceder à con-
versão dos cerca de 150 sistemas de informação, que cada
uma das Caixas de CréditoAgrícola possuía, para o sistema
de informação central que hoje existe. Foi um projecto
longo e muito complexo, desenvolvido com um grande pro-
fissionalismo e esforço por parte das equipas técnicas desta
empresa, na medida em que implicava não só a integração
técnica de sistemas, mas também a integração dos proces-
sos organizacionais inerentes à operacionalização do negó-
cio e a interligação e “convivência” com outros projectos
inadiáveis, mas igualmente muito importantes, como a
adaptação ao Euro Fase B (1998) e a preparação para oAno
2000.

Concluído esse primeiro passo, tem-se vindo a proceder
ao desenvolvimento de melhorias constantes no sistema
central e de novos sistemas de suporte a outras áreas de
negócio. Este desenvolvimento é o resultado de uma preo-
cupação constante no crescimento sustentado do grupo
assente em normas de integração de dados nem sempre fá-
ceis de obter, mas essenciais para enfrentar os desafios de
um mercado cada vez mais exigente em matéria de qualida-
de de serviços e integração de canais.

Actualmente, o Grupo CréditoAgrícola abrange pratica-
mente todas as áreas de negócio de um grupo financeiro glo-
bal e está empenhado na criação de um sistema de informa-
ção também ele global.

As bases estão criadas e a arquitectura está montada,
assente numa infraestrutura de telecomunicações de última
geração e capaz de suportar a evolução que a tecnologia
impõe e o negócio exige.

Como foi já foi referido num anterior artigo da
sobre os sistemas de informação do Crédito Agrícola,

estamos muito atentos às evoluções tecnológicas mais
recentes e ao consequente posicionamento da banca nacio-
nal e internacional no que diz respeito a estas tecnologias,
nomeadamente nas áreas de CRM, , integração

Inforban-
ca

e-business

CCCAM:

de canais de distribuição, etc. Porém, temos de estar cons-
cientes de que o Crédito Agrícola actua numa faixa de mer-
cado específica e que tem uma estrutura organizacional
igualmente específica.Atecnologia só por si não é suficien-
te. Tratando-se de investimentos muito avultados, a organi-
zação tem de estar preparada para garantir o sucesso da sua
implementação e a correcta absorção pelo mercado-alvo a
que se destina.

As nossas prioridades, neste momento, apontam para
uma integração completa dos sistemas operacionais de
suporte ao negócio, consolidação do sistema central e cons-
tante melhoria das suas funcionalidades. Este posiciona-
mento é complementado por uma definição estratégica do
caminho a percorrer em matéria de sistemas de suporte à
decisão, relacionamento de cliente, posicionamento defini-
tivo em canais alternativos e outros.

Como atrás referi, o Grupo Crédito Agrícola
tem hoje uma dimensão multifacetada enquanto estrutura
da economia social, que se repercute em três tipologias orga-
nizacionais específicas: a inserção no mercado bancário de
retalho através das Caixas de CréditoAgrícola Mútuo, a acti-
vidade das empresas em segmentos ou ramos de actividade
conexos com a banca universal (seguradoras, banca de
investimento, corretagem, prestação de serviços de infor-
mática,ACE, etc.) e a própria Caixa Central relativamente à
sua acção de coordenação e acompanhamento.

Daqui é fácil deduzir que não existe propriamente uma
política de recursos humanos, única e universalizante, mas
sim um conjunto de políticas estratégicas e temáticas glo-
bais, que são depois aplicadas pelos órgãos de gestão pró-
prios de cada organização em função das suas especificida-
des e características funcionais.

Contudo, importa frisar que, de momento, o grande
empenho do Crédito Agrícola se concentra em dois
aspectos essenciais; por um lado, a selectividade e enorme
rigor técnico nos processos de recrutamento, visando por
esta via o aumento das qualificações habilitacionais e das
capacidades comerciais e dinâmicas dos empregados; por
outro lado, uma aposta fortíssima nos programas e

Quais são, em seu entender, os principais
requisitos a considerar numa política de recursos huma-
nos tendo em conta as actuais exigências impostas ao fun-
cionamento do Grupo CréditoAgrícola?

Inforbanca:

CCCAM:

Continua na página 31
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3
potencial de reversão da tendência
descendente.

O economista tenta prever níveis de
preço-alvo para um determinado hori-
zonte de tempo. O analista técnico não
está vinculado a um preço-alvo e por
isso é capaz de se adaptar facilmente
às mudanças de preço.

Em conclusão, a análise técnica
admite que os fundamentos são a base
da evolução dos mercados, mas acha
que para fazer previsões sobre os mer-
cados financeiros não é necessário
compreender os fundamentos.

1 2

Valores
Análise TécnicaAnálise Técnica
de

análise
valores

Os economistas preocupam-se com
as causas que provocam os movimen-
tos de mercado, tentando explicar o
porquê de o preço estar a evoluir numa
determinada direcção. O analista téc-
nico baseia o seu estudo na evolução
do preço, incluindo também volume e

do mercado. Qualquer
informação conhecida por um econo-
mista já está traduzida no preço de
mercado e por isso o estudo dos facto-

open interest

Este artigo tem como objectivo introduzir, de

forma geral, o tema da análise técnica na previsão

da evolução e tomada de posições nos mercados

financeiros.

O antagonismo entre a análise técnica e a análise

fundamental é quase tão conhecido como o

confronto entre a escola monetarista e

keynesiana. Quando questionado sobre esse

tema, um conhecido professor de economia

costumava dizer que não era keynesiano, nem

monetarista – era economista e, como tal,

utilizava todos os seus conhecimentos para fazer

previsões sobre a evolução da conjuntura. O meu

sentimento em relação às divergências entre

analistas técnicos e fundamentais (economistas)

é muito semelhante. A minha formação de base é

em economia, mas a análise técnica tem-me

ajudado a compreender/prever a evolução dos

mercados financeiros e por isso complementa a

minha análise fundamental.

Na sua essência, a análise técnica é o estudo da psicologia humana e da suas reacções à informação divulgada. As mudanças

de sentimento formam a base da análise técnica porque geralmente os investidores seguem um padrão repetitivo de tomada

de posições no mercado. Estes factores giram em torno da avidez, medo e aflição (angústia), a que chamamos factores

incontroláveis ou impulsivos – e que, por norma, não se estudam num curso de economia.

res de base é irrelevante para a análise
técnica.

No início da reversão de uma ten-
dência, os economistas não são capa-
zes de ver claramente a razão funda-
mental que emerge para essa mudan-
ça. A análise técnica compreende que
os mercados são dinâmicos e que são
rápidos a seguir uma nova tendência.
Por exemplo, apesar de os fundamen-
tos económicos continuarem muito
fracos, como ilustram as parangonas
dos principais jornais económicos, o
mercado de está a criar umequity

Análise Técnica
Análise Fundamental

versus

Paulo Lopes*
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A principal crítica dos economistas
à análise técnica é a chamada profecia
da auto-realização (

).

Não existem padrões de evolução
do preço.

O preço de mercado desconta toda
a informação disponível

O preço move-se em tendências
que persistem ao longo do tempo (Grá-
fico 1)

Ahistória repete-se

self fulfilling prop-
hesy

Random Walk Theory

�

�

�

�

�

�

�

Porém, a análise técnica não
“guia” os mercados, até porque
estes são demasiado extensos
para que um grupo de pessoas os
possa manipular. Os investidores
estão normalmente mais preocu-
pados com a divulgação de dados
fundamentais (normalmente his-
tóricos), rumores, palpites, pres-
sentimentos.

Mas um analista técnico conse-
gue identificar padrões de evolu-
ção, mais simples ou complexos.

Estudos económicos realizados
em 1963 chegaram à conclusão
de que os movimentos de merca-
dos são aleatórios por natureza,
girando em torno do seu valor
intrínseco. Porém, se isto é ver-
dade, não existe qualquer vanta-
gem em realizar qualquer tipo de
análise, seja técnica ou funda-
mental.

Tudo o que é conhecido sobre um
mercado, num dado momento do
tempo, é reflectido no seu preço.
Novas informações são rapida-
mente introduzidas no preço de
mercado.

Quando um preço se move numa
determinada direcção, para cima
ou para baixo, tende a formar
uma tendência. “The trend is
your friend” é um dos mais
conhecidos axiomas da análise
técnica.

A natureza psicológica dos mer-
cados financeiros significa que,
tal como a história, o futuro é
uma repetição do passado.

Princípios Básicos da
Análise Técnica

�

�

�

�

�

�

A análise técnica está consciente
de que os mercados são constituí-
dos por seres humanos que se
influenciam de forma colectiva,
afectando por isso a evolução do
preço.

Os efeitos sobre a procura e a
oferta do mercado são reflectidos
no preço do mercado.
Informação económica, política,
actos de guerra, terrorismo, etc.,
são rapidamente reflectidos no
preço do mercado.

Principal/Primária representa a
direcção global do mercado e tem
uma duração de um a dois anos.
Intermédia/Secundária represen-
ta reacções temporárias que in-
terrompem a tendência primária,
que denominamos movimentos
de correcção. A duração é de três
semanas a três meses e podem
corrigir, no máximo, até dois ter-
ços do movimento principal.
Curto prazo/Menor – representa
flutuações de curto prazo dentro
da reacção secundária. Podem
ser na direcção da tendência prin-

A análise técnica baseia-se na teo-
ria desenvolvida por Charles H. Dow,
editor do no final
do século XIX, cujos princípios bási-
cos são:

As médias descontam toda a infor-
mação disponível

O mercado tem três tendências
básicas:

Wall Street Journal

cipal ou da secundária, podendo
durar até três semanas.

Movimentos ascendentes (
)

Movimentos descendentes (
)

�

�

Bull
markets

Bear
markets

As tendências principais, ascen-
dente ou descendente, têm três fases
(Gráfico 1):

i) O primeiro movimento ascen-
dente é originado por investido-
res que acumulam posições
longas, enquanto a maioria está
a vender o mercado porque acre-
dita que a situação ainda vai
piorar. Nesta fase, os meios de
comunicação social e os econo-
mistas reflectem o pessimismo
do mercado.

ii) O segundo movimento é de ace-
leração do preço em relação à
base e é originado pelos profis-
sionais do mercado que seguem
o surgimento da pequena ten-
dência.

iii) O terceiro movimento é provo-
cado por uma forte especulação
e significativa subida do preço.
Nesta fase, a maioria dos parti-
cipantes do mercado ficam con-
fiantes com a obtenção de
lucros fáceis. Nesta fase, os
profissionais começam a ven-
der, normalmente para o “pe-
queno” investidor, que se deixa
influenciar pelo optimismo dos
meios de comunicação social.

i) O primeiro movimento ocorre
quando os profissionais do mer-
cado vendem o activo e se posi-
cionam em outros activos,
nomeadamente, .cash

Críticas à Análise Técnica

Dow Theory – A Base da
Análise Técnica

Fonte: Bloomberg

Gráfico 1 – Evolução do Nasdaq desde 1994

Existem poucos
argumentos que
contrariem o facto
de que o Nasdaq
tem evoluído em
tendência. Primeiro
ascendente e de-
pois descendente.

Fase III

Fase II
Fase I
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Construção de um
Gráfico

Análise da Tendência

Padrões de Continuação
da Tendência

ii) O segundo movimento repre-
senta o pânico quando os inves-
tidores ficam conscientes de
que erraram e fecham as suas
posições.

iii) O movimento final reflecte a
aflição dos investidores, nome-
adamente daqueles cujo eterno
optimismo é “esmagado” pelas
fortes perdas e pela chamada de
margens.

As médias devem-se confirmar
mutuamente para sinalizar um merca-
do ou

Volume deve confirmar a tendência

A tendência permanece intacta até
existir um claro sinal de que vai ser
revertida.

A principal ferramenta de trabalho
de um analista técnico é o gráfico. Exis-
tem diversos tipos de gráficos, nomea-
damente de linha, barra e
(candelabro).

Abase da tendência

bullish bearish

candlestick

�

�

�

�

Por exemplo, as médias Dow
Jones Industrial e Dow Jones
Transportation devem evoluir no
mesmo sentido.

Na tendência principal, o volume
deve aumentar, diminuindo quan-
do entra numa fase de correcção.

Num mercado , o preço
move-se de forma ascendente,
com máximos e mínimos cada
vez maiores, formando
crescentes.
Num mercado , o preço
move-se de forma descendente,
com máximos e mínimos cada
vez menores, formando
decrescentes.

bullish

zig-zags

bearish

zig-zags

�

�

�

�

�

�

�

�

�

O mercado está congestionado
quando o preço evolui entre picos
e depressões.

Suporte é a área de reacção, em
termos de preço, onde a quantida-
de de compradores se sobrepõe
aos vendedores.
Resistência é a área de reacção,
em termos de preço, onde a quan-
tidade de vendedores se sobrepõe
aos compradores.

Quanto maior for o período de
congestionamento entre o supor-
te e a resistência, maior é o signi-
ficado dessa área.
O volume é importante porque
deve confirmar a quebra do
suporte ou da resistência.
O uso de filtros pode ser usado
quando uma importante área de
suporte ou resistência é quebrada.
Por exemplo, o preço deve fechar
dois dias consecutivos abaixo do
suporte para confirmar a violação
dessa área.

Quando a linha de tendência tem
um ângulo insustentável no longo
prazo, geralmente surge um ine-
vitável movimento de correcção.
Na quebra de uma zona de con-
gestionamento ou na reversão de
uma tendência, o ângulo torna-se
mais inclinado porque a maioria
tenta seguir a nova tendência.
Depois do pânico, o mercado ajus-
ta-se numa tendência mais sus-
tentável.

Definição de suporte e resistência

Quebra da zona de congestiona-
mento

O ângulo da tendência

Na fase final de um mercado
ou , constatamos o

pânico de compra e de venda,
respectivamente, que representa
o último “suspiro” do mercado.
Isto significa que o ângulo mais
inclinado da tendência é muitas

bul-
lish bearish

Tendência Ascendente

Resistência

SuporteResistência

Suporte

Linha Barra Candelabro
High

Close
HighClose

Close

Close

Low
Open Open

Low

Mesma interpretação do gráfico de barra,
mas a cor do corpo indica se o preço fechou
acima (claro) ou abaixo (escuro) da abertura.

vezes o fim dessa tendência.
Movimento de correcção

Os níveis mais importantes de
correcção são 23.6%, 38.2%,
50%, 61.8%, 76.4% e 100%.
Numa tendência forte, o movi-
mento de correcção mínimo é de
38.2%, enquanto numa tendência
menos forte é de 61.8%.Aquebra
dos 61.8% implica normalmente
que o mercado complete 100% de
correcção do movimento ante-
rior.

Os padrões de continuação de ten-
dência representam uma pausa ou con-
solidação da tendência principal,
tendo duração inferior aos padrões de
reversão. Estes padrões normalmente
ocorrem quando o preço acelera dema-
siado em direcção à tendência princi-
pal. Devido à limitação do artigo,
vamos apenas ilustrar o fenómeno
com alguns exemplos gráficos, sem
entrar em pormenores teóricos.

�

�

�

�

Após um período em que o mer-
cado se move numa determinada
direcção, o preço corrige parte
desse movimento, antes de reto-
mar a direcção original.
As percentagens de correcção
( ) podem ser calcula-
das com base em diversas séries,
mas a de Fibonacci é a mais utili-
zada (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…,
ou seja, cada número é a soma
dos dois números anteriores da
sequência).

retracement

Pennant (Bandeirola)

B

A

A1

B11

Flag (Bandeira)

B

A
A1

B12
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sugere significativa fraqueza.
– representa o ponto

que desencadeia o movimento de
reversão. Num fecho abaixo do

deverão ser constituídas
posições (curtas). No
entanto, é normal registar-se um
movimento de retorno ao

( ), que representa
uma oportunidade para vender o
mercado, mas com acima
do (na reversão de uma
tendência ascendente).

– a distân-
cia vertical entre o máximo do

e o indica o poten-
cial movimento esperado para a
reversão.

Este caso aplica-se a uma reversão
de uma tendência ascendente, mas o
mesmo raciocínio também se aplica à
reversão de uma tendência descenden-
te. Normalmente, os

são mais voláteis e com
maior duração.

Existem ainda outras formas de
reversão, nomeadamente:

, (pontas) ou
, ,

,
, .

A análise técnica ajuda o investidor
a manter a disciplina e a tomar posi-
ções de acordo com um plano pré-
-estabelecido. Para tal, é necessário

Neckline

neckline
short

neckli-
ne Return Move

stops
neckline

Measuring Technique

Head Neckline

Head and Shoul-
ders tops

Double tops and bottoms

Triple top
and bottom Spikes V
top/bottom Broadening formation
Rounding top and bottom Triangle
tops Right foot reversal

�

�

�

�

Double top

Double bottom
double top

– o mercado atinge
um máximo numa tendência
ascendente, tendo posteriormen-
te uma reacção que forma um
novo mínimo. O mercado volta a
subir novamente, mas com
menor volume e não ultrapassan-
do o máximo anterior.

– é o reverso do
.

Existem ainda outros padrões de
continuação de tendência, tais como

(fatias),
(formações rectangulares), etc.

As tendências persistem ao longo
do tempo, mas também sofrem rever-
sões. Existem diversos padrões de
reversão, podendo ser mais ou menos
complexos.

– o mercado nor-
malmente encontra algum supor-
te no mínimo do , va-
lorizando-se posteriormente com
volumes baixos. É um bom sinal
se o máximo da reacção for me-
nor que o do porque

Wedges Sideways Rectangle

Head and Shoulders tops and bot-
toms

Right Shoulder

left shoulder

left shoulder

�

�

�

Left Shoulder

The Head

bullish
bearish

– representa a con-
tinuação da tendência, o volume
é elevado, mas diminui na reac-
ção correctiva. Nesta fase não
existe evidência de que o merca-
do vai reverter.

– a variação do preço é
elevada, o ângulo da tendência
torna-se mais agudo e o volume é
elevado. Na fase descendente, o
volume é menor. As notícias são
geralmente as mais ou

na formaçãoda“cabeça”.

estudar o mercado de forma realista,
perceber o seu ritmo de movimento,
definir onde estão os níveis cruciais e
o que sinalizam para o futuro.

Um plano de tomada de posições
implica definir diariamente onde estão
os principais suportes e resistências e a
sua relação com as principais linhas de
tendência. Por exemplo, a quebra de
uma linha de tendência pode ser o pri-
meiro sinal de que o mercado vai
entrar numa fase correctiva e por isso
devemos tomar posições que tomem
partido dessa fase.Apartir daqui deve-
se estar atento ao desenvolvimento de
um padrão de reversão de tendência.
Não basta, no entanto, ter um plano. É
necessário pôr em prática o definido
na entrada e na saída de posições (quer
sejam de limitação de perdas ou de
tomada de lucros). Isto não significa,
porém, que todas as estratégias sejam
ganhadoras – aumenta apenas a proba-
bilidade de sucesso.

O objectivo da análise técnica é
estudar os padrões de continuação de
tendência e tomar posições que bene-
ficiem dessa evolução. Os padrões de
reversão de tendência são mais difí-
ceis de aproveitar porque requerem
mais tempo e envolvem volatilidade
em ambas direcções, que contrasta
com a maior suavidade dos padrões de
continuação de tendência. A fase con-
solidação permite ao mercado “tomar
fôlego”, depois de ter registado movi-
mentos que tornam o ângulo da ten-
dência insustentável no longo prazo.

A disciplina também é essencial na
tomada de posições que pretendem
aproveitar uma reversão de tendência.
Primeiro, só quando o padrão de
reversão de tendência está completo é
que se deve tomar posições, ou seja,
no . Isto porque algumas fases
da tendência têm potencial para se
assemelharem a um padrão de rever-
são, mas na realidade acabam por não
se completar. Segundo, se o investidor
está preparado para tomar uma
posição quando o preço quebra o

, então também deverá estar
preparado para liquidar a posição num
movimento contrário.

A esperança e o heroísmo são os
principais inimigos de quem toma
posições no mercado financeiro…

neckline

neck-
line

Outubro de 2001
*Banco Itaú Europa –

Responsável EconómicoResearch

�

Padrões de Reversão da
Tendência

Disciplina no Trading

Left Shoulder
Right

Shoulder

A

A-B é o movimento esperado

Neckline

B

A-B é o movimento esperado

A

1 2

Base

B

B

Triângulo
simétrico
em tendência
ascendente

2

2

Triângulo
descendente
em tendência
descendente

3

3

5

5

6

6

1

1

4

4

3
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PortugalPortugal

Comércio Electrónico
em

e-commerce
@ www

Vejamos agora, mais especificamente, quem são e como
se comportam, como clientes, os compradores
portugueses.

Antes de mais, anote-se que se estima existirem já, em
Portugal, 73.000 agregados familiares onde há pelo menos
um elemento que faz compras . Esta estimativa
resulta da constatação de que 15% dos utilizadores da
Internet realizam habitualmente compras por esta via. Se
considerarmos que esta percentagem era, no estudo
anterior, de apenas 10% e que as “compras” são, ainda
agora, o argumento menos valorizado pelos utilizadores
para o recurso à Internet, então reforçar-se-á a conclusão de
que o comércio electrónico apresenta uma tendência de
forte crescimento.

Vejam-se os seguintes dados: são maioritariamente do
sexo masculino (58%), situam-se predominantemente entre

online

online

os 20 e os 40 anos (67%), têm o ensino superior (54%) ou
secundário (36%) e entre eles destacam-se os estudantes
(32%) e os quadros superiores (17%).

Muita coisa e até, sublinhemo-lo, Serviços Financeiros,
embora ainda de modo restrito (4% de citações). Acima de
tudo, compram-se Livros (48% das citações) e depois
CD/Cassetes e Produtos Informáticos (24%). A estas duas
escolhas segue-se um leque amplo de opções, verificando-
-se uma tendência para uma cada vez maior diversificação:
Consumíveis Electrónicos (14%); Filmes/DVD/Vídeos
(10%); Assinatura de Publicações (8%); Viagens (8%).

São sobretudo três, que surgem classificados numa
escala de zero a cinco, pela seguinte ordem: “Maior
Adequação da Oferta às Necessidades” (4,1); “Mais
Escolha/Variedade” (3,7); “Maior Conveniência” (3,6).

Comércio Electrónico

6,5 MILHÕES DE CONTOS DE NEGÓCIOS NUM ANO

QUAL O PERFIL DOS
COMPRADORES ONLINE?

O QUE É QUE SE COMPRA EM PORTUGAL,
VIA INTERNET?

QUE MOTIVOS INDUZEM OS
PORTUGUESES, MAIS FORTEMENTE,
A FAZEREM COMPRAS NA NET?

A UNICRE vem promovendo a realização anual de
estudos fazendo o ponto de situação da evolução do
Comércio Electrónico em Portugal.

Pareceu-nos ser este um assunto com interesse
para os nossos leitores, não só porque os serviços
financeiros são também já objecto de “comércio
electrónico”, mas ainda porque o desenvolvimento
operacional das transacções pode ter pontos de

contacto com a banca, no que respeita aos meios de
pagamento. Assim, e com a amável aquiescência da
UNICRE, que agradecemos, respigámos do último
estudo, publicado no corrente ano de 2001, algumas
notas que nos pareceram mais relevantes. Os estudos
são apresentados em duas vertentes – a “oferta” e a
“procura”–, pelo que as notas que se seguem
reflectirão essa sistemática.

No período de Julho 2000 – Junho 2001, estima-se que o
comércio electrónico em Portugal tenha atingido um
montante de 6,5 milhões de contos, mais de três vezes o
valor de 1,8 milhões de contos estimado para o período
homólogo imediatamente anterior, Julho 1999 – Junho
2000. Por sua vez, o número de lojas virtuais também quase
que quadruplicou, crescendo de 136 para 519.

É de presumir que esta tendência de forte crescimento do
comércio electrónico se mantenha, porquanto 91% dos
compradores manifestam a intenção de continuar aonline

comprar na e prevêem mesmo compras de maior
volume. Aliás, a oferta electrónica portuguesa está atenta a
esta tendência e vai sabendo conquistar o mercado
nacional. Com efeito, pela primeira vez desde que estes
estudos se realizam (1999), as compras efectuadas em lojas
portuguesas ultrapassam as aquisições em lojas
estrangeiras, atingindo 60% do total de transacções,
crescendo também o número de compradores que declaram
comprar tudo em lojas portuguesas.

Net

A PROCURA ONLINE



13or ancanI B 51

@

Em contraste, as motivações menos fortes, aferidas na
mesma escala, são a “Confidencialidade dos Dados
Pessoais” e a “Segurançanos Pagamentos”, ambascomuma
valorizaçãodeapenas1,8.

O “cartão de crédito” surge como o meio mais citado
(48% de referências), seguindo-se-lhe a modalidade “à
cobrança” (43%). É curioso notar que se regista aqui uma
contradição entre a relevância assumida pelo “cartão de
crédito” e a posição mais secundária (aliás, em acentuação)
que lhe é atribuída no estudo do “lado da oferta”. Isto quer
dizer que vendedores e compradores não têm, quanto à
utilização de meios de pagamento, percepções coinci-
dentes.

Caracterizemos agora o universo das lojas virtuais em
Portugal.

O estudo recenseou, como já se referiu, 519 lojas, das
quais 58% são projectos isolados, integrando-se as
restantes em “centros comerciais”. Note-se que a percenta-
gem de lojas integradas em “centros” tem vindo a crescer.

De entre 19 categorias de produtos oferecidos, as 6 mais
relevantes são, por ordem decrescente:

A categoria “Alimentação e Bebidas”, a 4ª em importân-
cia, surge pela 1ª vez. Outras “estreias” assinaláveis,
embora com menor relevo, são: Saúde e Bem-Estar;
Perfumarias, Flores, Presentes, Acessórios de Moda,
Automóveis e Motos.

�

�

�

�

�

�

Informática
Casa, Decoração,Arte
Moda e Vestuário
Alimentação e Bebidas
Livrarias e Editoras
Música, Vídeo e Jogos

Pode concluir-se que as iniciativas portuguesas de
comércio electrónico servem essencialmente a comunidade
nacional ou, quando muito, a comunidade lusófona
espalhada pelo mundo.

Com efeito, a grande maioria das lojas (84%) utilizam no
seu exclusivamente a língua portuguesa.

Por outro lado, registe-se também que predomina o
negócio “loja consumidor final”, o chamado “B2C”. Das
lojas existentes, apenas 8 dirigem os seus produtos a outras
empresas (“B2B”), sendo que 11 são mistas, isto é, a sua
oferta dirige-se tanto a empresas como a consumidores
finais.

Segundo a opinião da “oferta”, o principal receio dos
consumidores tem a ver com as modalidades de pagamento.

No entanto, no entender das lojas, a confiança dos
consumidores pode ser suscitada pela indicação de quais os
meios de pagamento aceites, uma vez que isso lhes abre a
possibilidade de optarem pela modalidade que considerem
mais segura.

O juízo que os consumidores parecem fazer a esse
respeito pode avaliar-se pelo quadro seguinte:

Nota-se, claramente, a depreciação dos sistemas
associados ao cartão de crédito e ao cheque, em favor dos
sistemas de pagamento à cobrança e por transferência
bancária. Regista-se ainda a utilização dos vales de correio
e do cartão de débito, esta última perfeitamente irrelevante
(1% em 2001).

site

�

COMO PREFEREM OS PORTUGUESES
PAGAR AS SUAS COMPRAS ONLINE?

O QUE É QUE SE VENDE NAS
LOJAS VIRTUAIS?

A QUE MERCADO PRETENDEM DIRIGIR-SE
AS LOJAS VIRTUAIS?

DO PONTO DE VISTA DAS LOJAS, QUAL O
PRINCIPAL RECEIO MANIFESTADO PELOS
CONSUMIDORES RELATIVAMENTE À
REALIZAÇÃO DE COMPRAS ONLINE?

MEIOS DE PAGAMENTO MAIS UTILIZADOS

2000
2001

32%

18%

24%

18%

30%

48%

5%

10%

C. Crédito Cheque Cobrança Transferência

A OFERTA ONLINE
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O chegou!

das novas notasdas novas notas
Elementos de segurançaElementos de segurança

euro
chegou

S
ob o título temos vindo, ao
longo de vários números da , a
fornecer a mais completa informação sobre o

assunto.
Como parceiro oficial do euro juntámo-nos, assim, ao

Banco Central Europeu e Banco de Portugal para
“celebrar e promover a introdução da nossa moeda
comum”.

Agora, o euro já chegou, encontrando-se a sua
implementação em fase final, isto é, na “fase de dupla
circulação”. Nesta altura, o que há ainda para lembrar?

Algumas últimas recomendações podem ser feitas:
Já não podem ser emitidos cheques em escudos. Os
bancos só aceitarão cheques na antiga moeda desde

O está a chegar€
Inforbanca

�

que a sua data de emissão seja igual ou anterior a 31
de Dezembro de 2001;
Pagamentos de compras nos TPA só nos que já
funcionarem em euros;
A aprovação e apresentação pelas empresas das
contas de 2001, quer às conservatórias, quer à
administração fiscal, terão de ser feitas já na nova
moeda;
Também as declarações fiscais terão de ser
efectuadas em euros, mesmo que digam respeito a
2001 ou a anos anteriores;
Atenção às falsificações. A este respeito a Polícia
Judiciária recomenda alerta máximo. Falsificadores
podem aproveitar o período de transição monetária

�

�

�

�

As notas de euros incluem vários elementos de segurança que permitem verificar se a nota é verdadeira ou falsa.
Todas as notas são impressas em papel de algodão puro, o que lhes confere um toque único.
Também para que seja possível identificar uma nota pelo tacto, algumas partes do desenho da frente são impressas em relevo.
Mas outros elementos de segurança podem ser observados. Veja-se a figura seguinte:

MARCA DE
ÁGUA

BANDA IRISDESCENTE

MARCA DE ÁGUAFILETE DE
SEGURANÇA

FILETE DE
SEGURANÇA

ELEMENTO LAMINADO

ELEMENTO QUE
MUDA DE COR

BANDA LAMINADA

Se observar a
nota contra a luz,
pode ver uma
imagem e os
algarismo
referentes ao
valor da nota

Quando observada e
inclinada sob uma luz
forte, brilha e muda
ligeiramente de cor

Se observar a
nota contra a
luz, pode ver
uma linha
escura

Se inclinar o
holograma,
pode ver o
símbolo do
euro e os
algarismos
referentes ao
valor da nota

Se inclinar o
holograma,
pode ver o
símbolo do
euro e os
algarismos
referentes ao
valor da nota

Se inclinar a nota, os
algarismos referentes ao

valor da nota mudam de cor,
passando de púrpura para

verde-azeitona ou castanho
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Marca

Publicidade
A

Da para a

e a
publicidade

Pedro Monteiro*

InstituiçãoInstituição

Teresa Pereira
Coordenadora da Secção

Gestão da
Actividade Comercial

Gestão da
Actividade Comercial

N
este número, dando continuidade aos nossos objectivos de

divulgação de temas com actualidade e interesse a nível da

gestão da actividade comercial, apresentamos os pontos de

vista de dois profissionais publicitários, que exercem funções em

agências distintas e que, a nosso pedido, gentilmente se pronunciaram

sobre o tema “A publicidade e a banca”.

Dinheiro é um assunto muito sério. Tão sério
que até há uns anos atrás o sector financeiro
sempre mostrou algumas reservas em promover
os seus produtos e serviços de uma forma directa
e despojada, pelo menos ao nível publicitário.
Durante décadas, os bancos preferiram manter os
negócios atrás do balcão e dar apenas visibilidade
às instituições em si mesmas. Esta opção
estratégica foi sempre tomada na perspectiva de
que um banco era uma entidade demasiado solene
e formal para poder comunicar com os seus
clientes por outras vias que não a institucional.

Foi um tempo em que a banca estava delibera-
damente distante do consumidor. Comunicava de
cima para baixo e fazia sentir ao cliente que este
comunicava de baixo para cima. Mais do que uma
atitude de arrogância gratuita para com o público,
o que estava em causa era a convicção de que esta
era a forma ideal de servir o cliente, passando
uma imagem de grande rigor e seriedade. Valores
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de afirmação como a segurança e a solidez faziam então
parte do discurso tradicional de qualquer entidade bancária.
A este discurso juntavam-se traduções visuais mais ou
menos metafóricas desses valores, quase sempre cinzentas
e austeras, reforçadas ainda pela promessa tranquilizadora
de uma existência centenária.

Foi preciso esperar pela progressiva intensificação da
concorrência para que o quadro se alterasse – a ponto de se
ter tornado quase irreconhecível. A segurança e a solidez
passaram a dado adquirido e os valores da disponibilidade e
da flexibilidade substituíram-nos como bandeiras. As
promessas deslocaram-se da perspectiva da instituição para
a perspectiva das necessidades do cliente, assumindo este
um protagonismo que nunca mais voltaria a perder.

A este deslocamento correspondeu quase sempre a
reformulação da identidade corporativa, não só a nível
visual, mas também nominal, de uma boa parte das
entidades bancárias. Nuns casos, as siglas transformaram-
-se em designação pura e simples, ganhando o estatuto de
nome com direito a leitura corrida (o BES é um bom
exemplo); noutros, simplesmente, deixou-se cair parte dos
termos que integravam a designação original na busca
óbvia de uma simplificação (veja-se o que sucedeu ao
Banco Pinto e Sotto Mayor ou à Caixa Geral de Depósitos,
que, em muitas situações, passaram a designar-se respecti-
vamente por Sotto e Caixa).

O abandono, sobretudo em contexto publicitário, do
designativo “banco” é bem ilustrativo desta perda de
institucionalidade, mas esta exigência de aproximação ao
consumidor prende-se também com a necessidade de
aumentar a eficácia das mensagens publicitárias, tornando-
-as mais fluidas e assimiláveis. Ninguém pode negar a
vantagem evidente de locutar um de rádio ou televisão
dizendo simplesmente Totta, em vez de Banco Totta e
Açores. Por outro lado, o encurtamento das designações e a
sua simplificação são prenúncio de uma mudança decisiva
para a banca em geral: a adopção progressiva da noção de
marca em detrimento da noção de instituição. A fórmula
inaugural da designação descritiva e rígida dá lugar a um
verdadeiro “nome próprio” com outras potencialidades
comunicacionais.

Entretanto, a oferta de produtos e serviços alarga-se, a
informática e a automação aceleram processos e inauguram
novos canais de acesso. O consumidor torna-se cada vez
mais exigente. Discute condições, espera soluções à
medida e rapidez de resposta, procura maior facilidade e

spot

conveniência no contacto. Tudo isto se repercute na
publicidade e nas formas de comunicar com o exterior. As
campanhas ganham em cor e irreverência o que perdem em
opacidade e formalismo.

Nos últimos anos, a contínua intensificação da competi-
tividade tem exercido ainda maior pressão sobre o desdo-
bramento de produtos e serviços. Paradoxalmente, o
excesso de oferta acaba por conduzir à pouca diferenciação
da escolha. As opções homogenizam-se e o consumidor
acusa alguma dificuldade em orientar-se no meio do
bombardeamento das mensagens publicitárias. Adoptam-
-se então posturas de aconselhamento devidamente
espelhadas na comunicação. A tendência será para que os
bancos se apresentem cada vez mais como os especialistas
que encaminham o consumidor para as soluções mais
adequadas.

É neste novo cenário que a noção de marca, já referida
anteriormente, pode ganhar acrescida relevância estraté-
gica, contribuindo para clarificar escolhas. Potenciada, a
marca pode constituir-se num veículo privilegiado para a
obtenção da tão desejada diferenciação. Esta tendência não
deve, no entanto, ser confundida como um regresso ao
paradigma do institucional pelo institucional ou à recupera-
ção da sua importância como valor comunicacional estrito.
O que está em causa agora é muito mais a marca do que a
instituição. É em torno dela e das suas valências que o
consumidor fará as suas escolhas. Sem nunca perder de
vista os produtos, ele poderá passar a orientar-se pela marca
e pelas suas mais-valias, sejam elas a personalização, a
flexibilidade a disponibilidade ou a especialização. A
decisão é sua.

Concluindo, à medida que a banca se informaliza perante
os seus públicos, numa estratégia clara de desinstitucionali-
zação, são também as várias vertentes da sua identidade
que têm de mudar, sejam elas o nome, o logotipo, os
interiores das dependências ou a própria comunicação
publicitária. Curiosamente, muitas das alterações identitá-
rias acima descritas, nomeadamente as linguísticas, mais
não fizeram do que formalizar o que o consumidor já havia
adoptado antes no uso comum, o que só vem demonstrar
como, por vezes, o cliente é mais receptivo à inovação do
que as próprias instituições, cabendo ao primeiro o papel
espontâneo de reformar por sua própria conta. É caso para
dizer, glosando uma conhecida assinatura bancária, “Quem
sabe, sabe e o consumidor sabe”.

* Publicitário
�
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É conhecida a vocação e pretensão da publicidade em
sensibilizar grupos de pessoas, no sentido estrito do termo.
Pelo tempo que dispõe, custos e uma dose de reputação de
incredulidade, procura sempre o caminho mais curto entre a
marca e emotividade ou racionalidade do consumidor. A
missão do publicitário incide na descoberta deste atalho, ou
avaliar as suas condições, com consciência das coordena-
das de partida e chegada impostas pela marca, mercado e
público-alvo (e todos os “pes” que se conhecem e outros,
mas que não são para aqui chamados). Tudo serve para
construir esta via, nos limites demarcados pelos valores
dominantes da sociedade e em adequação aos objectivos a
cumprir. Caso contrário, são chamados a actuar os disposi-
tivos de pressão ou legais existentes.

Feita esta introdução dispensável, apetrecho-me da
inspiração coloquial para tentar sintetizar a minha opinião
sobre a evolução do sector da banca, e sua expressão
publicitária, numa frase: tudo mudou na proporção de um
para oitenta! Não se aplica tão-só a este sector, mas à
globalidade da vida nacional decorrente da transformação
viabilizada pelo impacto da instauração democrática.
Passada a instabilidade, a liberalização das mentalidades, a
abertura do mercado a novos operadores e o apuramento
tecnológico constante, estava criada a oportunidade para os
vários candidatos disputarem este sector que evidenciava
sinais de prosperidade. Coube à publicidade dar ressonân-
cia, e se possível mais-valias, às propostas (de produto e

serviço) idealizadas pelos gabinetes competentes
dos bancos. A ambição destes «arquitectos»
residia, como ainda reside, na busca de fórmulas
originais, simples, de risco controlado e relevân-
cia para o consumidor (e proveito para o banco),
porque, se assim fosse, tornava-se iminente a
diminuição de recursos afectos à promoção dos
produtos/serviços por mérito das suas qualidades
intrínsecas.

À comunicação competia encontrar, construir
ou aprofundar o elo de diferenciação dos
produtos que lhes confere a tão desejada
personalidade. Contudo, a última palavra cabe
sempre ao consumidor, e se este não é seduzido
pelos argumentos, resta repensar as estratégias e
procurar outros caminhos.

Numa breve retrospectiva, sem pretensões
documentais e recuperando o «um e oitenta»
acima referido, é possível afirmar que a comuni-
cação do sector banca, na sua acepção sobretudo

voltada para os clientes particulares, transitou de uma
definição monolítica com exercícios de comunica-
ção/imagem no âmbito da identidade corporativa, para uma
estratégia de comunicação multifacetada projectada nos
vários meios de comunicação.

A ilustrar o primeiro cenário, é provável que ainda se
lembrem do longínquo logótipo do BPA, com as três letras
enquadradas numa representação de influência romana do
género «Domus Institiae”. Essa era a ideia de banco que
prevalecia naqueles tempos: o peso bruto da instituição
(que em breve trecho deu lugar às leves e coloridas
dependências que floresciam em cada esquina).

No período que decorre até aos nossos dias, a comunica-
ção de algumas instituições bancárias reflectia o processo
de amadurecimento do sector. Importa aqui referir que, em
paralelo a estes acontecimentos, a publicidade ganhava um
novo ímpeto, animada pela conjuntura favorável de
investimentos e pelo temperamento renovador do ciclo
geracional dos indivíduos.

A publicidade observava as tendências (e os ,
claro está) e amplificava os benefícios dos produtos ou
serviços correndo mesmo o risco de, num ou outro caso,
evadir o seu território de segurança, na ânsia de chamar a
atenção de (quem sabe?) mais um milhar de clientes.

Socorrendo-me unicamente da memória, constato o meu
fracasso na tentativa de organizar a evolução da comunica-
ção por períodos justificados. Mas apelando à generosidade
do vosso espírito, suponho que se pode afirmar que na
perspectiva de conteúdos se encontram temáticas dignas de

briefings

Banca
Aos

da

Luís Veríssimo*

Poucos, Foi Feita a
Dessacralização

Continua na página 34
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Abertu
Abertura do

O novo ano lectivo do Instituto Superior de Gestão Bancária
teve o seu início oficial em 20 de Outubro com a realização da
habitual sessão de abertura que, este ano, teve lugar nos Auditórios
da Portugal Telecom, em Lisboa e Porto.

A abrir a sessão, o Presidente do ISGB, Dr. António Pereira
Torres, começou por saudar todos os alunos, incitou-os ao trabalho
e desejou-lhes os maiores êxitos, acrescentando que teria o maior
gosto de, no final do curso, vir a entregar-lhes os respectivos
diplomas.

Saudou também os docentes que se encontravam presentes,
simultaneamente no Porto e em Lisboa, apresentou a mesa de
Lisboa e pediu ao Dr. Augusto Monteiro para, a partir do Porto,
apresentar a mesa a que presidia.

Na mesa em Lisboa, que foi presidida pelo Dr. António Pereira
Torres, podiam ver-se: o Prof. Dr. José Azevedo Pereira,
Coordenador do Curso de Gestão Bancária, a Dra. Fernanda
Marques Pereira, Directora de Cursos do ISGB, e a Dra. Manuela
Santos, Coordenadora do Departamento Pedagógico.

No Porto, a Mesa era constituída pelo Director do ISGB, Dr.
Augusto Monteiro, pelo Responsável pela Cadeira de
Financiamento e Crédito Bancário do CGB, Dr. Fernando de
Almeida, e pelo Responsável pela Delegação do Instituto no Porto,
Dr. Abílio Marques.

Ambas as salas estiveram sempre em ligação permanente
através de videoconferência, o que proporcionou aos dois grupos,
embora fisicamente distantes, uma sensação de envolvimento
permanente e a possibilidade de poderem conhecer as entidades
que se encontravam em ambas as mesas e também de poderem
exercer interacção, quando tal se mostrou necessário.

O Dr. Pereira Torres pediu depois à Dra. Fernanda Marques
Pereira para explicar a todos os presentes como iriam decorrer as
actividades ao longo da manhã e para coordenar as várias
participações.

No Porto, o Dr. Augusto Monteiro iniciou as intervenções de
fundo, falando sobre a criação do ISGB, a sua dimensão em termos
do número de docentes, alunos e diplomados ao longo dos seus 10
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empregados bancários, salientando que o Programa de Certificação Ban-
cária proporciona uma sólida formação técnica, face aos fortes desafios
que se avizinham.
Em seguida, tomou a palavra o Dr. Reinaldo Figueira que explicou pormeno-
rizadamente o funcionamento do Curso de Fundamentos de Banca, que os
presentes estavam a começar naquele momento.
A finalizar, o Dr. Paulo Viana deu conhecimento do cronograma de activida-
des e do circuito dos testes intermédios, salientando a importância do tipo
de avaliação contínua que foi adoptada no curso .
No final, teve lugar um período de esclarecimento de dúvidas,tendo sido
colocadas pelos alunos algumas questões.

PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO
Lançamento de novo projecto

O PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO BANCÁRIA o novo projecto do IFB que
vem substituir o Curso Regular de Formação Bancária teve o seu início em
29 de Setembro com a 1ª edição do CURSO DE FUNDAMENTOS DE
BANCA.
A sessão de abertura, em Lisboa, foi conduzida pelos Drs. Manuel Ferreira,
Director-Geral Adjunto do IFB, Reinaldo Figueira, responsável pela Direcção
de Formação Profissional, e Paulo Viana, da equipa de coordenação do
Curso.
O Dr. Manuel Ferreira começou por fazer a apresentação do IFB aos alunos,
falando-lhes depois sobre os novos projectos do Instituto. Abordou tam-
bém aspectos relacionados com os novos perfis e competências dos
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anos de vida e sobre o funcionamento das licenciaturas e pós-
-graduações, dizendo no final que “a Escola não tem vida longa,
mas tem uma vida cheia”.

Em seguida, o Prof. José Azevedo Pereira fez a apresentação
do CGB, salientando as suas características e dando a conhe-
cer o sucesso que este curso tem tido junto do sector finan-
ceiro.

A intervenção seguinte coube ao Dr. Fernando de Almeida que,
recorrendo à sua experiência como gestor na banca, dissertou
sobre a importância da auto-formação dos colaboradores da área
financeira, face aos actuais desafios. Começou por assegurar que
“o grande drama de quem tem de trabalhar é recear estar
ultrapassado e quando se ocupam lugares de responsabilidade esse
drama aumenta” para logo a seguir defender que “nenhum
profissional, independentemente do lugar que ocupa, pode
permitir-se deixar de estudar e de actualizar-se”. Referiu depois o
desenvolvimento, as novas tecnologias, a inovação e o aumento da
concorrência, que conduziram aos extraordinários desafios que

têm vindo a ser gerados a ritmos velozes e que exigem, da nossa
parte, uma sólida e constante preparação ao longo da vida.

Os alunos tiveram depois oportunidade de se esclarecerem
sobre o modelo de ensino a distância, específico da Escola, que a
Dra. Manuela Santos explicou pormenorizadamente ao longo da
sua exposição, a qual terminou com recomendações sobre a forma
de estudo nesta metodologia de ensino e com o visionamento de
um filme com depoimentos de antigos alunos sobre a sua
experiência nesta matéria.

A 2ª parte da sessão foi dedicada à apresentação das equipas
docentes do 1º ano do CGB.

Assim, os cerca de 30 docentes das 5 áreas disciplinares que
compreendem o 1º semestre do CGB tiveram a oportunidade de se
darem a conhecer aos alunos e de lhes transmitirem informações
sobre o planeamento de cada uma das disciplinas, seus programas,
funcionamento específico e, inclusivamente, os aspectos
relacionados com a tutoria, nomeadamente a electrónica através
da Internet. �

No Porto, realizou-se uma sessão idêntica,
que foi orientada pelo Dr. Abílio Marques,
responsável pela Delegação do IFB no Norte, e
pela Dr.ª Palmira João, Coordenadora do pro-
jecto.
A população que aderiu a este curso é essen-
cialmente jovem e possuidora do 12º ano e de
licenciaturas, sendo a maior parte bancários
(66%). Quanto à forma de financiamento,
61% foram matriculados pelas instituições e
39% inscreveram-se particularmente.�
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Rating
MercadoMercado

O

�
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�

�

O objectivo da actividade de é o da atribui-
ção de uma notação a um título, nomeadamente
obrigações, que esteja a ser objecto de uma avalia-
ção.
A notação atribuída não classifica a empresa emitente,
mas sim uma emissão em referência, pois essa
empresa poderá ter diversas operações idênticas com
classificações de diferentes.
No entanto, o mercado tende a associar o da
emissão à empresa emitente, influenciando assim
desta forma a percepção que o mercado tem do risco
do emitente que lhe está associado.

Risco sectorial do negócio;

rating

rating
rating

Apresenta-se em seguida um conjunto de factores
relevantes para a determinação do :rating

�

�

�

�

�

�

Dimensão e posicionamento estratégico da empresa
no sector de actividade onde se insere;
Solidez financeira (nível de endividamento, capacida-
de de reembolso da dívida, maturidade da dívida
financeira);
Análise da rendibilidade:

Risco económico (estrutura de custos fixos e
margens comerciais);

Remuneração dos activos e dos capitais próprios;

Equilíbrio da tesouraria e gerado.
Qualidade de informação financeira disponibilizada
(Relatórios de Auditoria, Certificação Legal de
Contas, etc);
Qualidade de gestão (estratégia, projectos futuros,
resultados obtidos);
Outros factores de natureza quantitativa ou qualitati-
va, que se assumam como relevantes para a emis-
são/empresa em análise.

-

-

- cash flow

Estes factores são ponderados no âmbito de um modelo
que conduz à avaliação final, obtendo-se a respectiva clas-
sificação.

O , como instrumento fundamental para o

bom funcionamento dos Mercados de Capitais,

existe há mais de 50 anos, nos EUA, tendo uma

grande tradição nos países anglo-saxónicos.

A dimensão e variedade de oferta e o grande

número de investidores presentes nestes

mercados, especialmente os EUA, fomentaram a

necessidade de se desenvolver uma notação que

permitisse traduzir de forma simples e eficiente o

nível de risco associado à emissão de um título,

ou, de forma mais genérica, à emissão de

qualquer tipo de dívida (podendo ser utilizada

para classificação de operações a curto e/ou

médio/longo prazo). Desta forma, as notações de

são um elemento importante de apoio à

tomada de decisões de investimento por parte

dos diversos operadores de mercado, dado que

prestam uma informação relevante sobre o

binómio Risco/Rendibilidade.

Rating

rating

mercado
rating

e o

Actividade de Rating

Factores Considerados para a
Determinação do Rating

Raúl Almeida*
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O e o Mercado EuropeuRating

Conclusão

Existem nesta data condições para fomentar a utilização
do , pela conjugação de 2 factores, a saber:

Com a criação da moeda única europeia e o desapareci-
mento do risco cambial na zona euro, é natural que os diver-
sos operadores de mercado tenham cada vez mais apetência
por realizarem investimentos em títulos de empre-
sas/organizações emitidas noutros Estados-Membros.

Assim, pela simplificação e vantagem que o pro-
porciona ao nível da informação para o mercado, é
natural que esta actividade registe um forte crescimento.

Por outro lado, no sector financeiro, onde a utilização do
já se encontra generalizada através da utilização de

modelos internos, numa tentativa de sistematizar a qualida-
de do risco de crédito das carteiras e, consequentemente,
fornecer uma informação relativa ao prémio de risco a prati-
car, as notações de risco serão um instrumento mais rele-
vante no desenvolvimento da actividade comercial das
Instituições de Crédito.

Assim, na sequência dos documentos emitidos pelo Co-
mité de Basileia em Junho de 1999 e Maio de 2001, é pro-
posto um conjunto de recomendações com impacto no regi-
me de alocação de fundos próprios das Instituições de Cré-
dito.

Com o enquadramento proposto pelo novo regime, as
necessidades de alocação de fundos próprios para cobertura
do Risco de Crédito permitem às Instituições a utilização de
modelos de avaliação de riscos, onde as necessidades de
alocação de capital dependerão dos riscos específicos do
portfólio de cada instituição, estando prevista a utilização
de modelos de para avaliação destes. (Modelo-
-Standard Externo fornecido pelaAgência de e Mode-
lo de Risco Interno).

De forma mais concreta, e para os riscos de crédito para
as empresas não financeiras que continuarão a ter um nível
de afectação de capitais próprios de 100%, os mesmos pode-
rão, no entanto, ser reduzidos ou aumentados por via de
aplicação de ponderadores, de acordo com a notação de

obtida, aplicando-se a seguinte tabela.

Assim, facilmente se entende o impacto que a notação de
risco poderá ter na actividade comercial desenvolvida pelas
Instituições de Crédito, especialmente nas que têm as suas
carteiras de crédito com mais exposição no segmento de
empresas (excluindo os riscos soberanos e das instituições

rating

rating

rating

rating
rating

rating

�

�

O euro;
Recomendações emitidas pelo Comité de Supervisão
Bancária de Basileia, nomeadamente quanto à refor-
mulação dos requisitos mínimos de fundos próprios
para cobertura do risco de crédito das Instituições de
Crédito.

financeiras), nomeadamente quanto:

Custo de Fundos = FPN * CFP+ (1 – FPN) * CFA
CFP= ROE / (1– T)
ROE = Remuneração do Capital Próprio
T = Taxa de Imposto
CFA = Custo do Capital Alheio (Depósitos, Mercado

Interbancário, Mercado de Capitais)
FPN = Fundos Próprios Necessários a alocar
Esta situação terá impacto directo na remuneração dese-

jada pelas Instituições de Crédito, para este grupo de acti-
vos.

É de esperar que a prática de utilização do registe
um forte crescimento, prevendo-se que um número razoá-
vel de empresas recorra a este instrumento, pela conjugação
dos benefícios decorrentes da “Eurolândia”, com as novas
regras a que estarão sujeitas as Instituições Financeiras pre-
sentes no mercado.

Não obstante os benefícios decorrentes da utilização das
notações de , nomeadamente pela:

que as mesmas proporcionam a todos os operadores, em
especial aos pequenos investidores, deverá salientar-se que
os mercados serão sempre os primeiros a reagir às altera-
ções do Valor da Empresa, pelo que as alterações nas nota-
ções de serão, na sua maioria, consequência desta
variação.

Assim, é natural que a notação de de um títu-
lo/empresas se altere ao longo do tempo, devido à alteração
nos pressupostos fundamentais que existiam aquando do
seu cálculo.

Desta forma, será desejável que, com a periodicidade
adequada, as notações de sejam objecto de revisão,
de forma a que a informação transmitida ao mercado tradu-
za as alterações ocorridas ao nível de risco, que deveriam
ser reflectidas nas cotações do títulos que as mesmas classi-
ficam.

rating

rating

rating

rating

rating

(1) Principais Empresas de a nível mundialRating

�

�

�

�

Às necessidades de fundos próprios a alocar para
cobertura do risco de crédito dos mesmos;
Ao das respectivas operações, dado que, ao se
alterar a composição dos fundos próprios vs recursos
alheios para o financiamento das aplicações com risco
de crédito para empresas não financeiras, o custo dos
fundos será necessariamente alterado.

Credibilidade,
Independência,

pricing

*Coordenador do Gabinete de Empresas e Soluções CGD –
Fontes Pereira de Melo

Ex-aluno do CAGB

• Standard & Poors
• Moody's
• Fich

�

Rating Ponderadores

20%
50%

100%
100%
150%
100%

[AAA a AA]
[A+ a A –]
[BBB + a BBB –]
[BB+ a B –]
Inferior a B –
Sem Rating

Escala idêntica à utilizada pela (1)Standard & Poors

Referências

�

�

�

The New Basel Capital Accord Comments of European Central Bank

Mercado de Títulos Uma Abordagem Integrada

Portfolio Credit Risk Management,

–
Maio/2001

, António Gomes Mota e
Jorge Correia Tomé – 1991
Seminário IFB/ISGB, Pedro Eiras
Antunes –Abril/2000
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BANCA vende METADE dos SEGUROS em PORTUGALBANCA vende METADE dos SEGUROS em PORTUGAL

DISTINÇÕES ATRIBUÍDAS A BANCOS

22

Metade da venda de seguros em Portugal, no decorrer do ano
2000, foi feita através das instituições bancárias, com predomínio
do Ramo Vida, onde as vendas representaram cerca de 82%.

Espanha e França são os países que, na Europa, mais se
aproximam da realidade portuguesa, com os bancos a deterem
uma quota superior aos 40%.

Também nesses países o escoamento dos produtos do Ramo
Vida é feito maioritariamente através das instituições bancárias,
embora com quotas abaixo dos 82% registados em Portugal.�

Três prestigiadas revistas do sector financeiro – , e
– atribuíram, em 2001, prémios ao BCP.

A revista atribuiu-lhe o prémio “Best Bank” em Portugal.
Também o BCP Investimento foi reconhecido como o melhor banco a operar no

mercado de acções (Best Equity House), a que se veio juntar o título do melhor banco no
mercado da dívida (Best Debt House).

A revista elegeu o BCP o Banco Português do Ano e a revista elegeu-o
como o melhor banco de Internet, em Portugal.

Euromoney The Banker Global

Finance

Euromoney

The Banker Global Finance

Ao mini “Lendas dos Açores”, do Banco Comercial dos Açores, foi atribuído um
Sino de Bronze no Festival Internacional de Publicidade em Língua Portuguesa.

site

�

Foi atribuído ao Fundo BPI Financeiras, pelo , no âmbito da sua
rubrica “Análise de Fundo”, a classificação máxima de cinco estrelas.

Jornal de Negócios

O Banco Espírito Santo foi considerado no Trofeu JetNet o melhor na categoria
financeira.

JetNet é uma iniciativa da Telepac que distingue anualmente os melhores criados
em Portugal.

site

sites

Prosseguindo a sua estratégia de internacionalização, a Caixa
Geral de Depósitos assinou um acordo com o Crown Bank, NA,
nos termos do qual adquirirá uma participação indirecta de 51%
neste banco.

A operação será efectuada pela via da criação de uma
sociedade gestora de participações sociais, onde será instituída
uma parceria entre a Caixa Geral de Depósitos e o actual
accionista principal do Crown Bank.

O Crown Bank é um banco regional sediado no Estado de New
Jersey, nos Estados Unidos, implantado junto da comunidade
portuguesa radicada na cidade de Newark. O Crown Bank iniciou a sua actividade em 1998, por
iniciativa de empresários de origem portuguesa, dispondo presentemente de cinco balcões
localizados em zonas de tradicional concentração desta comunidade.�

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS adquire 51% do
CROWN BANK
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS adquire 51% do
CROWN BANK

New Jersey
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NOVO PORTAL
FINANCEIRO
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CLIENTE BANCÁRIO EUROPEU privilegia
ATENDIMENTO PRESENCIAL
CLIENTE BANCÁRIO EUROPEU privilegia
ATENDIMENTO PRESENCIAL

UNIÃO EUROPEIA REGULAMENTA COMISSÕES
A União Europeia aprovou,

em Novembro de 2001, o texto
legislativo que obriga os bancos
sediados na zona euro a aplica-

rem a mesma tabela de comissões aos pagamen-
tos denominados na moeda europeia, indepen-
dentemente de estes serem realizados no terri-

tório nacional ou envolverem países da União.
Os bancos continuarão a poder fixar os seus

preços, desde que respeitem o princípio da
igualdade dos custos garantindo, assim, que as
comissões aplicadas nas operações internacio-
nais são iguais às aplicadas nas operações
domésticas.�

Um estudo da Datamonitor intitulado
conclui que, para

79% dos inquiridos, em seis países da União Euro-
peia Suécia, Reino Unido, Alemanha, França,
Itália e Espanha , a visita ao balcão continua a
ser a forma preferida de contacto com o banco.

O telefone segue em segundo lugar, reunindo
a preferência de 11% dos entrevistados. Apenas
4% dos europeus mostra-
ram ter aderido aos servi-
ços bancários .

O reconhecimento de
que os balcões continuam a
revelar-se fundamentais
para a estratégia de distri-

e-Ban-

king Strategies in Europe 2002

online

buição das instituições leva a Datamonitor a esti-
mar que alguns bancos venham a procu-
rar novas formas de assegurarem uma represen-
tação física.

Em função dos resultados da amostra realiza-
da na Europa, os tipos de contacto privilegiados
na contratualização de produtos e serviços
bancários distribuem-se como se segue:

online

O Portal Grupo BANIF, disponibilizado por
este grupo financeiro, para além de permitir
aceder a uma gama variada de produtos e
serviços, permite também aderir ao serviço
Banca Electrónica via computador, telefone ou

.wap �

Contacto Pessoal
Telefone
Internet/Serv.
Mail/Fax
Não responde

online

79%
11%
4%
5%
3%

88%
5%
3%
1%
3%

86%
6%
5%
2%
1%

84%
5%
4%
3%
4%

80%
11%
2%
4%
3%

76%
14%
7%
2%
1%

63%
25%
5%
5%
2%

ESPANHAEUROPA
TIPOS DE
CONTACTO

REINO
UNIDO

SUÉCIAFRANÇAITÁLIAALEMANHA

O Banco Comercial Português obteve do Comité de Supervisão Bancária
do Banco Nacional da Polónia autorização para elevar a sua participação no
capital social do Big Bank Gdanski até 50% dos direitos de voto.

Esta operação enquadra-se no âmbito do desenvolvimento da
actividade planeado pelo BCP, naquele país. �

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS reforça posição no
BIG BANK GDANSKI, na POLÓNIA
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS reforça posição no
BIG BANK GDANSKI, na POLÓNIA

www.grupobanif.pt/ebizcenter/banif/
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relacionamento para que os clientes contribuam de uma forma
decisiva para a execução do seu “próprio trabalho”, isto é, para que
eles possam fazer as suas próprias transacções financeiras,
libertando a rede comercial do banco de tarefas eminentemente
transaccionais e permitindo que essa rede possa dedicar-se mais à
componente de aconselhamento financeiro.

Quanto ao cliente, continua Carlos Albano , este é verdadeira-
mente o único que proporciona proveitos ao sector financeiro,
uma vez que todos os restantes elementos poderão, quanto muito,
proporcionar uma redução dos custos, o que, obviamente, será
também importante em termos de gestão.

Por outro lado, para que serve a inovação se ela não vier a
proporcionar valor acrescentado ao cliente?

Existe a consciência de que qualquer inovação suportada pela
evolução da tecnologia terá de se adaptar, cada vez mais, às
necessidades finais do cliente.

Existem casos ilustrativos; uns bons, outros maus.
Assim, por exemplo, a conhecida Chave 24 do Montepio Geral

tinha para os clientes o inconveniente de ser “escassa geografica-
mente”, embora tendo sido considerada uma grande inovação para
a altura.

Ao contrário, as mensagens por vieram de encontro às
necessidades de comunicação com os clientes.

Por fim, o terceiro vértice do triângulo, a Cultura de Grupo.
Embora discutível, este conceito o que pretende explicar é que,

para a implementação de uma determinada inovação na área
do , é imprescindível que haja uma sensibilização e
mesmo uma crescente força agregadora dentro de cada instituição
para levar a cabo as inovações pretendidas. De facto, e dentro de
grandes instituições com visões de negócio díspares mas
salutares, tem de haver um esforço significativo de todas as
estruturas para disponibilizar aos seus clientes as potencialidades
proporcionadas pela tecnologia.

E em tempo útil.
É preciso ter sempre presente que as pessoas que estão

directamente ligadas a estas áreas tendem a esquecer-se de que o
que para elas são conceitos e realidades perfeitamente assumidos
como certos não o são para pessoas que, embora tendo
ultrapassado a síndroma do rato, ainda nada lhes diz o www.

e-mail

e-banking

�

Quando se fala da introdução de novas tecnologias no sector
financeiro, diz-nos Carlos Albano, uma das primeiras dúvidas que
se colocam é a da oportunidade no lançamento da inovação.

Essa questão suscita, habitualmente, muitas interrogações:
— Deverá ser em função da tecnologia disponível?
— Ou em função da pressão que os clientes exercem sobre o seu

banco ou seguradora ou corretora, no sentido de também terem
aquilo que os outros oferecem?

— Ou será porventura em função de uma qualquer decisão desta
ou daquela pessoa com poder suficiente na instituição?

Independentemente destas ou de outras interrogações que
possam colocar-se, parece ser de considerar que o grau de rapidez
com que se implementa uma determinada inovação está directa-
mente relacionado com a pretendida quota de mercado da
instituição.

Ou seja, se existe o objectivo de ganhar clientes a qualquer
custo, a inovação tecnológica torna-se crítica. Quanto mais
depressa melhor!

Se, alternativamente, o objectivo é o de manter, e se possível
aumentar gradualmente, a quota de mercado, a inovação tecnológi-
ca reveste-se de um grande desafio: demasiado cedo é arriscado
pelo facto de a tecnologia não estar eventualmente amadurecida e
demasiado tarde corre-se o risco de a tecnologia poder vir a estar
ultrapassada quando se decide pela sua implementação.

Além da melhor altura para implementar a inovação, o que leva
uma instituição financeira a lançá-la no mercado é, no entender de
CarlosAlbano, o triângulo tecnologia/cliente/cultura de grupo.

Atecnologia é, porventura, o factor decisivo para a inovação.
Naquilo que usualmente se designa por , surgem, em

especial, quatro áreas que, pela sua natureza, estão directamente
dependentes da banca electrónica para desenvolverem toda a sua
actividade: canais electrónicos, , marketing
electrónico, , suporte tecnológico, (a nível
de comunicações e de aplicações locais e centrais), e estratégia
ligada a esta área de negócio, .

Estas áreas tornaram-se literalmente , uma vez
que é a inovação tecnológica que suporta toda a componente
electrónica do negócio.

Torna-se de facto importante que surjam novos canais de

e-banking

e-distribution
e-marketing e-support

new economy strategy
e-dependentes

Há um Triângulo da Inovação
Tecnológica na Área Financeira?
Há um da Inovação
Tecnológica na ?

Triângulo
Área Financeira

A Altura Certa para Renovar

Tecnologia

Cliente

Cultura de Grupo

Na sequência de uma troca de impressões, via , sobre

com um nosso assíduo leitor, Dr. Carlos Albano, que actualmente

desempenha funções na área de canais electrónicos de um importante

grupo bancário, este mostrou-se disponível para fazer alguns comentários

sobre aquela sua área de experiência.

E se há campo de acção que a todos nós suscita ainda muitas dúvidas, o do

é, seguramente, um deles.

Daí termos pedido ao Dr. Carlos Albano que nos dissesse o que é que, em

sua opinião, leva uma instituição financeira a renovar tão drasticamente o

meio e os processos de realização do negócio bancário.

É só porque se dispõe hoje de novas e avançadas tecnologias de

informação e comunicação?

e-mail e-business

e-business

Carlos Albano

Próximos Cursos
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No âmbito das comemorações dos 10 anos do
Instituto Superior de Gestão Bancária, completados no
ano de 2001, realizou-se no Hotel Tivoli Lisboa, no dia
6 de Dezembro, um encontro de docentes com o
Conselho Científico, o Conselho de Direcção e outros
Órgãos da Escola.
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Mais uma edição
da Pós-Graduação em
Mercados Financeiros

Em 27 de Outubro de 2001, teve lugar a abertura da
3ª Edição da Pós-Graduação em Mercados Financeiros
com um grupo de 21 alunos.

Esta Pós-Graduação, iniciada em 1999, destina-se a
formar profissionais habilitados com qualificações

técnicas que lhes permitam responder aos desafios que
se colocam na área dos mercados financeiros. No seu
corpo docente, esta Pós-Graduação conta com espe-
cialistas de renome provenientes quer da Banca, quer
da Universidade.�

A sessão de trabalhos teve como objectivo a criação
de um momento de forte união de todos os
colaboradores do ISGB face aos projectos que, em
conjunto, têm vindo a ser desenvolvidos.

No próximo número da daremos nota
mais pormenorizada deste importante encontro.

Inforbanca,
�

10º Aniversário do ISGB:
Encontro de Docentes

Próximos Cursos

Estão abertas as inscrições para
os cursos:

Próximos Cursos

• Gestão de Produtos Financeiros

• O Cheque e Outros Meios de
Pagamento

• Crédito à Habitação
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A banca portuguesa de novo pioneiraA banca portuguesa de novo pioneira
Cheque digital

Inglês Bancário
Ensino a Distância

Instituto
de Formação
Bancária

Para todos os que na sua actividade

profissional necessitem do domínio

da língua inglesa aplicada ao

sector financeiro.

InscriçõesAbertas

InscriçõesAbertas

Até final do 1º trimestre de 2002, o processamento
de cheques pagos na banca passa a ser feito com

recurso à digitalização.
E isso é possível concretizar pela faculdade que o

Decreto-Lei 279/2000, de 10 de Novembro, dá às
instituições de crédito de poderem destruir, após 6 meses
da data do pagamento, os originais dos cheques, avisos ou
ordens de pagamento ou de transferência, letras e
livranças. Mas a destruição dos originais desses
documentos só é admitida se for precedida da recolha da
respectiva imagem em suporte não regravável, que
permita a cópia fiel do original.

A partir de Abril acabará, portanto, a troca física de
cheques entre bancos, passando a praticar-se a circulação
interbancária da imagem virtual do cheque, obtida
através da digitalização para arquivo óptico.

Além do enorme aumento de produtividade propor-

cionado (menores custos e maior qualidade), tal sistema
vai dar lugar, inclusivamente, à possibilidade de os
bancos poderem transmitir via para o próprio
cliente a imagem virtual do cheque digitalizado, a qual
poderá estar igualmente disponível nos sistemas de

.
Trata-se, portanto, de mais um grande avanço em

termos de capacidade de resposta e de simplificação de
processos na banca portuguesa, um processo que pode
considerar-se de novo pioneiro nos sistemas de
pagamento electrónico.

Isto porque um dia a própria banca pôde criar, através
de infraestruturas adequadas, uma rede geral
interbancária de transmissão de dados, que há quase duas
décadas tem vindo a ser mantida, cada vez com mais
eficácia, pela SIBS.

e-mail

home
banking

�

O MBNet é um sistema desenvolvido
conjuntamente pela SIBS e pela UNICRE que

permite a realização de pagamentos , com
segurança, tanto para os clientes como para os
comerciantes aderentes, criando assim condições para o
desenvolvimento do comércio electrónico em Portugal.

Acessível a titulares de cartões bancários emitidos
pelas instituições financeiras participantes, o MBNet
requer uma adesão prévia, operação através da qual é
atribuída uma identificação e solicitada a escolha de um

online

código secreto.
Estes passam a ser os elementos a utilizar sempre que

sejam efectuadas compras em lojas virtuais. Os dados dos
cartões não irão circular através da Internet nem serão do
conhecimento dos comerciantes virtuais, permitindo,
assim, garantir a segurança às transacções.

Os nossos leitores que pretendam conhecer mais sobre
este novo produto podem obter informação mais
detalhada no seguinte endereço, na Internet:
www.unibanco.pt/vantagens/index/pagamentos.html�

Um novo sistema de pagamento: o MBNetUm novo sistema de pagamento: o MBNet
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Os melhores de 2000/2001

Fernando Antero Mateus Martins Pereira
CCAM – Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, CRL
Delegação de Gaeiras
Núcleo Leiria
3º ano

Nuno Rogério Ferreira Serrano
FINIBANCO – Leiria
Núcleo Leiria

João Paulo Alves Martins
CGD – Parede
Núcleo Lisboa
1º ano

«Este sucesso fica a dever-se ao facto de as disciplinas manterem
assuntos de elevado interesse e úteis, quer na continuação da fre-
quência do Curso, quer na sua aplicação no dia-a-dia profissional.»

«Nem sempre é fácil encontrar tempo e energia para estudar; o dia de
trabalho é longo e, fora este, as solicitações são muitas.

Mas vale a pena saborear a diferença e, começando, não se quer mais
parar.

Os meus agradecimentos a toda a equipa do IFB, instituição que há
tantos anos contribui e incentiva o sucesso de todos nós.»

Tal como tem sucedido nos anos anteriores, vão ser atribuídos prémios aos formandos que, em 2000/2001, obtiveram melhores
classificações nos 3 anos do Curso Regular.

Os prémios podem ser constituídos por um computador pessoal e material informático ou por enciclopédia e livros ou por viagem
e estadia para 2 pessoas à RegiãoAutónoma dosAçores ou da Madeira.

Aseguir, damos nota dos premiados deste ano, que expressaram à nossa Revista a sua satisfação por terem frequentado este curso.

«É na prática diária, inerente às funções que
desempenho no sector da banca, que constato a
importância dos conhecimentos adquiridos no
Curso Regular, que são uma ferramenta valiosa
para se evoluir profissionalmente.»

Gosta da
Recomende-a a um colega
Gosta da

O pedido pode ser feito:
• Na folha de remessa da

revista;
• Numa fotocópia do

formulário ao lado ou
• Por para info@ifb.pt,

respeitando os dados
pedidos neste formulário.

e-mail

Instituto
de Formação
Bancária

Novo leitor

Alteração de endereço

Renovação

1
ª

d
o

b
ra

Recomende-a a um colega

Pretendemos melhorar continuamente a
Por isso, pedimos-lhe que preencha e nos devolva o formulário que lhe enviamos junto a este
número da Revista.

Inforbanca.

??

(1)

(2)
Preencher com a designação utilizada no correio interno do banco.
Preencher com a sigla pela qual o banco é conhecido.

Nome

Função

Balcão/Serviço(1)

Banco(2)

Desejo que a me seja enviada de forma personalizada e
para o meu local de trabalho.

INFORBANCA

Inscrição válida

para 4 números
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Cooperação
Internacional
Cooperação
Internacional Conferência da

EBTN, no seu 10º aniversário

O nos 10 anos do Instituto Bancário EslovacoIFB

Cooperação com os PALOP – Angola

O Projecto LOBSTER avança
Em 10 de Dezembro de 2001, teve lugar nas instalações do

IFB a terceira reunião do projecto LOBSTER, que se iniciou
em Maio de 2001 e que se desenvolverá ao longo de dois anos.
Recordamos que o projecto

– Lobster – envolve 5 países europeus (Itália, Por-
tugal, Roménia, Finlândia e Grécia), trabalhando em consórcio
coordenado pela Itália.

O objectivo geral deste projecto é o de consolidar e difundir as

Learning Organization in the Banking
Sector in Europe

Aconferência da EBT Network 2001 teve lugar nos dias 4 e 5
de Outubro, em Roma, e coincidiu com a celebração do

seu 10º aniversário.
Este ano, para além do Dr. António Pereira Torres, que

representava o Instituto de Formação Bancária como membro
fundador da organização, esteve também presente o Sr. J. P. Feijoo
do Banco Comercial Português, o qual, no primeiro dia de
trabalhos, fez uma comunicação intitulada "Flexible Multichannel
Approaches to Bank Training".

Como 1º Presidente da EBTN, o Dr. Pereira Torres teve a
oportunidade de tecer algumas considerações, acentuando o longo e
forte caminho percorrido pela instituição nestes últimos 10 anos e o
entusiasmo que todos os membros desta
têm vindo a depositar nos projectos entretanto desenvolvidos.

A ideia dominante nesta conferência foi a de que o
está a ser cada vez mais utilizado, não como veículo exclusivo de
formação, mas como meio potenciador e auxiliar, em especial para
formar rapidamente pequenos grupos.

european banking family

e-learning

�

Teve lugar em 23 de Outubro de 2001, em Bratislava, a ceri-
mónia do 10º aniversário do IBE – Instituto de Formação

Bancária do Banco Central da Eslováquia, instituição com a qual o
IFB manteve uma colaboração contínua ao longo de 6 anos. Neste
evento, estiveram presentes as mais altas individualidades do sector
bancário local, embaixadores dos EUA e GB na Eslováquia, e os
representantes das instituições estrangeiras com as quais o IBE
manteve colaborações consideradas relevantes. Todos foram unâni-
mes em salientar o papel relevante que o IBE tem vindo a desempe-
nhar na elevação do nível das qualificações do sector financeiro
eslovaco e o grande profissionalismo da equipa desta instituição.

O Director-Geral do IFB, Dr. António Pereira Torres, e a Coor-
denadora da Área Internacional, Dra.Ana Terras, estiveram presen-
tes neste evento a convite do Sr. Governador do Banco Central da
República Eslovaca.

Relembramos que, de 1995 a 2001, o IFB coordenou um consór-
cio internacional no qual participaram, para além de Portugal, a

França e a Áustria. Como resultado desta colaboração formaram-se
as equipas e criaram-se todas as infraestruturas necessárias à imple-
mentação de um curso de gestão bancária para chefias intermédias,
utilizando a metodologia do Ensino a Distância.�

melhores práticas no processo de implementação da
no sector bancário europeu, em particular no que respeita

ao papel facilitador das Novas Tecnologias de Informação.
Nesta reunião, estiveram presentes todos os parceiros e os

representantes dos bancos envolvidos, tendo-se continuado o
trabalho que visa a criação de uma rede transnacional e um
sistema de sobre o estado da Learning Organization
no sistema bancário europeu.

Learning Orga-
nization

benchmarking
�

No âmbito da cooperação com o IFBA Instituto de
Formação Bancária de Angola, o IFB levou a efeito, no

último trimestre de 2001, várias acções:
O 4º Ciclo de Formação tendo em vista a capacitação de
técnicos bancários e do Fundo de Desenvolvimento
Económico e Social, para a análise e apreciação de projectos
submetidos, para eventual apoio, àquele organismo. Integram
estes ciclos, cursos de: Cálculo Financeiro, Análise de
Projectos de Investimento e Crédito Bancário;
A realização de um Seminário sobre Direito Bancário, tendo
como participantes administradores e quadros superiores de
Direcções de Crédito, Inspecção e Auditoria, Áreas Comer-

–

�

�

cial e de Contencioso;
A conclusão do 1º Ciclo de Formação de Gestores de Contas
de Clientes, iniciado em Maio. O modo muito positivo como
decorreu esta primeira experiência e a pertinência desta
formação no actual momento da Banca Angolana fazem
pressupor a sua continuidade;
Cerca de cem bancários angolanos participaram nas acções de
formação sobre o euro, abordando as suas implicações em
diferentes vertentes específicas como os Sistemas de
Pagamento, as Aplicações Financeiras, ou as Operações de
Crédito e, de um modo geral, as eventuais incidências do euro
na economia angolana.

�

�

�
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SEMINÁRIO Lisboa, 6 de Novembro
2001

ADEQUAÇÃO DE CAPITAIS
NA BANCA

ADEQUAÇÃO DE CAPITAIS
NA BANCAA Revisão do Acordo de Basileia

ADEQUAÇÃO DE CAPITAIS
NA BANCA

Instituto de Formação Bancária

, 6 de Novembro
2001

Branch Simulation

– BranchSIM

GESTÃO DE BALCÕES

- SIMULAÇÃO

BranchSIM

SIMULAÇÃO DE GESTÃO

DE UM BALCÃO

Instituto

de Formação

Bancária

Instituto

de Formação

Bancária

Seminários

O
Instituto de Formação Bancária levou a efeito para um
conjunto de bancos mais um Seminário sobre a Gestão
de um Balcão ( ). Este pretendeu combinar

uma base conceptual sobre gestão comercial com uma sofisticada
simulação informática.

A metodologia adoptada proporcionou aos participantes uma
visão global sobre os factores que mais influenciam a gestão diária
de um balcão, num cenário caracterizado por uma enorme
diversidade de produtos e serviços, pela distribuição multi-canal e
por uma crescente segmentação.

Num ambiente complexo e de acelerada mudança, os
participantes, agrupados em equipas, tiveram de tomar sucessivas
decisões sobre a gestão de uma agência bancária.

Assim, ao longo do programa tiveram a oportunidade de
aplicar a sua experiência profissional, em conciliação com os
conhecimentos adquiridos nas sessões de trabalho conduzidas
pelos formadores.

Branchsim

Adequação de Capitais na Banca:
A Revisão do Acordo de Basileia

D
ecorreu no passado dia 6 de Novembro o seminário
sobre Adequação de Capitais na Banca: a Revisão do
Acordo de Basileia, com o objectivo de contribuir para

o debate e preparação das Instituições de Crédito nacionais sobre
esta temática, de relevância crucial para a sua actividade.

O avanço nas consultas feitas desde 1999 pelo Comité de
Supervisão Bancária de Basileia à comunidade bancária interna-
cional, quanto às suas propostas de revisão do actual Acordo de
Capital de 1988, determinou a oportunidade deste seminário, que
contou com 62 participantes.

EsteAcordo, adequado às condições da década de 90 e seguido
por mais de uma centena de países em todo o mundo, não impediu,
contudo, a eclosão de algumas crises mais recentes no sistema
financeiro mundial, susceptíveis de abalar a confiança nesse
sistema.

Por outro lado, e fruto do desenvolvimento da actividade
bancária suportada por tecnologias de informação e técnicas
financeiras de redução dos riscos de crédito e de mercado cada vez
mais avançadas, do aparecimento do do recurso
crescente a e à venda maciça de serviços, passou a
justificar-se a adaptação do Acordo em vigor às novas realidades
do negócio das instituições de crédito.

Daí a revisão em curso liderada pelo Comité, acompanhada de
trabalhos comunitários (Comissão/ CCB/TSG/Grupos de
Trabalho), com vista à definição, em 2002, de um novo Acordo de
Adequação de Fundos Próprios a entrar em vigor em 2005.

O Seminário esteve a cargo de quatro oradores.
Em primeiro lugar, o Dr. Nuno Alpendre, Director da

Andersen, que analisou o "Estado da Arte na Gestão de Risco no
Sector Financeiro Nacional".

e-commerce,
outsourcing

A intervenção seguinte esteve a cargo do Sr. Dumas de Rauly,
Vice-Presidente da BNP/Paribas, que chamou a atenção para as
principais implicações das novas regras de adequação de capitais
na gestão futura das Instituições de Crédito.

A terceira intervenção, da responsabilidade da Dra Adelaide
Cavaleiro, Técnica Consultora do Banco de Portugal, versou
sobre as actuais propostas do Comité e da Comunidade Europeia
sobre a adequação dos fundos próprios ao risco de crédito (1º Pilar
do novo regime) e sobre os quatro princípios de supervisão
defendidos pelo Comité a aplicar pelas autoridades nacionais (2º
Pilar doAcordo ).

O seminário terminou com a intervenção da Dra. Inês Cruz,
colaboradora do IFB/ISGB, sobre as últimas propostas do Comité
em matéria de regras prudenciais a aplicar ao risco operacional na
actividade bancária.

Na apreciação final que fizeram, os participantes classificaram
com 95% o interesse global do Programa.�

Seminários

BRANCHSIM –
Simulação de Gestão de Um Balcão

No encerramento do , os participantes fizeram uma
avaliação global muito positiva, demonstrando grande satisfação
pelo trabalho desenvolvido durante a simulação, pelo apoio
logístico e administrativo e pela qualidade da documentação
distribuída.

Branchsim

�
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Regime de
Alternância

FIL

viagem

Informática

futebol

Curso Geral BancárioCurso Geral Bancário

Seminários

baile

OS MELHORES DE
2000/2001

ACTIVIDADES COMPLEMENTARES

ACTIVIDADES CIRCUM-ESCOLARES

Ao longo do ano lectivo são sempre levadas a efeito algu-
mas actividades que complementam as matérias obrigató-
rias previstas no plano curricular.Assim...

No dia 25 de Outubro, foi efectuada uma visita de estudo
à FIL Inforpor 2001, no âmbito do Domínio de Microinfor-
mática, com o objectivo de os alunos tomarem contacto
com as últimas novidades no campo da Informática.

Durante o primeiro período e para o 1º ano do Curso,
foram realizados seminários em todas as turmas, sobre o
tema “Métodos de Estudo”.

A efectivação destes seminários esteve a cargo de um
técnico do Departamento Pedagógico do IFB.

Pretendeu-se assim criar condições para que os alunos
possam adquirir competências que lhes proporcionem uma
melhor prestação durante o ano escolar.

Também para o 1º ano e como complemento curricular,
tem vindo a ser dada formação de introdução à informática

Se olharmos as pautas de classificação do Curso em
Alternância, registamos com agrado os bons resultados
obtidos pela maior parte dos alunos que, em 2000/2001,
demonstram mais uma vez a sua aplicação e vontade de
progredir.

É também de salientar o louvável trabalho prestado pelo
corpo docente e demais colaboradores do Instituto, os
quais, agindo em equipa, têm vindo a contribuir para esses
resultados e, de uma forma geral, a concorrer para a
consolidação deste importante projecto de formação.

A exemplo do que tem vindo a ser efectuado em anos
anteriores, foram agora nomeados os melhores alunos do
ano lectivo 2000/2001, que, em cerimónia a realizar
oportunamente, virão a receber os respectivos prémios.

Esses alunos são os seguintes:

Durante o primeiro período, iniciou-se o torneio
masculino de futebol de 5 entre as equipas representativas
de todas as turmas do Curso.

Este torneio irá prolongar-se até Maio de 2002.
Para as raparigas, porque a sua adesão não atingiu o

número suficiente para realizar um torneio, foi contratado

a todos os alunos.
Esta formação está directamente relacionada quer com

as possibilidades de aquisição de conhecimentos através da
consulta da Internet, quer com a de preparação para o posto
de trabalho, com vista a um bom desempenho quando da
realização dos estágios nas instituições bancárias.�

um técnico, que irá preparar uma selecção para jogar com
outras instituições escolares.

Por outro lado, a Comissão de Finalistas já está a
preparar a sua viagem, bem como a realização de outros
eventos (baile de finalistas, quermesse, etc.) com o fim de a
subsidiar.�

David Alves Pereira,

média de 17,3 valores

1º ano

2º ano

3º ano

David José C. Madeira Luís,

média de 17,2 valores

Tabita Raquel Moura Gomes

média de 16,6 valores
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formação profissional, procurando a actualização e prepa-
ração permanentes quer para áreas ou produtos específicos,
quer para uma elevação e aprofundamento dos níveis de
conhecimento geral no domínio das actividades desenvol-
vidas pelo Grupo.

Actualmente, o universo dos colaboradores do SICAM
(Caixas de Crédito Agrícola e Caixa Central) cifra-se em
cerca de 3800, repartidos por mais de 600 locais diferencia-
dos. Trata-se de uma população maioritariamente jovem
(média etária rondando os 34 anos) e com um nível habilita-
cional maioritariamente repartido entre o 12º ano e bachare-
latos da área de gestão.

Tendo presentes estas características, que queremos man-
ter e potenciar, temos também em acção permanente diver-
sas outras intervenções que visam uma gestão mais integra-
da ao nível do relacionamento entre progressões de carreira
e processos formativos contínuos, mobilidade interna e
(sem prejudicar os aspectos convencionais contratados)
políticas de incentivos em função de resultados e desempe-
nhos.

Diga-se, aliás, que nestes domínios temos registado uma
experiência riquíssima, na sequência da gestão dos proces-
sos das fusões de várias CCAM que ocorreram (e conti-
nuam a ocorrer) nos últimos anos, sem que daí tenham

do conflituosidades sócio-laborais ou reflexos na emprega-
bilidade.

Sendo certo que a Caixa Central se tem assumido, o que,
aliás, estatutariamente lhe compete, como a entidade de
apoio às CCAM no domínio da gestão integrada de recursos
humanos, não é menos verdade que pretendemos desenvol-
ver e cimentar essa capacidade para as mesmas entidades,
alargando-a o mais possível, tal como às restantes empresas
do grupo. Este é um desiderato essencial não só
em termos de sinergias e de concentração de competências
técnicas, mas igualmente no que respeita à criação de con-
dições para a operacionalização das orientações estratégi-
cas do grupo.

A resposta é muito simples: o balanço é alta-
mente positivo. O SICAM é hoje uma realidade incontorná-
vel no panorama financeiro nacional, cada vez mais presti-
giado e reconhecido como um grupo com elevado profissi-
onalismo e de grande dinamismo.

O CréditoAgrícola é hoje considerado um caso de suces-
so, cujos responsáveis são os seus colaboradores e dirigen-
tes que de Norte a Sul e nos Açores tudo têm feito para
engrandecerem a instituição e para que ela continue a
desempenhar um papel insubstituível no progresso e
desenvolvimento sócio-económico do país.

Em síntese, como faria o balanço da expe-
riência vivida desde 1991, ano em que passou a vigorar o
actual regime jurídico do CréditoAgrícola Mútuo?

No seu entender há aspectos que carecem ainda de espe-
cial atenção? Quais?

Inforbanca:

�

CCCAM:

Continuação da página 7

Entrevista com o
Presidente da CCCAM
Entrevista com o
Presidente da CCCAM

C
H

rédito

abitação
à Formação a Distância

NOVO CURSO EM
FEVEREIRO 2002

INSCRIÇÕES
ABERTAS

Particularmente orientado para os colaboradores do sector financeiro, o Curso

destina-se a todos os que, no âmbito da sua actividade, necessitem de conhecer o

modo de funcionamento do crédito à habitação.

• Garantias do Crédito

• Gestão e Registo de Imóveis

• O Processo de Contratação

• A Venda do Crédito à Habitação

PROGRAMA

• Regimes de Crédito à Habitação

• Prestações dos Empréstimos

• Formalização do Pedido de Empréstimo

Instituto de Formação Bancária

Porto

Telefone Fax

Rua Fernandes Tomás, 352 – 4º • 4000-209 PORTO

225 376 405 • 225 102 205

Secretariado do Curso: Ana Margarida Soromenho

Lisboa

Telefone Fax

Av. 5 de Outubro, 164 • 1069-198 LISBOA

217 916 200 • 217 977 732

Email:

credito.habitacao@ifb.pt

www.ifb.pt
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Você Sabe Tudo?Você Sabe Tudo?
$

$

$

$ $

$
$

$
$

$

$

$

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

propomos. Ele foi elaborado a partir de 20 questões sobre a

actividade bancária, anteriormente utilizadas no material

pedagógico dos diversos cursos organizados pelo Instituto. Num

outro local da revista, encontrará as soluções. Depois, só terá de

fazer contas. Por cada resposta certa, somará 5 pontos e por cada

que errar descontará 1,66 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

O segmento do mercado financeiro que visa a
canalização das poupanças para os financiamentos

a mais de um ano é o:

Se uma empresa quiser efectuar o controlo das suas
contas, na sua sede, e em tempo real, deve recorrer ao:

O que distingue a livrança da letra é o facto de:

A gestão de produtos e serviços bancários deve ter em
conta as seguintes vertentes da instituição de crédito

envolvida:

Os riscos assumidos pelas instituições de crédito no
âmbito dos derivados financeiros são os seguintes:

1 – Mercado de Capitais.
2 – Mercado Monetário.
3 – Mercado Cambial.
4 – Mercado de Capitais e Monetário.

5 .
6 .
7 – ATM.
8 .

9 – Aprimeira não ser um título descontável.
10 – Só a letra estar sujeita a imposto de selo.
11 – A letra ser uma ordem de pagamento e a livrança

uma promessa de pagamento.
12 – As modalidades de vencimento da livrança serem

diferentes das da letra.

13 – Rendibilidade a curto prazo, liquidez e solvabili-
dade.

14 – Rendibilidade a longo prazo, liquidez e solvabili-
dade.

15 – Liquidez, solvabilidade, rendibilidade e seguran-
ça.

16 – Expectativas de dividendos dos accionistas,
sobretudo de reduzidas participações.

17 – Risco humano, risco de especulação, risco de
crédito e risco de contrapartida.

18 – Risco tecnológico, risco de contrapartida, risco de
especulação e risco de liquidez.

19 – Risco de especulação, risco de endividamento,
risco humano e risco de contrapartida.

20 – Risco de especulação, risco humano, risco de
contrapartida, risco de liquidez e risco de
informação.

– Self Banking
– Home banking

– Point of Sales

F

G

H

I

J

O financiamento da aquisição a crédito de bens ou
serviços e a prestação de diversos serviços constitui o

objecto das:

Calcule o valor do capital acumulado ao fim de 4 anos,
no regime de capitalização simples e composta, de 1

200 euros, a uma taxa constante de 2% ao ano.
O valor do capital acumulado será de:

Simples Composto

A taxa de juro que é declarada ao cliente e sobre a qual
são calculados os juros do empréstimo denomina-se:

Um capital foi depositado por 60 dias, à taxa de juro de
2% ao ano, e produziu um juro de 2,60 euros.

O valor do depósito foi de:

José Santos Antunes recebeu um cheque de 100 000
U.M., sacado sobre o Banco Lusitânia e com um

cruzamento específico ao próprio banco sacado.
Este cheque:

21 – Sociedades Financeiras paraAquisições a Crédito.
22 – Sociedades de Cessão Financeira.
23 – Caixas Económicas.
24 – Sociedades de Locação Financeira.

25 – 1 296 euros 1 298,92 euros
26 – 1 300 euros 1 299 euros
27 – 1 224 euros 1 248,48 euros
28 – 1 296 euros 1 249 euros

29 – Taxa de juro efectiva.
30 – Taxa de juro nominal.
31 – Taxa de juro anual efectiva.
32 – Taxa de bonificação.

33 – 78 euros.
34 – 780 euros.
35 – 790,83 euros.
36 – 79,08 euros.

37 – Tem de ser obrigatoriamente depositado.
38 – Não pode ser depositado.
39 – Só pode ser pago a José SantosAntunes.
40 – Pode ser pago por caixa.
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Quadro de Respostas

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

1

5

9

13

17

21

25

29

33

37

2

6

10

14

18

22

26

30

34

38

3

7

11

15

19

23

27

31

35

39

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

41

45

49

53

57

61

65

69

73

77

42

46

50

54

58

62

66

70

74

78

43

47

51

55

59

63

67

71

75

79

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

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) 5x

Anote aqui as suas soluções e confronte-as com os resultados
publicados na página 34.

K

L

M

N

O

P

Q

O Sr. Luís Alves constituiu um depósito a prazo por 61
dias, tendo optado pela modalidade de capitali-

zação composta. Sabendo que o montante do depósito era
de 1 000 000 U.M., a taxa aplicada de 3,5% e o imposto sobre
rendimento de 20%, indique qual das quantias seguintes
representa o montante do depósito no 2º período.

As autarquias, as universidades estatais e os sindicatos
são caracterizados, respectivamente, como Pessoas

Colectivas de:

Aresponsabilidade dos sócios nas Sociedades:

As obrigações que gozam de uma garantia inferior face
aos outros elementos do passivo da empresa são

designadas por:

Tendo em vista dinamizar o mercado accionista, foi
criado um fundo específico de investimento, que tem

associados alguns benefícios fiscais. Estamos a falar de:

Em Bolsa, a variação máxima das acções durante o dia
não poderá exceder, para cima ou para baixo, mais do

que:

O português continental, apesar as suas variedades
regionais, apresenta uma coesão notável. É, no entanto,

frequente ouvir-se a troca de vocábulos: barinha por varinha,
baca por vaca...
Este fenómeno faz parte:

41 – 1 005 849 U.M.
42 – 1 004 679 U.M.
43 – 1 006 795 U.M.
44 – 1 005 432 U.M.

45 – Direito Público, de População e Território e de
Direito Privado.

46 – Tipo Associativo, de Direito Privado e como
Serviços Públicos Personalizados.

47 – Direito Privado, Associações e Serviços Públicos
Personalizados.

48 – População e Território, Serviços Públicos
Personalizados eAssociações em SentidoAmplo.

49 – Por quotas é ilimitada.
50 – Anónimas é limitada.
51 – Em nome colectivo é limitada.
52 – Em comandita é ilimitada.

53 – Hipotecárias.
54 – Subordinadas.
55 – Caixa.
56 – Convertíveis.

57 – Planos de Poupança Reforma (PPR).
58 – Fundo deAcções.
59 – Fundos Mistos.
60 – Planos Poupança emAcções (PPA).

61 – 10%.
62 – 15%.
63 – 3%.
64 – 30%.

65 – Dos falares regionais.
66 – Dos desvios à norma linguística.
67 – Dos falares específicos.
68 – Dos desvios dialectais.

R

S

T

Na compreensão do texto literário, várias são as vias
para a descoberta do seu sentido, ou, melhor dizendo,

dos vários sentidos possíveis correspondentes a outros tantos
níveis da análise a fazer. Esses níveis são:

Uma empresa portuguesa que exporta os seus produtos
para o mercado africano pode facturar as suas exporta-

ções:

Um crédito documentário é uma operação:

69 – Lexical, sintáctico, semântico.
70 – Fonético, sintáctico, persuasivo.
71 – Morfológico, semântico, informativo.
72 – Informativo, persuasivo e técnico.

73 – Em qualquer moeda à sua escolha.
74 – Apenas na moeda do país para onde vai exportar.
75 – Apenas nas moedas cotadas pelo Banco de

Portugal.
76 – Nas moedas cotadas pelo Banco de Portugal e

ainda em escudos.

77 – Que garante ao importador a boa execução da
operação.

78 – Que garante ao beneficiário o pagamento de um
montante desde que aquele cumpra o acordado.

79 – Que garante ao exportador o acompanhamento das
mercadorias exportadas.

80 – Que garante ao importador o pagamento de um
montante desde que aquele cumpra o acordado.
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referência relativamente abrangentes no sector.
A pouco e pouco, foi feita a «dessacralização» da banca,

no sentido em que se libertava do peso demasiado austero e
dos preconceitos a que nos habituara. Surgiram então
anúncios de executivos ora sentados dentro de um cofre, ora
agarrados a maços de notas ou noutra pose tão ou mais
descontraída. O meio rádio, através das frenéticas estórias
que relatava (à boleia das campanhas dos telemóveis?), deu
um contributo importante para a construção de uma
imagem mais leve da banca.

Incapaz de passar despercebida foi a «Guerra das taxas»,
caracterizada pela afixação de números gigantes, mas de
fraca compreensão. Quanto mais arrojadas eram as
propostas de valor, maior protagonismo ganhava o
asterisco. Tratou-se de uma reacção compreensiva do
mercado: a aparente semelhança dos produtos conduziu a
manobras agressivas do ponto de vista comercial.

Outros anúncios reclamavam o direito à diferença… do
cliente! Proclamavam que cada indivíduo tem um nome e
uma cara em vez de constituir mais um número para o
banco.

Em cenário de fundo, sucediam-se as inaugurações de
dependências um pouco por todo o lado. Da noite para o dia,
uma parte significativa do comércio tradicional convertia-
-se numa «loja» bancária, com mobiliário leve e colorido, a
poucos metros da concorrência, que, entretanto, adquiria a
pastelaria do lado.

A regularização do sector passou por um inevitável
quadro de fusões, que se mantém até aos nossos dias.

Aos Poucos, Foi Feita a

Dessacralização da Banca

Continuação da página 17

Vo
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Sa
be Tudo?
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Soluções

A
B
C
D
E

– 1

– 6

– 11

– 15

– 20

F
G
H
I
J

K
L
M
N
O

P
Q
R
S
T

– 21 – 42 – 62

– 25 – 48 – 65

– 30 – 50 – 69

– 34 – 54 – 73

– 40 – 60 – 78

Deixo-vos com algumas campanhas ou operações de
imagem que nesse período souberam elevar as marcas para
além dos níveis de indiferença do público e, embora não
disponha de dados quantitativos para o comprovar, arrisco
afirmar que superaram os objectivos comerciais
estipulados. Senão, vejamos:

Quem não se juntou ao apelo simples, mas eficaz, da
Nova Rede e se abstraiu de avisar o Zé? Mas se é de impacto
que tratamos, experimentem lembrar-se do Barclays. Qual
é a primeira coisa que vem à cabeça? Azul? Certo. Pudera,
esta instituição patenteou uma cor, única, uma verdadeira
impressão digital, que lhe serviria de estandarte durante
anos e por isso dificilmente irreconhecível mesmo à
distância.

Lembro ainda a Super Hipoteca do BCI com
cumplicidade do jornalista Henrique Garcia, que, para o
efeito, suspendeu temporária e deliberadamente a sua
actividade profissional, tendo precipitado meio mundo para
a televisão ao som inesperado do genérico Especial
Notícias.Apolémica estalou, mas beneficiou o resultado da
campanha. E por falar em controvérsia: recordam-se de uns
cartazes espalhados por toda a cidade com um
indivíduo calvo de bata branca a apregoar um
banco como se se tratasse de um detergente?
Era o Totta com a máxima “Banco mais
banco não há”. Nos últimos dois casos
retratados, creio que os autores da
campanha e anunciante tinham
noção dos riscos que corriam,
mas souberam avaliar a ideia e
a c o r a g e m p a r a i m -
plementá-la. Bem hajam.

*Publicitário

�

Seminárioseminários

Os 2 primeiros de 2002

S
Os 2 primeiros de 2002

A BANCA EM MUDANÇA
Lisboa, 28 de Fevereiro

BRANCHSIM –
Porto, 6 a 8 de Março

Lisboa, 13 a 15 de Março

Inscrições AbertasInscrições AbertasA BANCA EM MUDANÇA

BRANCHSIM –
Simulação de gestão de um balcão
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