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A s páginas centrais da revista têm constituído

frequentemente, pelo seu conteúdo, âncora ou ponto de

partida para o editorial. Sublinhar a actualidade da

oferta formativa do Instituto quer do ponto de vista dos

conteúdos, quer do ponto de vista tecnológico, tem sido também

preocupação frequente, para não dizermos constante, expressa

nos editoriais da . Neste número, convergem as

duas circunstâncias.

Com efeito, constituem as suas páginas centrais uma forte, e

esperamos que apelativa, chamada de atenção para três novos

projectos formativos. Se dois deles, o CD-Rom “O que é um

Banco?” e “WebBanca – Formação Bancária ”, foram

objecto de comentário em editorial recente, pelo que se tornam

aqui redundantes novas referências, já o projecto “Jogo Bancário”

justifica que nele nos detenhamos. É que não sendo o “Jogo

Bancário” em si mesmo uma inovação é-o, todavia, pelo modo

como agora se processa: com a Internet como via de

comunicação entre as equipas participantes e o IFB e vice-versa.

Esta incursão – mais uma – do Instituto pela senda das novas

tecnologias de informação e comunicação vem potenciar de modo

notável as possibilidades de utilização do Jogo, na medida em que

torna incomparavelmente mais fácil e expedita a sua

operacionalização num contexto internacional. E estamos a falar

de algo que é já uma realidade, pois também neste número da

revista se noticia a realização de um Jogo Bancário disputado

nestes moldes, em que participaram equipas sedeadas, além de

Portugal, em Inglaterra, na Polónia, na Grécia, nos Estados Unidos

da América, em Espanha, em Macau e em Moçambique.

Podemos, assim, dizer, sem imodéstia, que o Jogo Bancário atinge

a escala planetária, acentuando uma vertente internacional que a

actividade do IFB há muito assumiu.

INFORBANCA

Online
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União EuropeiaUnião Europeiana

Estratégias Bancárias

Desde 1992, com a criação do Mercado Único Europeu,
que o futuro da banca europeia se perspectivou no sentido
da harmonização do mercado dos serviços bancários entre
os países da Europa, comprometidos na prossecução do
projecto europeu.

Nessa medida, não surpreendeu que na fase seguinte se
tenha vindo progressivamente a fazer um esforço de
uniformização das condições regulamentares da actividade
bancária nos diversos países. Dadas as características do

projecto europeu, a evolução do quadro legal da actividade
apenas poderia fazer-se no sentido da liberalização do
mercado, criando a prazo um único e plenamente integrado
mercado bancário europeu.

De entre as “directivas comunitárias” que tinham por
objectivo a criação de um espaço bancário europeu único,
destacam-se as respeitantes à liberdade de estabelecimento
e prestação de serviços dentro da União Europeia. Desta
forma, emitido o “passaporte bancário”, qualquer banco
instalado num país membro iria poder exercer a sua
actividade em qualquer outro. Assim, desaparece a mais
importante barreira à entrada nos mercados domésticos e
nascem as ambições pan-europeias de alguns grandes

O Mercado Único de Serviços Financeiros e a

Introdução do Euro

As razões que justificam o desenvolvimento das estratégias seguidas pelos bancos europeus fundamentam-se basicamente

em dois vectores: o desenvolvimento da União Europeia, com a procura de condições regulamentares fomentadoras de um

mercado bancário único no espaço da União, e a necessidade de consolidação de um mercado caracterizado por um excesso

de oferta e fragmentação.

No plano prático, os fracos resultados de muitos

processos de aquisição e fusão não terão

desmotivado tanto os bancos quanto a existência

das barreiras culturais e técnicas que impedem a

expansão para além das fronteiras nacionais.

Se é certo que existem obstáculos, parece, no

entanto, que a estratégia dominante de formação de

conglomerados financeiros ainda deverá continuar,

e a expansão transfronteiriça será também um

desafio a vencer. Com a experiência de

desenvolvimento experimentada no espaço europeu

e com a abertura que a adesão à OMC implicará para

a China, acredita-se que a médio prazo alguns

bancos europeus possam vir a registar uma

expansão significativa nesta zona.

António Alves*

O Novo Enquadramento Legal
da Banca Europeia
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bancos internacionais (Pinho, 1995, Noyer, 2000).
Diga-se também que a esta liberalização do sector

correspondeu em simultâneo uma outra tendência de
desregulamentação da actividade, que, se já assumida
nalguns mercados da Europa (e naAmérica do Norte), seria
depois progressivamente expandida e aprofundada. Neste
âmbito, não surpreende que se tenha reforçado o papel da
supervisão bancária, procurando-se encontrar novas
formas de regulação dos riscos do negócio bancário que,
face ao novo enquadramento, tinham naturalmente
tendência a aumentar.

Recordamos que um dos aspectos em foco nos mercados
bancários na altura era exactamente a inovação financeira,
tendo-se desenvolvido um conjunto de novos produtos
bancários cuja situação de risco potencial para as institui-
ções não era ainda plenamente conhecida.

Acresce que, com a entrada em vigor da “directiva
europeia de serviços de investimento”, foram totalmente
eliminadas as barreiras entre bancos comerciais e bancos de
investimento, dando lugar a bancos universais , o que,
inevitavelmente, aumentou a capacidade de oferta do
sector, potenciando ainda mais a concorrência entre as
instituições bancárias.

1

2

Em primeiro lugar, será de referir a tendência que se
notou desde cedo para o aumento da concorrência na área
da banca de grandes empresas, designadamente multina-
cionais. Como se sabe, estas empresas, quando aferidas em
toda a sua magnitude, podem representar para os bancos um
volume de negócios apreciável, a que acresce a sua cultura
internacional por oposição a uma relação fixa no tempo
entre cliente e fornecedor.

Contudo, decorrente destas características, o seu poder
negocial é elevado, ao mesmo tempo que exigem uma
qualidade de serviço superior. Para responder a estes
requisitos, os bancos a operarem nesta área tenderam a
crescer no sentido da pan-europeização. O seu sucesso
esteve dependente não só da eficiência, redução de custos e
bom aproveitamento dos canais de distribuição, mas
também da conquista de uma quota de mercado mínima, o
que viria a implicar alguma diversificação em termos de
produtos e mercados.

No entanto, veja-se que a tendência crescente para as
empresas de maior dimensão e menor risco recorrerem ao
mercado de capitais e não à banca tradicional veio a
favorecer exactamente a banca de investimento, em
detrimento da banca comercial.

Efectivamente, o aumento da concorrência pelo
aprofundamento do mercado único, no que diz respeito à
banca de retalho, encontrou obstáculos em questões de
natureza económica e cultural. Com efeito, num ambiente
cultural diferente, nalguns casos adverso, era de pressupor a
existência de dificuldades em criar novos bancos de raiz e
também a entrada através da aquisição de instituições já
existentes ou de alianças de cooperação não seria isenta de
problemas. Actualmente, mesmo contando com o desen-

volvimento das novas tecnologias, como a banca , a
transposição além-fronteiras do negócio bancário na área
do retalho continua a apresentar evidentes limitações.

Em segundo lugar, deverá referir-se o impacto que a
introdução da moeda única (euro) teve sobre a estrutura
concorrencial dos mercados bancários europeus. Este
impacto é de forma mais evidente referido pela manifesta-
ção dos seus efeitos a nível do mercado de capitais e da
rendibilidade dos bancos no novo contexto de taxas de
inflação reduzidas (Dermine, 1999).

Relativamente ao mercado de capitais, apontam-se
normalmente os efeitos sobre os mercados de obrigações do
Tesouro, produtos derivados sobre taxas de juro, obriga-
ções e acções de empresas e ainda o mercado cambial. Em
termos gerais, verifica-se que, pelo desaparecer das moedas
nacionais, acaba uma vantagem competitiva relativamente
aos operadores locais, havendo em muitas situações maior
conveniência no conhecimento das indústrias a nível
mundial ou europeu e na colocação e negociação de títulos a
nível supranacional.

Desta forma, o processo de integração das operações
relacionadas com os mercados de capitais devido à
supressão das moedas nacionais conduziu, em termos
genéricos, a um aumento da concorrência transfronteiriça
entre instituições.

No respeitante ao mercado cambial, não se verificou
apenas o desaparecimento das operações cambiais intra-
europeias; além disso, os bancos deixaram de ter a vanta-
gem competitiva de serem especialistas nas operações com

online

Outros Factores Promotores
da Concorrência
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a sua moeda, passando antes a concorrer em conjunto nas
operações cambiais do euro.

Em relação aos efeitos sobre a rendibilidade dos bancos
resultantes da determinação do Banco Central Europeu em
controlar a inflação a níveis baixos, há a destacar os efeitos
de aumento do risco de crédito e estreitamento das margens
de juro.

Na primeira perspectiva, verifica-se um aumento do
risco de crédito para os bancos na medida em que, na
ausência de inflação, não haverá um aumento do valor dos
activos dados em garantia de crédito. Também o risco de
crédito se vê aumentado porque as empresas e os indivíduos
deixam de poder contar com o crescimento nominal dos
seus rendimentos para reduzirem o valor real das suas
dívidas. Por outro lado, com uma inflação mais baixa, o
diferencial de juros entre o crédito e os depósitos será
menor, o que igualmente pressiona a rendibilidade e
aumenta a concorrência.

Em terceiro lugar, deverá referir-se que, de forma
semelhante ao que já se estava a verificar, por exemplo, nos
EUA e no Japão, se assistiu também na Europa à entrada de
“não-bancos” no sector. Este fenómeno traduz-se no facto

de empresas que, devido à sua actividade, dispõem de
recursos que podem utilizar na banca de retalho. Exemplos
clássicos do cruzamento de outras actividades com a banca
são dados pela utilização da rede de balcões dos correios,
dos balcões, agentes e das companhias de seguros,
de redes de distribuição de produtos de consumo que
utilizam lojas, por exemplo, para a promoção de crédito ao
consumo, etc.

A concorrência implementada por estas entidades “não-
-bancárias” foi mesmo ao ponto de, por vezes, terem
comprado bancos já instalados, como no caso de compa-
nhias de seguros relativamente a bancos de negócios;
criaram-se mesmo bancos de raiz, como se verificou com
empresas de distribuição (Marois, 1999).

Em quarto lugar, houve a preocupação, por parte das
instituições bancárias, de procurarem um efeito de
dimensão e usufruírem das economias de escala associadas.
Nesta perspectiva, o aumento da dimensão dos bancos era
apresentado como potenciador de sinergias com vista ao
aumento dos rendimentos futuros e/ou potenciador de uma

mailings

redução de custos.
No entanto, parece ter demonstrado a prática que este é

um processo difícil na maioria dos casos. De facto, mesmo
em termos teóricos, parece existir a posição de que só
poderão beneficiar de economias de escala as instituições
de dimensão relativamente pequena, aquelas cujo valor dos
depósitos não vá além dos 350 milhões de dólares (Marois,
1999). Desta forma, quanto maior a dimensão, menor a
probabilidade de se obterem economias de escala.

Por outro lado, parece que as economias de escala são
sobretudo susceptíveis nas áreas de recolha e tratamento de
informação, e nos domínios onde as telecomuni-
cações são um factor de desenvolvimento importante.
Consequentemente, os bancos universais, quando decidem
alargar as suas actividades a áreas mais periféricas, não
obtêm economias de escala na prossecução dessa estraté-
gia, embora sejam possíveis economias de gama.

Em quinto lugar, verificou-se uma expansão no leque
das actividades dos bancos, o que também é factor de
aumento da concorrência. Nesta óptica, apareceram alguns
serviços conexos com a gestão de contas de clientes
particulares, cartões de crédito com características

diferenciadas, a banca , entre outros.
É de referir que se juntaram três elementos de mudança

com grande impacto no desenvolvimento da estratégia das
instituições bancárias, sendo eles a crescente sofisticação
dos clientes e as inovações tecnológica e financeira. Em
particular no que respeita à inovação tecnológica, é de
salientar que se, por um lado, viabiliza a realização de
investimentos potenciadores de um aumento da qualidade e
variedade de serviços prestados a clientes, simultaneamen-
te com aumentos de produtividade e redução de custos, por
outro lado, cria situações em que, para se manter um
determinado nível de serviço, se torna indispensável
substituir e com uma frequência muito
superior ao que era habitual, por vezes sem haver tempo
para recuperar totalmente o investimento inicial. Este é
mais um dos factores que impulsionam a consolidação do
sistema bancário europeu, na medida em que estes investi-
mentos serão mais facilmente rendibilizados se alargada a
base de clientes e se se fizer uma expansão geográfica
noutras áreas.

back office

online

hardware software
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A Consolidação em Duas Etapas
Como tentámos mostrar atrás, com vista à implementa-

ção de um mercado único de serviços bancários, foram
emitidas algumas directivas no âmbito do sistema financei-
ro que, a par de factores como a inovação tecnológica e a
introdução do euro, acabariam por imprimir uma acelerada
dinâmica de concorrência.

Veja-se que, a par destes factores, o sector bancário
registaria também uma evolução no sentido de a actividade
se assumir cada vez mais orientada para a obtenção do
lucro. A tendência foi no sentido do desaparecimento
gradual de instituições de crédito públicas ou mutualistas,
dando lugar às orientações de uma classe de accionistas
essencialmente preocupados com a criação de riqueza, o
aumento do valor das acções e a prossecução de estratégias
que tornassem esses objectivos viáveis.

Evidentemente, a prossecução destes fins, num contexto
de aumento da concorrência e de existência de excesso de
capacidade, exigiria seguramente uma tendência para a
restruturação e consolidação do sector.

Se é consensual que, pelo facto de existir uma tendência

vigente de desintermediação (recorrendo cada vez mais as
empresas ao mercado de capitais para se financiarem), se
gera sobrecapacidade , também será verdade que outras
circunstâncias terão igualmente contribuído para isso.
Certamente, em termos relativos terá havido um excesso de
investimento no sector, o que, aliado à inovação tecnológi-
ca, possibilitou que se exacerbasse a dimensão da oferta.

No entanto, tal parece ser contrariado pelo facto de os
valores do crédito bancário, depósitos e contas de poupança
continuarem a aumentar quando expressos proporcional-
mente em relação ao rendimento nacional (Wellink, 1999).
Em finais de 1999, na área euro, o montante dos emprésti-
mos bancários a empresas era ainda de 8 vezes o total do
valor total dos títulos de dívida empresariais (Gaspar,
2000).

A redução do excesso de capacidade num ambiente de
concorrência e onde bancos e não-bancos estão permanen-
temente atentos a todas as oportunidades de negócio, quer
novas, quer tradicionais, não será certamente um processo
de resolução rápida.

3

Contudo, a consolidação que se implantou, nomeada-
mente as fusões e aquisições que se registaram, permitiram,
senão resolver, pelo menos atenuar o excesso de capacida-
de. Não obstante esta evolução ser encarada como normal,
na medida em que traduz uma manifestação de actuação de
forças de mercado, também conduziria a um aumento
notório do grau de concentração bancária, indicador que
não se quer ver excessivamente aumentado .

Outro aspecto importante relativamente ao processo de
consolidação desenvolvido respeita ao facto de, sobretudo,
se ter verificado nos espaços nacionais, deixando para
segundo plano as “incursões” transfronteiriças. Esta
particularidade não é, contudo, característica exclusiva do
espaço europeu, porquanto, se aferidas em termos mundiais
as fusões e aquisições realizadas na década de 90 no sector
financeiro (incluindo bancos, seguradoras e corretagem), se
verifica que quase 90% se realizaram em termos nacionais.

Em termos do sector bancário europeu só por si, essa
percentagem foi também superior a 80%. Na primeira
metade do ano 2000, as fusões e aquisições no sector
bancário europeu ainda se fizeram quase em 75% em
termos nacionais (Burger, 2001).

Embora os números traduzam as dificuldades existentes
na efectivação de fusões e aquisições de bancos para além
das fronteiras nacionais dentro do espaço europeu, a
verdade é que, apesar de tudo, já muito caminho foi
percorrido em termos de harmonização de legislação,
práticas e mesmo pela adopção de uma moeda comum.

As fusões e aquisições não esgotam, no entanto, as
possibilidades de consolidação além-fronteiras, havendo
também a possibilidade de criação de novas instituições e
da realização de alianças estratégicas. Contudo, seja qual
for a forma de aproximação, são apontados vários proble-
mas que parecem teimar em subsistir. Essas dificuldades
têm, sobretudo, a ver com questões de não harmonização de
aspectos regulamentares relacionados com a defesa dos
consumidores, leis laborais, regime de falências e sistema
fiscal.

Para além de aspectos culturais e de determinadas
especificidades de ordem económica, são ainda por vezes
obstáculos as normas de procedimentos contabilísticos e
aspectos técnicos de produtos bancários que diferem de

4

Continua na página 30
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ActualidadeActualidade – Parte II
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deGestão
Carteiras

Carlos Bastardo*

José Azevedo Pereira
Coordenador da Secção

Cadernos de
Mercados
Cadernos de
Mercados

Estratégias de investimento e alocação de activos

Duas questões importantes carecem de
esclarecimento imediato sobre o perfil do
investidor: o grau de risco do retorno
pretendido e o horizonte temporal do
investimento.

Para que a instituição financeira conheça
com algum rigor o tipo de investidor em
presença, deve, com base num questionário
de definição do perfil de risco, perceber as
suas susceptibilidades, o seu grau de
compreensão da volatilidade dos mercados, a
sua reacção perante um cenário de perda a
nível dos retornos, o tipo de activos

A Importância da
Definição do Perfil de Risco
do Investidor

Os gestores de activos financeiros têm hoje de atender a vários factores influenciadores:

A globalização dos mercados;

O lançamento do euro;

As necessidades dos investidores (perfil de risco e horizonte temporal de investimento);

O enquadramento fiscal;

A volatilidade dos retornos dos activos financeiros.

�

�

�

�

�
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financeiros preferidos, entre outras questões.
Tradicionalmente, o perfil de risco de um investidor é

catalogado em três níveis: conservador, moderado e
agressivo.

O perfil conservador poderá ainda ser desdobrado num
perfil rendimento, constituído por aplicações financeiras
de curto prazo, e que serve normalmente de refúgio em
cenários negativos dos mercados financeiros.

O perfil conservador, como o nome indica, agrupa
activos financeiros com reduzido nível de risco, sendo
normalmente a exposição em acções entre 10% e 25% do
total da carteira.

O perfil moderado ( ) incorpora um nível de
risco/retorno esperado superior, uma vez que o grau de
exposição em acções é superior ao do perfil conservador:
40% a 50% em termos genéricos, em condições normais
do mercado.

O perfil agressivo, como o nome indica, destina-se a
clientes que aceitam uma maior volatilidade dos retornos,
assumindo por isso um maior nível de risco. Neste perfil, a
exposição em acções pode oscilar entre os 75% e os 90%,
em condições normais do mercado.

Em termos médios estruturais de exposição, e
atendendo a diversos exemplos de instituições
financeiras, os três perfis de risco anteriormente
referenciados apresentam-se normalmente do seguinte
modo:

Logicamente, esta estrutura de investimento é apenas
uma referência: os gestores de activos financeiros devem
trabalhar com bandas de investimento, podendo estar
mais expostos, menos expostos ou nada expostos a uma
determinada categoria de activos financeiros, em função
das condições do mercado.

É normal que as equipas de gestão de activos
financeiros estejam organizadas por produtos ou por
categorias de activos. Além disso, têm regularmente
reuniões, denominadas comités de gestão de activos e de
alocação de activos.

Os comités de gestão de activos são estratégicos e de
acompanhamento, enquanto os comités de alocação de
activos são tácticos.

O processo de alocação de activos passa por definir
objectivos, definir a política de investimentos (classes de
activos, países e moedas), atender às restrições do perfil de

balanced

O Processo de Alocação de Activos

risco e às restrições legais e definir a estrutura da carteira
de referência ( ).

O mercado de capitais português é cada vez mais
periférico e o acesso aos mercados internacionais é
relativamente fácil.

As incidências macroeconómicas e de outra natureza
reflectem-se imediatamente em todos os mercados. É
clara a separação entre mercados desenvolvidos e
mercados emergentes.

A filosofia de investimento é a base de qualquer gestão
de activos financeiros: pode ser activa, passiva ou
indexada, global, sector , , e/ou
de .

Agestão activa, como o nome indica, visa ser dinâmica
e explorar todas as oportunidades do mercado. O retorno
absoluto é nos períodos conturbados do mercado uma
preocupação e/ou um objectivo dos gestores de activos.

A gestão passiva ou indexada tem por base um
do mercado (por exemplo, uma carteira

agressiva europeia tem normalmente por referência o
índice EuroStoxx 50 relativamente à componente de
acções) e visa conseguir uma melhor
relativa, isto é, “bater o ”.

A gestão global obriga os gestores de activos a
decidirem sobre os tipos de activos e de mercados: a
estrutura da equipa de gestão é necessariamente mais
vasta, dada a diversidade dos investimentos.

A gestão baseada no tem de atender ao
ciclo económico global (níveis de taxas de juro, fluxos de
capitais, confiança dos consumidores, vendas a retalho,
produção industrial, produtividade…) e ao em
termos de perspectivas futuras dos sectores.

As abordagens de investimento e
são frequentemente utilizadas pelas equipas de gestão de
activos.

A abordagem inicia-se com uma abordagem
global das perspectivas para as economias; elegem-se de
seguida os sectores com melhor prevista e
finalmente seleccionam-se em cada sector as empresas
com maior potencial de valorização.

A abordagem inicia-se com a escolha das
empresas com maior potencial de maximização do
binómio risco/retorno ( ), definindo-se a
partir daí como resultado a exposição em cada sector.
Interessa aqui identificar em profundidade quais as
empresas que têm um crescimento de longo prazo em
negócios e resultados e a que nível tais perspectivas já
estão incorporadas na cotação das acções.

Em termos geográficos, as novas formas de alocação
podem basear-se em abordagens globais (à escala
mundial), à escala regional (região ou país) ou à escala
sectorial.

Esta abordagem dinâmica permite maximizar o
potencial de valorização de cada categoria de activos
financeiros e/ou minimizar a volatilidade dos retornos dos
mesmos.

benchmark

driven top-down bottom-up
quality growth

benchmark

performance
benchmark

sector selection

momentum

top-down bottom-up

top-down

performance

bottom-up

stock picking

EXPOSIÇÃO

Perfil de Risco Liquidez e Obrigações Acções

15%
40%
80%

Conservador
Moderado
Agressivo

85%
60%
20%

Quadro 1
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As possibilidades são diversas, como se pode observar
no quadro 2.

A metodologia de construção de uma carteira ou
portfólio baseia-se em algumas premissas importantes:

Uma vez constituídos o portfólio ou carteira, é
necessário efectuar de forma dinâmica o : os
gestores de activos financeiros, apoiados nas informações
de , devem estar atentos às revisões trimestrais
dos resultados das empresas, devem apoiar-se no
produzido por corretores seleccionados, mas,
principalmente, devem analisar o posicionamento de
outros gestores de activos, nomeadamente no que respeita
à estrutura de alocação.

fine tuning

research
research

�

�

�

�

Research insights

long term trends research
free-cash

flow
enterprise value

ranking

versus benchmark

benchmark

– os analistas e os gestores de
activos financeiros baseiam as suas escolhas nos

e no das empresas; com
base nos modelos de avaliação estimam o

, os resultados líquidos, os dividendos, os
múltiplos de mercado, o , entre
outros;
Os analistas financeiros produzem o das
acções baseando-se na atractividade de cada sector e
empresa;
Os gestores de activos financeiros são responsáveis
pelo peso do investimento em cada sector e em cada
empresa o peso destes no (índice
de bolsa) ou pela selecção de activos com potencial
mesmo que não figurem num , se essa for
a decisão (uma aposta estratégica);
Deverá existir um controlo de risco permanente em
função dos limites de investimento (exposição e tipo
de activos).

A análise dos fluxos financeiros nas diferentes
categorias de activos também é importante (onde estão
aplicados e para onde se prevê que irão).

O definido em termos estratégicos deve
tacticamente ser revisto com frequência (pelo menos
mensalmente), adaptando-o à realidade económica
(macro e micro).

A selectividade e o são duas condições
de sucesso nas escolhas efectuadas.

A questão do nas decisões passa
também pelo uso dos instrumentos de análise técnica ao
dispor dos gestores de activos financeiros. Estes
instrumentos de mercado permitem aferir o “sentimento
do mercado” num determinado momento, através de
representações gráficas, tendências, osciladores, volume
e .

Na avaliação de , existem várias
actividades que necessariamente têm de ser analisadas e
que têm a ver com:

Logicamente, a análise destas questões deve atender às
decisões estratégicas tomadas:

As medidas de avaliação de vão desde as

asset mix

market timming

market timming

open interest

performance

performance

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Aevolução da alocação de activos ( );
As questões do ;
Os custos de transacção;
Os efeitos cambiais (quando existem);
Aqualidade do ;
Acomparação com o ;
O retorno absoluto.

Que grau de diversificação foi e deve ser efectuado;
Qual a independência face ao ;
Qual deve ser o acções/obrigações adequado;
Qual é a política de investimentos;
Como são os processos de decisão.

asset alocation
market timming

stock picking
benchmark

momentum
mix

Quadro 2

TIPO DE ALOCAÇÃO POSSIBILIDADES

Alocação Mercados e Activos Globais

Alocação Regional

Acções Global, Acções Global Mercados Desenvolvidos,
Acções Global Mercados Emergentes, Obrigações Global,
Obrigações Global Mercados Desenvolvidos, Obrigações
Global Mercados Emergentes

Acções Euro, Acções USA, Acções Pan-Europa, Acções
UK, Acções Portugal, Acções Japão, Acções Ásia ex-Japão
Acções América Latina, Obrigações Euro, Obrigações USA
Obrigações América Latina, Obrigações Europa Convergente

Acções TMT, Acções Sector Financeiro, Acções Saúde e
Biotecnologia, Acções Recursos Naturais, Acções Utilities

Alocação Sectorial

A Construção de um Portfólio
– Metodologia

A Avaliação da Performance
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taxas de rendibilidade obtidas, às medidas de risco, ao
face ao , às medidas de

atribuição de (Sharpe, Treybor e Jensen) e
aos GIPS ( ).

Como é que a gestão de activos pode e deve ser
avaliada?

A resposta pode apresentar diferentes ângulos de
análise:

No primeiro caso, a gestão de activos é avaliada em
termos de pelos resultados conseguidos, mas
sem efectuar qualquer comparação com o . Em
períodos negativos ou positivos do mercado, a situação de
retorno absoluto pressupõe obter retornos positivos com o
mínimo risco.

No segundo caso, a gestão de activos pode ser avaliada
face ao e face à alocação de activos financeiros
proposta no início do período para esse período. Com base
na estrutura de alocação de activos financeiros para o mês
(por exemplo, x% em liquidez, y% em acções da zona
euro, z% em acções USA, v% em acções UK e w% em
obrigações), devem escolher-se os mais
adequados (por exemplo, Euribor para a liquidez,
EuroStoxx 50 para as acções Euro, S&P 500 para as
acções USA, Footsie para as acções UK, JPMorgan Bond
Index para as obrigações) ou, em alternativa, usar os
índices da Morgan Stanley consoante a categoria de
activos financeiros em causa.

Com base na carteira real, basta comparar a
rendibilidade real com a rendibilidade que se obteria
ponderando não a carteira real, mas a carteira do

definido.
A comparação com o é efectuada tendo em

conta a exposição real ponderada pela evolução do

tracking error benchmark
performance

global investment performance standards

performance
benchmark

benchmark

benchmarks

asset
alocation

benchmark

�

�

Ou baseamo-nos no retorno absoluto;
Ou baseamo-nos na comparação com o e
com a alocação de activos financeiros decidida em
lugar próprio (comité de alocação de activos).

benchmark

indexante ou referência para cada categoria de activos
financeiros (quadro 3).

Mas não é apenas rendibilidade, é um
binómio risco/rendibilidade. Pode acontecer termos duas
carteiras de activos financeiros: a carteira A, com 20% de
exposição em acções e que deu no ano n 10% de
rendibilidade, e a carteira B, com 40% de exposição em
acções e que ofereceu um retorno de 18%. Em termos
relativos, a carteira A fez uma face à
carteira B.

A análise da componente de risco e do binómio
risco/retorno é muito importante na avaliação da

comparada de carteiras.
Por isso, os GIPS (

) são importantes, dado que têm como
objectivos:

Finalmente, podemos recorrer a medidas tradicionais
de avaliação da que têm por base
comparações com o risco total da carteira, com o risco
sistemático da mesma e com a rendibilidade de uma
aplicação financeira sem risco.

O tema de gestão de carteiras é muito vasto, e o
objectivo deste e do artigo anterior foi apenas sensibilizar
os leitores para uma actividade muito desafiante, mas
também difícil, no actual contexto dos mercados.
Costuma dizer-se entre as pessoas do mercado que a
actividade de um gestor de activos é uma profissão de
desgaste rápido.

performance

out performance

performance
global investment performance

standards

performance

*Director de Gestão de Activos – Barclays Bank PLC
Assistente Convidado do ISEG

�

�

�

Uma aceitação geral de um modelo para o
cálculo e análise de ;
Agarantia de consistência de dados no e no
marketing;
A garantia de condições de igualdade na
concorrência entre gestores de activos financeiros.

standard
performances

reporting

�

Quadro 3

AVALIAÇÃO DE NUM DETERMINADO PERÍODOPERFORMANCE

Exposição
Evolução dos

Retorno no Mês
Carteira A Benchmark

Alocação Real Benchmarks Alocação Real * Benchmark

Liquidez Euribor
Obrigações

Euro Dív. Pública Índice X
Corporate Bond Índice Y

Acções
Euro Índice bolsa
USA Índice bolsa
UK Índice bolsa
Japão Índice bolsa

11,0%
51,0%
38,0%
13,0%
38,0%
18,0%
8,0%
7,0%
5,0%

10,0%
55,0%
40,0%
15,0%
35,0%
15,0%
10,0%
5,0%
5,0%

3,5%

0,5%
1,0%

2,5%
1,5%
2,0%
1,0%

0,39%

0,19%
0,13%

0,45%
0,12%
0,14%
0,05%

1,47%

0,39%

0,22%
0,14%

0,50%
0,13%
0,12%
0,05%

1,55%

0,35%

0,20%
0,15%

0,38%
0,15%
0,10%
0,05%

1,38%Total

* Rendibilidade do investimento direccional + ganhos de trading.
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de

PortugalPortugal
Os

em

Fundos
Pensões

Teresa Garcia*

Caracterização do Mercado

A perspectiva multipilar de financiamento das
pensões tem, também em Portugal, vindo a
ganhar expressão. Reconhecendo o papel e as

funções específicas a desempenhar por cada um dos
potenciais intervenientes na provisão de segurança
financeira na velhice, aquela perspectiva tem como
objectivo ultrapassar os principais inconvenientes da
existência de um pilar dominante.

O primeiro pilar, assente na segurança social do Estado,
ultrapassa os riscos financeiros, como o risco de inflação, a
que os fundos de pensões privados afectos aos respectivos
planos (que no seu conjunto constituem o segundo e
terceiro pilares, consoante sejam empresariais ou pessoais)
são vulneráveis, tendo vantagens claras em termos de
redistribuição. Todavia, está sujeito ao risco político de
cortes nos benefícios prometidos em consequência dos
desenvolvimentos adversos no mercado do trabalho, como
é o caso do envelhecimento da população.

1

Trata-se de implementar um sistema que
combine planos de pensões geridos pelo Estado,
que satisfaçam necessidades básicas, com planos
de pensões ocupacionais privados ou com contas
de poupança individuais para ir ao encontro dos
anseios dos grupos de rendimento mais elevado.
Na maior parte dos países, as alterações introduzi-
das com vista ao equilíbrio dos referidos pilares
têm passado efectivamente pelo reforço do papel
do sector privado .

Em Portugal, a criação de condições de
desenvolvimento dos chamados regimes
complementares é visível na Lei n.º 17/2000, de 8
de Agosto , em que assentam as bases gerais do
sistema público de solidariedade e segurança
social bem como as iniciativas particulares de fins
idênticos, e no Decreto-Lei n.º 475/99, de 9 de
Novembro, que regula actualmente a actividade
dos fundos de pensões.

Não entrando em análise detalhada dos
diversos princípios gerais do sistema, é de realçar

o conteúdo do princípio da complementaridade. Este
consiste na articulação das várias formas de protecção
social, públicas, cooperativas e sociais, com o objectivo de
melhorar a cobertura das situações abrangidas e promover a
partilha contratualizada das responsabilidades nos
diferentes patamares de protecção social. De facto, os
regimes complementares, sejam de iniciativa pública,
sejam de iniciativa particular, são contemplados na lei,
ainda que de constituição facultativa.

Quanto aos primeiros, a lei é muito sucinta, admitindo
apenas que o sistema público de segurança social possa
desenvolver um regime de prestações complementares das
atribuídas nos outros regimes contributivos da segurança
social com as seguintes características:

Quanto aos segundos, o quadro legal é mais extenso. O
seu objectivo é conceder prestações complementares das
garantidas pelos regimes de segurança social de aplicação
obrigatória ou facultativa. A lei reconhece-os como

2

3

�

�

�

De prestações definidas e subscrição voluntária;
Em regime de capitalização;
Em condições a definir por lei.
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instrumento significativo de protecção e solidariedade
social, concretizado na partilha das responsabilidades
sociais. Assim, o desenvolvimento dos regimes comple-
mentares de iniciativa particular deve ser estimulado pelo
Estado através de incentivos considerados adequados,
embora sejam de constituição facultativa, como já se disse.

As iniciativas cooperativas e sociais e privadas desen-
volvem-se através de regimes complementares e da acção
prosseguida por essas entidades, no sentido de contribuírem
para a coesão e para o bem-estar social.Aquelas podem ser:

Os regimes profissionais complementares inserem-se
nas iniciativas cooperativas e sociais e privadas colectivas e
abrangem trabalhadores, por conta de outrem ou indepen-
dentes, respectivamente de uma empresa, de grupos de
empresas ou de outras entidades empregadoras, bem como
de um sector profissional ou interprofissional.

Por último, a gestão dos regimes complementares,
colectivos ou singulares, pode ser feita por entidades do
sector cooperativo e social e privado, nomeadamente:

O Decreto-Lei n.º 475/99 procede à revisão do regime
jurídico dos fundos de pensões em Portugal, tendo como
objectivo fundamental a sua consolidação enquanto veículo
privilegiado de financiamento privado e complementar dos
encargos com a cobertura dos riscos sociais ligados à
reforma, já que o Decreto-Lei n.º 323/85, de 6 de Agosto,
marca o início da legislação sobre o tema, o que significa
um já longo caminho percorrido.

No entanto, esta revisão constitui apenas, como é desde
logo referido, “um primeiro passo” num percurso a
desenvolver tendo em conta uma perspectiva temporal mais
dilatada, onde questões importantes deverão ser contem-
pladas.

São exemplo dessas importantes questões: o recorte dos
planos de pensões privados , o financiamento das respon-
sabilidades de empresas e de outras entidades com pensões
situadas ao nível do segundo pilar da previdência social, o
enquadramento fiscal das contribuições, dos rendimentos e
das prestações inerentes ao financiamento de tais responsa-
bilidades , ou o destino prioritário do saldo da liquidação de
um fundo de pensões cujo sobrefinanciamento resulte de
uma redução drástica do número de participantes em planos
de pensões sem direitos adquiridos.

Neste contexto, esta revisão aclara e modifica aspectos
formais e procede a alterações no sentido “de reforço da
protecção de contribuintes, participantes, beneficiários e
também de associados”, mas também “de aperfeiçoamento
qualitativo do funcionamento dos fundos de pensões”.
Passam agora a ser exigidos determinados comportamentos
contratuais às entidades gestoras, nomeadamente ao nível

4

5

�

�

�

�

�

�

Colectivas, quando se consubstanciam na instituição
de regimes complementares a favor de um grupo
determinado de pessoas, por decisão dos interessados
ou de terceiro;
Singulares, quando se traduzem na adesão individual
dos cidadãos a um regime complementar.

Associações mutualistas;
Companhias de seguros;
Sociedades gestoras de fundos de pensões;
Institutos públicos, legalmente competentes para o
efeito.

de regras de informação e transparência contratual e de um
direito de renúncia a favor de pessoas singulares contri-
buintes aderentes a fundos de pensões abertos.

Por outro lado, no que diz respeito à regulação pruden-
cial dos fundos de pensões e das respectivas entidades
gestoras, passa a ser obrigatória a avaliação de responsabili-
dades antes da autorização de constituição de fundos de
pensões que financiem planos de pensões de benefício
definido ou mistos, ou da alteração dos respectivos
contratos constitutivos; é instituída a figura do actuário
responsável; e a entidade gestora é impedida de iniciar o
pagamento de novas pensões caso o montante do fundo de
pensões não seja superior ao valor actual das mesmas.

É ainda estabelecido o novo regime relativo à margem de
solvência das entidades gestoras e especificado o tipo de
entidades que podem ser subcontratadas para proceder à
gestão dos investimentos dos fundos de pensões. Na senda
da protecção contratual de todos os intervenientes,
manteve-se a opção pelo regime de aprovação prévia
administrativa dos contratos constitutivos de fundos de
pensões fechados e dos regulamentos de gestão de fundos
de pensões abertos, bem como das alterações de ambos.

Tendo como propósito o aperfeiçoamento qualitativo do
funcionamento dos fundos de pensões, é expresso um
regime específico para o sobrefinanciamento dos fundos,
efectuam-se ajustamentos relativamente à questão da
extinção dos fundos de pensões e eliminam-se as disposi-
ções relativas às aplicações dos fundos de pensões,
passando as mesmas a constar de portaria . Em todo o caso,
abre-se agora a possibilidade de utilização de contratos de
reporte e de empréstimos de valores na gestão dos activos
dos fundos de pensões.

Decorre desta nossa exposição que, nestes cerca de
quinze anos de existência, a envolvente legal tem tentado
acompanhar as necessidades das entidades gestoras nas
suas diversas funções e as preocupações dos diferentes
intervenientes do processo. De facto, ao longo daquele
período, o crescimento registado pelo mercado de fundos

6

7
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de pensões tem sido exponencial, constituindo os fundos de
pensões actualmente, à semelhança do que acontece
noutros países, um dos mais importantes investidores
institucionais, canalizando para o investimento produtivo
volumes cada vez maiores de poupança das famílias e das
empresas e ocupando um lugar de destaque na organização
e funcionamento dos mercados de capitais nacionais e
internacionais.

Vejamos alguns indicadores que atestam aquele
crescimento.

Quando analisamos o número de entidades gestoras,
observamos que as sociedades gestoras têm vindo a ganhar
peso comparativamente às empresas de seguros, apesar de,
em 1998, esse peso já ser idêntico. No entanto, as socieda-
des gestoras gerem mais de metade do número de fundos de
pensões.

De facto, a evolução do número de fundos mostra o
crescimento substancial da actividade, tendo as sociedades
gestoras vindo a assumir um papel dominante na sua gestão.

Atente-se ainda no facto de os fundos fechados constituí-
rem a grande maioria dos fundos existentes.

Outro aspecto a realçar é o aumento do número de fundos
PPR e do número de fundos abertos, que, em 1998, ascendia
a catorze e a doze, respectivamente. Este aumento represen-
ta um acréscimo de 75% e de 140%, respectivamente, em
relação a 1993. Como resultado, o peso dos fundos
fechados no total tem vindo a cair de forma consistente ao
longo dos últimos cinco anos, atingindo o valor de 88%.

O montante dos fundos de pensões atingiu, em 1998,
2 321 146 milhões de escudos, sendo o grosso desse
montante gerido por sociedades gestoras (i.e., 97%).
Repare-se que isso correspondeu a uma taxa de crescimento
média de 24% ao ano num período de cinco anos (quadro 4).

Os fundos PPR e os fundos abertos totalizam os
montantes de 103 642 milhões de escudos e 20 330 milhões
de escudos, respectivamente, ou seja, aqueles têm um peso
substancialmente mais pequeno, embora crescente ao
longo dos últimos três anos, com taxas de crescimento
médio na ordem dos 30% e 64%, respectivamente. Os
fundos PPA estão ainda a dar os primeiros passos
(quadro 5).

Unidade: milhões de escudos

Fonte: Boletins de Fundos de Pensões, de 1988 a 1998, ISP.

19981993

Quadro 5 – Montante dos fundos de pensões por tipo de fundo

Montante dos fundos de pensões:

Fechados

%

PPR

%

PPA

%

Abertos excluindo PPR e PPA

%

789 291

706 364

89%

29 133

4%

0

0,0%

53 794

6,8%

2 321 146

2 195 093

95%

103 642

4%

2 080

0,1%

20 330

0,9%

19981993

Fonte: Boletins de Fundos de Pensões, de 1988 a 1998, ISP.

1996

(a) O número total de beneficiários deixou de ser publicado.

Quadro 6 – Número de participantes e de

beneficiários de fundos de pensões fechados e abertos

254 241

66 793

26%

Participantes

Beneficiários

Beneficiários/Participantes

248 882

39 782

16%

291 146

(a)

Entidades gestoras e fundos de pensões

Montante dos fundos de pensões

Evolução

Fonte: Boletins de Fundos de Pensões, de 1988 a 1998, ISP.

Quadro 1 – Número de entidades gestoras

19981987

Entidades gestoras de fundos:

Empresas de seguros

%

Sociedades gestoras

%

15

10

67%

5

33%

33

17

52%

16

48%

1993

26

11

42%

15

58%

19981987

62

42

68%

20

32%

Fonte: Boletins de Fundos de Pensões, de 1988 a 1998, ISP.

233

86

37%

147

63%

1993

219

87

40%

132

60%

Quadro 2 – Número de fundos de pensões

Fundos de pensões:

Geridos por emp. de seguros

%

Geridos por soc. gestoras

%

1998

233

204

88%

14

6%

3

1%

12

5%

1993

219

206

94%

8

4%

0

0%

5

2%

Quadro 3 – Distribuição do

número de fundos de pensões por espécie

Fundos de pensões:

Fechados

%

PPR

%

PPA

%

Abertos excluindo PPR e PPA

%

Fonte: Boletins de Fundos de Pensões, de 1988 a 1998, ISP.

19981987

16 816

13 951

83%

2 865

17%

2 321 146

77 323

3%

2 243 822

97%

1993

789 291

78 715

10%

710 576

90%

Quadro 4 – Montante dos

fundos de pensões por entidades gestoras

Montante dos fundos de

pensões

Geridos por emp. de seguros

%

Geridos por soc. gestoras

%

Unidade: milhões de escudos

Fonte: Boletins de Fundos de Pensões, de 1988 a 1998, ISP.
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19981995

Quadro 7 – Número de participantes e

de beneficiários de fundos de pensões fechados

Participantes

Beneficiários

Beneficiários/Participantes

Fonte: Boletins de Fundos de Pensões, de 1995 a 1998, ISP.

197 600

71 994

36%

190 156

88 652

47%

Nota: O número de participantes de 1995 é relativo a 212 fundos e o de

1996 a 206.

Relativamente aos participantes e beneficiários, é de
registar o acréscimo de ambos na ordem de 2% e 68%,
respectivamente, entre 1993 e 1996, uma vez que o número
total de beneficiários deixou de ser publicado desde 1997,
inclusive. Em todo o caso, e atendendo à relativa imaturida-
de dos fundos, nota-se que os beneficiários constituem
apenas um pouco mais de um quarto dos participantes (26%
em 1996).

Se olharmos para o número de participantes e de
beneficiários dos fundos fechados, quadro 7, verificamos
que o primeiro se tem mantido relativamente constante,
com tendência para descer, enquanto o número de benefi-
ciários revela uma pequena tendência para aumentar, o que,
aliás, é compatível com a estabilização do número de
fundos constituídos ao longo do período. Aqui, o peso dos
beneficiários nos participantes é superior, estando já
perto dos 50% no ano de 1998.

Quanto à evolução do montante das contribuições,
quadro 8, verificou-se que o seu valor registou, entre uma
taxa de crescimento média (tcm), 1995 e 1998, negativa na
ordem dos 14%, sendo o decréscimo mais acentuado para
as empresas de seguros.

Se cingirmos a análise apenas aos fundos fechados,
quadro 9, verificamos que as contribuições para estes
fundos decresceram na ordem dos 17% ao ano. Ao invés, o
crescimento do montante das contribuições para fundos
PPA foi de aproximadamente 82% ao ano. O crescimento
médio anual das contribuições para fundos PPR e fundos
abertos, excluindo PPR e PPA, também foi significativo, na
ordem dos 41% e 31%, respectivamente.

Relativamente às pensões pagas, quadro 10, constata-
mos que estas últimas passaram de 32 395 milhões de
escudos para 83 104 milhões de escudos, no período 93-96,
correspondendo a um acréscimo de 157%. O peso das

pensões de velhice é dominante no montante das pensões
pagas, logo seguido pelo peso das pensões de invalidez e de
pré-reforma, respectivamente.

Quando olhamos para a distribuição dos fundos de
pensões fechados segundo escalões de montantes geridos,
verificamos que cerca de 50% dos fundos de pensões gerem
montantes inferiores a 500 milhões de escudos.

No entanto, em termos de montante global, essa
percentagem de fundos não representa mais do que 1% do
montante total gerido.

Isto significa que um pequeno número de fundos de
grande dimensão envolve grande parte do montante global
gerido, ou seja, existe uma grande concentração dos
montantes geridos num pequeno número de fundos.

No que diz respeito à distribuição dos fundos de pensões
por associados, verificamos, também aqui, o fenómeno de
concentração da distribuição. Ou seja, cerca de ¾ dos
fundos têm apenas 1 associado, a que corresponde mais de
¾ do montante global de fundos em gestão.

Aquela estrutura mantém-se quando analisamos a
distribuição dos fundos de pensões segundo o número de
participantes.

1995

Quadro 8 – Montante das contribuições por entidade gestora

tcm (95-98)

Montante das contribuições:

Empresas de seguros

%

Sociedades gestoras

%

Unidade: milhões de escudos

Fonte: Boletins de Fundos de Pensões, de 1995 a 1998, ISP.

360 394

20 213

6%

340 182

94%

– 14%

– 26%

– 14%

1995 1998

Unidade: milhões de escudos

Fonte: Boletins de Fundos de Pensões, de 1988 a 1998, ISP.

Quadro 9 – Montante das contribuições por tipo de fundo

tcm
(95-98)

Montante das contribuições:

Fechados

%

PPR

%

PPA

%

Abertos excluindo PPR e PPA

%

360 394

351 273

97%

6 702

2%

124

0,0%

0,6%

2 295

227 908

203 120

89%

18 915

8%

742

0,3%

2,3%

5131

– 14%

– 17%

41%

82%

31%

1993 1996

Unidade: milhões de escudos

Fonte: Boletins de Fundos de Pensões, de 1995 a 1998, ISP.

Quadro 10 – Montante de pensões pagas por tipo de pensão

Montante das pensões pagas:

Velhice

%

Pré-reforma

%

Invalidez

%

Viuvez e orfandade

%

32 395

11 609

36%

7 542

23,3%

10 517

32%

2 727

8%

83 104

38 642

46%

16 491

19,8%

21 545

26%

6 426

8%

Caracterização dos Fundos
De acordo com os escalões de montantes geridos

De acordo com o número de associados

Participantes e beneficiários

Contribuições e pensões pagas

De acordo com o número de participantes

Continua na página 33
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ProdutosProdutos ServiçosServiços
do dos

e na

Gestão Preço

Actividade Bancária
João da Costa Pereira*

A variável preço é a mais complexa do
conjunto de variáveis do marketing-mix.

É a variável mais sensível, pois os seus efeitos são
mais imediatos.

Areacção por parte dos consumidores e por parte dos
concorrentes é mais célere do que a provocada por
introdução de novos produtos ou pelo lançamento de
uma campanha publicitária.

Que factores podem influenciar a fixação/alteração
dos preços?

Fundamentalmente são os seguintes:

Vejamos, no esquema 1, o caminho que leva à
fixação dos preços.

Analisemos então, procurando ilustrar com alguns
exemplos recentes, os factores “Restrições Legais e
Objectivos da Empresa” que, no caso da actividade
bancária, são dos que mais influenciam a gestão do
preço dos produtos e serviços.

Longe vai o tempo em que todo o preçário dos bancos
era fixado administrativamente pelo Banco de Portugal.

Hoje vivemos num regime de fixação livre dos
preços, embora seja uma liberdade condicionada e
vigiada.

�

�

�

�

�

Restrições legais;
Objectivos da empresa, nomeadamente em termos
de rendibilidade;
Aprocura;
As características do produto;
Aconcorrência.

Por exemplo, há a obrigatoriedade de afixação do
preçário em todos os balcões, segundo modelo pré-
definido, e de se colocar à disposição dos clientes um
vastíssimo dossier com todos os preços praticadas,
sejam taxas de juro, preços de produtos e serviços,
comissões ou outros encargos (ver Aviso do Banco de
Portugal nº 1/95, de 16 de Fevereiro).

Recentemente foi introduzido um aditamento a este

Restrições Legais

Escolha do
mercado-alvo

Escolha do
posicionamento

Elementos do
marketing-mix

Escolha de uma
estratégia de preços

Determinação
dos preços

Procura

Concorrência

Restrições
legais

Objectivos da
empresa

relativamente
aos preços Características

dos produtos

Esquema 1
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Aviso, relativo à prestação de serviços financeiros
através da Internet.

É o Aviso do Banco de Portugal nº2/2002, de 27 de
Março, que obriga a que as instituições que ofereçam
produtos e serviços que possam ser solicitados ou
adquiridos através da Internet possibilitem a consulta
dos preços, nos ou através dos respectivos sítios.

De realçar também o Decreto-Lei nº 202/94, de 23 de
Agosto, que estabeleceu o regime aplicável à informa-
ção que, em matéria de taxas de juro e outros custos de
operações de crédito, as instituições de crédito devem
prestar aos seus clientes.

Assim, foi definida a obrigatoriedade de divulgação
das taxas representativas das diferentes operações de
crédito, nas modalidades de taxa nominal e de taxa
anual efectiva (TAE).

Este diploma indicou também, para efeitos dos
pagamentos efectuados ou a efectuar pelo cliente, os
itens a considerar no cálculo da TAE.

Por outro lado, foram transpostas para o direito
interno várias Directivas do Conselho das Comunida-
des Europeias.

De realçar as relativas à aproximação das disposi-
ções legislativas, regulamentares e administrativas dos
Estados-membros sobre o crédito ao consumo.

Nesse sentido, o Decreto-Lei nº101/2000, de 2 de
Junho, fixou uma fórmula matemática única de cálculo
da taxa anual de encargos efectiva global (TAEG).

Este diploma alterou os anexos nºs 1 e 2 do Decreto-
-Lei nº359/91, de 21 de Setembro, o qual fixou o
conjunto de elementos obrigatoriamente a incluir para o
cálculo da TAEG.

Outro instrumento jurídico importante é o Regula-
mento nº 2560/2001 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 19 de Dezembro de 2001, relativo aos
pagamentos transfronteiriços em euros.

Nele ficou consagrado o princípio da igualdade dos
encargos aplicados às operações de pagamento elec-
trónico transfronteiras em euros, já desde 1 de Julho do
corrente ano, e a aplicação de um período transitório
para as transferências bancárias transfronteiriças, até 1
de Julho de 2003.

Em síntese, e no imediato, este Regulamento teve
implicações no tarifário aplicado às transacções com
cartões de débito e de crédito, obrigando à criação de
dois blocos de tarifação, um relativo às transacções
efectuadas nos países pertencentes à Zona Euro, outro
relativo às transacções efectuadas nos países fora da
Zona Euro.

Se se percebe o objectivo de uma maior uniformiza-
ção dos preços praticados por cada instituição bancária
no espaço da Zona Euro, com maior transparência de
informação para os clientes, o certo é que os custos das
transacções são diferentes se efectuadas em Portugal
ou no estrangeiro, o que irá reflectir-se num agravamen-

to das contas de exploração quer dos cartões de débito,
quer dos cartões de crédito.

A fixação dos preços dos diversos produtos e
serviços resulta de uma análise cuidada da formação
dos respectivos custos e tem por objectivo a manuten-
ção de uma adequada rendibilidade.

A fixação dos preços poderá também ser um instru-
mento de penetração em determinados mercados, de
fidelização da clientela ou de reafectação de operações.

A este propósito, e com o crescimento dos canais
automáticos complementares da rede de balcões, a
banca está a fazer um esforço no sentido de a clientela,
para as operações mais correntes e de menor valor
acrescentado, ser conduzida para os canais automáti-
cos.

Esse esforço, independentemente das acções de
divulgação das respectivas vantagens, é certamente
potenciado se o cliente se aperceber das vantagens de
um preçário em pirâmide invertida:

Estes são alguns exemplos das razões que levam à
fixação/alteração dos preços.

Obviamente, não negaremos a importância de outros
factores tais como a procura, as características próprias
de cada produto ou a influência da fixação/alteração de
preços por parte da concorrência.

Mas estes aspectos são aqueles que são mais sobeja-
mente conhecidos pelos leitores, são aqueles que a
teoria mais pormenorizadamente descreve!

*Economista
Director de Marketing do Montepio Geral

Assistente do ISGB

�

Objectivos Próprios dos Bancos

Balcão

Rede própria
de Caixas

Automáticos

Serviço via Internet

Banca Telefónica

P
R
E
Ç
O

Rede Multibanco

Esquema 2
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NOVOS
PROJECTOS
...NOVAS
SOLUÇÕES
2002/3

O IFB levou a efeito, no passado dia 25 de

Junho, uma Sessão de Apresentação dos seus

mais recentes projectos. Esta sessão foi

especialmente dedicada aos responsáveis pela

formação nos bancos portugueses.

Os convidados foram recebidos pelo Director-

-Geral Adjunto, Dr. Manuel Ferreira, que se

encontrava acompanhado pelo Director,

Dr. Reinaldo Figueira, responsável pela Direcção

que organiza e põe em marcha a Formação

Profissional do Instituto, e pela Dra. Manuela

Santos, Subdirectora responsável pelo

Departamento Pedagógico, órgão onde foram

concebidos e preparados os novos programas

agora apresentados.

Jogo Bancário
O primeiro projecto dado a conhecer foi o

.
Foi referido que este jogo tem por finalidade

proporcionar aos participantes uma visão global dos
factores que mais influenciam a gestão diária de um
balcão bancário.

O jogo centra-se nos elementos de sucesso de um
balcão e na sua interdependência e tem por objectivos:

Aumentar a quota de mercado nos segmentos mais
rendíveis, colocando as decisões a nível do e
do marketing de produtos e serviços;
Aumentar a produtividade do balcão com base na
optimização dos processos e racionalização das
operações;
Aumentar o valor por cliente, através de um serviço
de alta qualidade e da gestão dos canais de
distribuição.

O Jogo Bancário IFB é, assim, um eficaz modelo de

Jogo

Bancário

�

�

�

pricing

1º Projecto

1

2 3

5

4

JOGOJOGO
BANCÁRIOBANCÁRIO

simulação que permite representar um ambiente real, no
qual estão presentes as principais variáveis do negócio
bancário.

É, antes de mais, um trabalho de equipa. Os
participantes reúnem regularmente e quer a formulação
de estratégias, quer a tomada de decisões deverão ser
feitas colectivamente. Cria-se assim um ambiente muito
favorável ao trabalho de equipa, que hoje é vital para o
sucesso de qualquer organização.

As jogadas são transmitidas ao IFB pelo chefe de
equipa através da Internet e, realizado o processamento
no simulador, serão os respectivos resultados enviados às
equipas, que poderão, assim, ir acompanhando a
evolução da rendibilidade do seu balcão face à
concorrência.

Foi anunciado que o próximo Jogo Bancário tem início
em Outubro de 2002 e termina em Junho de 2003.

AB
C
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<<

O 2º projecto apresentado foi o CD-Rom
Trata-se de um CD desenvolvido na área do multimédia

educativo, que pretende proporcionar a bancários e outras pessoas
interessadas uma aprendizagem interactiva sobre a forma como
funciona um banco.

Assim, através de um meio que integra, num mesmo suporte,
texto, imagem e som, oferece-se uma informação actualizada,
diversificada, funcional e com muitos exercícios.

Os alunos poderão optar por qualquer dos dois tipos de apoio
pedagógico previsto: tutoria telemática, acessível através da Internet,
ou tutoria presencial em sessão de apoio específica.

O que É um Banco?

software

A Direcção do IFB teve assim a oportunidade de partilhar com alguns dos responsáveis pela formação na

banca os resultados dos seus últimos esforços para preparar e oferecer a colaboradores do sector financeiro

oportunidades de formação cada vez mais acessíveis, abrangentes e eficazes.

De salientar, ainda, a exposição feita nesta sessão pela Dra. Manuela Santos a propósito do estudo que tem

vindo a ser efectuado no seu Departamento sobre o estado da arte do na banca europeia. Trata-se

de um trabalho que foi realizado por uma equipa coordenada pelo IFB, por incumbência do EBT-N – European

Bank Training Network, que será motivo de notícia detalhada no próximo número desta Revista.

e-learning

�

WebBanca – Formação Bancária Online foi o 3º e último projecto
apresentado nesta sessão.

Trata-se de um sistema de desenvolvido para a banca pelo IFB.
Os cursos que estão a correr nesta plataforma ultrapassam as barreiras do

espaço e do tempo presentes nos outros tipos de formação. É ensino a
distância e utiliza a Internet como meio, dispondo de fórum para discussões,

, , vídeo e áudio-conferência.
Neste momento, está já a decorrer um curso de 7 disciplinas para 1300

colaboradores de um grupo bancário, curso que terminará em Novembro
próximo. Por outro lado, estão projectados para Setembro mais alguns cursos
abertos a todas as instituições. Os temas desses cursos são: Negócio Bancário

e Sistema Financeiro, Produtos Bancários e Financeiros, Cálculo Financeiro
Aplicado, Crédito à Habitação e 7 programas de Microinformática –

Microsoft 2000.

e-learning

chat e-mail

O que é um Banco?

WebBanca

2º Projecto

3º Projecto

AB
C

GUIA DE ESTUDO

AVALIAÇÃO DE
CONHECIMENTOS

LINKS INTERNET

MAPA DO CD-ROM

BLOCO DE NOTAS

SITE DO CURSO

TUTOR ONLINE

PESQUISA

SAIR

?

<<

<<
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Jogo Bancário no Grupo BCP
Vitória do Reino Unido

Realizou-se
em 5 e 6 de
Julho a fase

final do Jo-go Bancário
d o I F B d e d i c a d o
e x c l u s i v a m e n t e a
c o l a b o r a d o r e s d o
Grupo Banco Co-
mercial Português, que
vai já na sua 3ª edição.

Nesta acção de
formação/competição,
que teve o seu início em
Novembro de 2001,
part iciparam 1100
colaboradores do BCP
distribuídos por 209
equipas, das quais 72 estrangeiras,
representando todas as operações do
Grupo a nível internacional.

O objectivo principal deste jogo é a
gestão de uma agência bancária em
ambiente concorrencial, tentando obter os
melhores resultados, minimizando custos
e maximizando receitas.

A nível técnico há, assim, que
manipular custos com pessoal, com
equipamentos, formação profissional,
índices de , Marketing.

A nível pedagógico os concorrentes
treinam o trabalho em equipa, o uso da
decisão e a responsabilização consequente
e, ao sentirem os efeitos das decisões
tomadas, desenvolvem competências.

As condições de mercado que foram
definidas à partida, podem ser alteradas a
todo o momento pela equipa do IFB que
controla o jogo, por exemplo, as taxas de
juro de mercado, a taxa de inflação.

A cerimónia de entrega de prémios às
equipas vencedoras (ver caixa) teve lugar
num hotel de Sintra e contou com a
presença da Administração e do Núcleo de
Formação e Desenvolvimento de
Carreiras do BCP, das 18 equipas finalistas
e de elementos da Direcção do IFB.

O Director daquele Núcleo, Sr. João
Paulo Feijoo, anunciou as equipas
vencedoras, tendo afirmado no seu

cross selling

CLASSIFICAÇÃO

1º – THE FOXES (Inglaterra)

2º – BANK 2BD5 (Polónia)

3º – ZEUS (Grécia)

4º – BCP NOVA IORQUE (EUA)

5º – BCP EUROPORTO 1 (Portugal)

6º – CENTENÁRIO (Espanha)

7º – Restantes equipas finalistas

19º – Todas as equipas que não
atingiram a fase final

discurso que “Este jogo, nesta fase, já é um
jogo só com vencedores” e que “Sem
prejuízo do talento adicional que possam
ter demonstrado nesta final, as 18 equipas
que aqui chegaram já estão todas bem
dentro de uma zona de elevado mérito.”

Em seguida, recordou os dois grandes
objectivos deste jogo: ser um exercício de
formação, mas também um instrumento de
criação de um espírito de unidade e de
conhecimento mútuo, capaz de cimentar
os laços de coesão entre as diferentes
unidades de negócio. Disse ainda que “foi
por isto que levámos a 3ª edição do Jogo
para uma dimensão internacional. Creio
que todos concordarão que estes
objectivos foram plenamente atingidos”.

Do discurso de encerramento desta
sessão proferido pelo Sr. Engº Jardim
Gonçalves, Presidente do Conselho de
Administração, salientamos as referências
que fez à dimensão internacional da
presente edição do Jogo Bancário.

Afirmou ser muito agradável estar
naquele ambiente, com a presença de
colaboradores quer do BCP, quer de
parceiros amigos em tão diferentes países
e congratulou-se ter sido possível
mobilizar para o Jogo participantes das
mais variadas procedências, pelo convívio
propiciado pelas actividades organizadas
em torno da final e pela oportunidade para

Instituto
de Formação
Bancária

melhor conhecerem o BCP.
Terminou dizendo que não é fácil para

uma instituição financeira portuguesa
mostrar que está em diferentes países de
uma forma leal, disponível para ajudar a
desenvolver os seus sistemas financeiros,
reafirmando o empenho do Grupo BCP na
relação com os seus parceiros estrangeiros
e concluindo:

“Julgamos por isso que, nestes
moldes, o Jogo Bancário é uma boa
iniciativa, que vale nitidamente a pena
continuar a desenvolver”�
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doActividadeActividade
Sector Bancário

Caracterização Geral do Sector

em Portugal no Ano 2001

Da análise desenvolvida pela APB englobando a quase
totalidade dos bancos a operar em Portugal, incluindo o Sistema
de Crédito Agrícola Mútuo, ressalta que o comportamento do
sector bancário em 2001 registou abrandamento do ritmo de
expansão.

Apesar de o total dos activos do sector, que ascende a mais de
298 mil milhões de euros (m. M. €), ter mantido uma taxa de
crescimento próxima dos 9% registados em 2000, o crédito sobre
clientes cresceu 12,7%, evolução que revela, todavia, uma quebra
relativamente ao comportamento do crédito verificado em 2000
(crescimento de 22,7%).

Na vertente de captação de recursos, o abrandamento dá-se de
forma mais suave, com os débitos para com os clientes
adicionados dos títulos a registarem um acréscimo relativo na
ordem dos 10,2% (11,3% no ano anterior).

A par da apontada redução das taxas de crescimento do crédito
concedido e da captação de recursos, verificaram-se igualmente
diminuições ao nível dos resultados do exercício, que passaram de
2170 M € em 2000 para 1854 M € em 2001, o que significa uma
redução de 14,6%.

Manteve-se a tendência, iniciada há já alguns anos, no sentido

A Associação Portuguesa de Bancos apresentou no seu do mês de Junho passado, a exemplo dos

anos anteriores, uma análise da actividade bancária em Portugal relativa ao ano de 2001.

Dessa análise destacamos aqui alguns aspectos que consideramos mais significativos.

Boletim Informativo

da redução do número de trabalhadores do sector, que passou a
contar com 57412 empregados. Esta evolução foi acompanhada
pela diminuição do número de balcões, tendo ficado inalterado, ao
nível das 11 pessoas, o rácio do número de empregados por balcão.

Exceptuando o reforço do peso do crédito a clientes e a
redução verificada nas aplicações em títulos, a estrutura do activo
não evidencia alterações significativas comparativamente ao ano
anterior, como se pode observar no quadro 2.

A função de concessão de crédito a clientes, representando, em
2001, um papel preponderante na composição do líquido do
sector, com 55,4% do total, continua a registar uma evolução
favorável, com mais 2% que no ano 2000.

Nas aplicações em títulos, observa-se uma redução de 1,8%,
variação a que não é alheia a situação negativa dos mercados de
capitais.

Do lado dos passivos e capitais próprios, são mais uma vez os
clientes que assumem a posição mais relevante, assistindo-se a
novo reforço da importância dos débitos para com clientes e
títulos, cujo peso relativo se situa nos 55,8%.

De notar, igualmente, o aumento de 0,6% nos capitais próprios
e equiparados, o que faz subir o seu peso relativo no valor do total
do activo para quase 11%.

(Quadro 1)

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SECTOR EM 2001

1. Dados Gerais (em milhões de euros)

Activo Líquido
Crédito sobre Clientes
Débitos para com Clientes + Títulos
Nº de Balcões
Nº de Empregados
Resultado Bruto Total

2. Indicadores
Resultados do Exercício

Solvabilidade Bruta
Nº de Empregados por Balcão
Custos Administrativos/Act. Financeiros
Rendibilidade dos Capitais Próprios

(em %)

Dezembro Variações

20002001 Absolutas
Relativas

(%)

298 042
165 210
166 406

5 359
57 412
4 587
1 854

11,01
11

1,55
11,38

274 513
146 563
150 969

5 550
59 051
5 236
2 170

10,42
11

1,68
13,41

23 529
18 647
15 437
– 191

– 1 639
– 649
– 316

0,59
0

– 0,13
– 2,03

8,6
12,7
10,2

– 3,4
– 2,8

– 12,4
– 14,6

Estrutura do Balanço (Actividade Global)

(Quadro 2)

APLICAÇÕES E RECURSOS

Estrutura (%)

2001 2000 D (p.p)

Disponibilidades
Créditos s/Instituições de Crédito
Créditos s/Clientes (bruto)
Aplicações em Títulos
Imobilizações e Participações
Outros Activos

Débitos p/c/Instituições de Crédito
Débitos p/c/Clientes + Títulos
Outros Passivos
Capitais Próprios e Equiparados

TOTAL

0,5
– 0,5

2,0
– 1,8

0,0
– 0,2

– 0,8
0,8

– 0,6
0,6

3,9
21,2
53,4
11,4
4,8
5,3

100,0
31,5
55,0
3,2

10,3

4,4
20,7
55,4
9,6
4,8
5,1

100,0
30,7
55,8
2,6

10,9
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Cobertura Geográfica e Bancarização

O resultado bruto total gerado pelo sector bancário no ano de
2001 atingiu perto de 4,6 m.M.€, o que traduz um decréscimo de
12,4% face ao exercício precedente.

Para uma melhor identificação das causas que contribuíram
para a evolução negativa deste agregado, há que ter em
consideração, por um lado, a evolução dos rendimentos da
actividade recorrente e o significado de ocorrências excepcionais
(onde se incluem as reposições de provisões e os ganhos
extraordinários líquidos das perdas de natureza similar), por outro.

Apesar da diminuição dos resultados de operações financeiras
em 2,9%, o produto bancário de exploração teve um
comportamento bastante satisfatório (aumento de 7,2%), o que,
conjugado com o desempenho dos custos administrativos (com
um crescimento de apenas 1,1%), se reflectiu positivamente na
progressão do resultado bruto de exploração, que cresceu 14,3%.

Todavia, os resultados extraordinários do exercício de 2001
tiveram uma redução de 1115 milhões de euros (–56,2%),
evolução que justifica a diminuição verificada no resultado bruto
total.

A evolução das componentes do produto bancário de
exploração revela um crescimento do resultado financeiro, o
mesmo sucedendo nos serviços bancários, com aumentos de,
respectivamente, 7,5% e 11,3%.

Merece particular referência a evolução positiva dos resultados
de serviços bancários, os quais atingem já 24,4% do produto
bancário, confirmando assim a tendência verificada nos últimos
anos, ou seja, o aumento da importância do comissionamento no
conjunto dos proveitos do sector.

O comportamento do resultado financeiro continua a ser
influenciado negativamente pela redução da margem, a qual tem

sido, todavia, compensada pela expansão da actividade.
O valor atingido pela margem financeira em 2001 (1,99%)

confere-lhe particular relevância, pois é a primeira vez que a
margem para o sector fica abaixo dos 2%.

Ao abrandamento do ritmo de alargamento da rede de balcões
segue-se, em 2001, uma situação de redução da rede doméstica em
161 unidades.

Esta evolução tem subjacentes três tipos de factores: as
restruturações decorrentes dos processos de fusões e aquisições
por que passou o sector, a implementação de redes alternativas
apoiadas em novas tecnologias e a sua cada vez mais significativa
utilização pelos clientes e, por último, o próprio nível de
bancarização já alcançado no país.

(Quadro 5)

EVOLUÇÃO DO PESO DAS COMPONENTES DO PRODUTO
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65,8
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15,8

64,4

20,9

14,7

61,2

21,5

17,3

65,2

23,5

11,3

65,4

24,4

10,2

Resultado Financeiro Serviços BancáriosResultados Operações Financeiras

(Quadro 6)
EVOLUÇÃO DA MARGEM FINANCEIRA

%
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2,19 2,05 2,04 1,99
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2,5
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1999 20012000

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO BRUTO

Variações

20002001 Absolutas Relativas (%)

Resultado Financeiro
(+) Resultado de Operações Financeiras
(+) Resultados de Serviços Bancários
(=) Produto Bancário de Exploração
(–) Custos Administrativos
(=) Resultado Bruto de Exploração
(+) Resultados Extraordinários
(=) Resultado Bruto Total

Variáveis

(Quadro 4)
(milhões de euros)

7,5
– 2,9
11,3
7,2
1,1

14,3
– 56,2
– 12,4

4 944
773

1 846
7 563
3 845
3 718

869
4 587

4 601
796

1 658
7 055
3 803
3 252
1 984
5 236

343
– 23
188
508
42

466
– 1 115

– 649

(Quadro 3)

EVOLUÇÃO DO RESULTADO BRUTO/CASH FLOW
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(Quadro 7)

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE BALCÕES DOMÉSTICOS
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Quanto à rede de POS (que atingiu em 2001 103575 unidades)
e ATM (8482 unidades), verificou-se um novo aumento (de 32% e
8%, respectivamente) deste tipo de meios de pagamento. O
número de cartões em circulação, cujo total ultrapassava no final
do ano passado os 13,2 milhões de unidades, aumentou 11%.

No final de 2001, o sector empregava 57412 trabalhadores, ou
seja, menos 1639 dos que existiam no final do exercício de 2000.

O número de empregados afectos exclusivamente à actividade
doméstica era de 55 375, representando 96,5% do total geral.

O número de empregados afecto a sucursais no exterior era de
2037, representando 3,5%.

Mantém-se em 2001 a evolução verificada nos últimos anos no
sentido da redução do número de colaboradores quer em território
nacional, quer nas sucursais no estrangeiro.

A escolaridade da população bancária doméstica continuou a
concentrar-se essencialmente no nível secundário, embora seja de

notar o rápido crescimento do número de trabalhadores com curso
superior.

De notar também que cerca de 18% dos empregados possuíam
apenas o curso básico como habilitações escolares, enquanto no
ano 2000 esta percentagem se elevava a 26%.

Relativamente ao esforço de valorização dos recursos
humanos que tem sido desenvolvido pelos bancos, é de salientar o
nível de recursos gastos com formação, que se traduziu, em 2001,
em 29 milhões de euros.

Continuando a tomar como base de análise os empregados
afectos à actividade doméstica, os quais representam mais de 96%
do total, o estudo daAPB destaca ainda o seguinte:

No âmbito da fiscalidade na banca e na tentativa de lançar luz
sobre os montantes envolvidos, procedeu-se, em 2001, a um
primeiro levantamento de encargos, cujo apuramento se apresenta
no quadro 11.

Apesar de os dados referidos não representarem um
apuramento exaustivo é possível concluir que os bancos apuraram
uma dotação para impostos sobre lucros que rondou os 332
milhões de euros, a que corresponde uma taxa contabilística de
IRC de aproximadamente 15% (13,5% em 2000); caso se
incluíssem os restantes impostos pagos para o desenvolvimento
corrente da actividade onde o IVA suportado como consumidor
final tem peso determinante, aquele coeficiente passaria para
cerca de 27% dos resultados antes de impostos.

Paralelamente, a banca, ao participar como pagador de
rendimentos no mecanismo de cobrança de impostos na fonte que
inviabiliza qualquer forma de fuga, cobrou de terceiros e entregou
nos cofres do Estado 1520 milhões de euros.

Porque não esgotámos os aspectos analisados no
daAssociação Portuguesa de Bancos, recomendamos

vivamente a sua leitura integral, que revela de uma forma clara e
completa o que foi a actividade da banca portuguesa no exercício
de 2001 e como tem evoluído.

Boletim
Informativo

�

�

�

Um predomínio dos empregados afectos à área comercial
(cerca de 66%);
Progressivo rejuvenescimento dos empregados;
A população bancária continua predominantemente
masculina, embora se verifique crescimento do peso relativo
da feminina.

�

(Quadro 8)

NÚMERO DE EMPREGADOS

%Peso (%)
Dez/00

Número

Variação

Absoluta

Dez./01

TOTAL GERAL

Empregados afectos a

Sucursais no Exterior

Empregados afectos à

Actividade Doméstica

57 412

2 037

55 375

100,0

3,5

96,5

59 051

2 197

56 854

– 1639

– 160

– 1 479

– 2,8

– 7,3

– 2,6

Recursos Humanos

(Quadro 10)

DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS AFECTOS À
ACTIVIDADE DOMÉSTICA POR NÍVEIS DE ESCOLARIDADE

%%

Nº empregados
Dez/00

Nº empregados
Dez/01

Variação

Absoluta

20,6

0,0

– 31,2

– 2,6

15 074

27 117

14 663

56 854

32,8

49,0

18,2

100,0

18 175

27 116

10 084

55 375

Ensino Superior

Secundário

Básico

Total

3 101

– 1

– 4 579

– 1 479

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS
AFECTOS À ACTIVIDADE DOMÉSTICA

(Quadro 9)
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(Quadro 11)

CARGA FISCAL E PARAFISCAL DOS BANCOS EM 2001

(Milhões de Euros)

Carga Fiscal e Parafiscal

Retenção de Impostos

Dotação para Impostos s/Lucros (1)

Encargos Fiscais de Exploração (2)

CAFEB

Taxa Social Única

Encargos com Pensões (3)

Outros Encargos (4)

IRS/IRC

Imposto de Selo

332

263

88

50

1178

91

2002

1 018

502

1520

(1) Inclui IRC e derrama.
(2) Considerados os demais impostos sobre a actividade e o IVA suportado.
(3) Inclui as contribuições contabilizadas como variações patrimoniais negativas.
(4) Contribuições para os SAMS e outras de natureza similar.
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Instituto
de Formação
Bancária

Prepare a sua
Carreira na Banca

WebBanca – Formação Bancária Online
Cursos na Internet em Áreas Fundamentais da

Actividade Bancária.

Jogo Bancário IFB
Forme uma Equipa! Aprenda a Gerir um Balcão.

NOVOS PROJECTOS

Texto, imagem e som para explicar o

funcionamento de um banco.

CD-Rom “O que é um Banco”

Adquira, ao seu ritmo, conhecimentos essenciais

de banca em 16 módulos à sua escolha.

Programa de Certificação Bancária

ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA
DE BANCOS

Informações detalhadas

Av. 5 de Outubro, 164

1069-198 LISBOA

Lisboa
Rua Fernandes Tomás, 352 – 4º

4000-209 PORTO

Porto

Direcção de Formação Profissional
Ana Margarida Soromenho ou Dra. Catarina Santos

a.m.soromenho@ifb.pt – www.ifb.pt

Telef.: 217 916 200 • Fax: 217 977 732

InscriçõesAbertas
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Cooperação
Internacional
Cooperação

Internacional
Cooperação com os Países Africanos Lusófonos

Terminou Curso Integrado Gestão Bancáriao II de
Chegou ao fim com pleno

sucesso, no passado mês de
Junho, o II Curso Integrado de Gestão
Bancária, que, como noticiámos no
último número da ,
registou a participação de 24
bancários dos Países Africanos
Lusófonos e ainda de um timorense.

A sessão de encerramento, que foi
presidida pelo Director-GeralAdjunto
do IFB, Dr. Manuel Ferreira, contou
com a presença do representante do
Embaixador de Moçambique, o
Primeiro Secretário da Embaixada,
Dr. José Matsinha, cuja intervenção
sobre o tema “Economia e o Papel da
Banca em Moçambique” despertou
grande interesse nos formandos.

Na opinião unânime de todos os

Inforbanca

Gosta daGosta 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)

(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

1ª
d

ob
ra

Recomende-a a um colega

participantes, o curso significou uma
relevante mais-valia na perspectiva da
sua evolução profissional, o que gera a

convicção de que se trata de uma ini-
ciativa consistente, a repetir em anos
futuros.�
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De acordo com dados do da
Associação Portuguesa de Bancos, os investimentos
em meios informáticos do sistema bancário atingiram
nos últimos anos os seguintes valores:

Boletim Informativo A explicação do forte crescimento registado no ano
de 2001 assinala essencialmente o esforço que os
bancos tiveram de realizar para a introdução física da
moeda única europeia, quer ao nível dos
procedimentos informáticos, quer na substituição de
equipamento e na adaptação dos canais de
distribuição, nomeadamente as máquinas ATM.

São de realçar, igualmente, os custos da integração
das plataformas informáticas de várias redes de
grupos bancários, em resultado de operações de
concentração. �

1999
2000
2001

175.028
162.135

1.180.985

INVESTIMENTOS EM MEIOS INFORMÁTICOS

ACTIVIDADE DOMÉSTICA

Valores em milhares de eurosAnos

De acordo com informações divulgadas durante a
reunião de peritos do Observatório do Endividamento
dos Consumidores, os bancos podem consultar ,
a partir de Julho, a base de dados do Banco de Portugal
sobre os riscos de crédito dos portugueses.

O Banco de Portugal tem vindo a melhorar a sua

online

RISCOS DE CRÉDITO ESTÃO ONLINE

Em resultado do processo de fusão das três instituições
bancárias que a Caixa Geral de Depósitos possui em Espanha –
os Bancos Luso-Espanhol, Extremadura e Simeon –, a
instituição portuguesa tem vindo a desenvolver esforços não só
no âmbito do estudo da nova estratégia a seguir no país vizinho
como ainda no estudo do nome do banco que irá resultar da
fusão das três instituições referidas e da localização da sua
futura sede.

A escolha está a ser avaliada com especial atenção dado o
carácter regional e local do Extremadura e do Simeon, situados

CGD EM ESPANHA

De acordo com o Regulamento 2560/2001, do Parlamento
Europeu e do Conselho da UE, a partir de 1 de Julho de 2002
os encargos cobrados por uma instituição por pagamentos
electrónicos transfronteiriços em euros, até ao montante de
12.500, são iguais aos encargos cobrados pela mesma
instituição por pagamentos correspondentes em euros
efectuados no Estado-membro em que esta instituição
esteja estabelecida. A partir de 1 de Janeiro de 2006, o
montante de 12.500 é aumentado para 50.000 euros.

No que respeita às transferências bancárias
transfronteiriças, o princípio da igualdade de encargos só
será aplicado a partir de 1 de Julho de 2003.

Espera-se que a introdução deste regulamento, com
aplicação em Julho de 2002 para os cartões de crédito e em

Julho de 2003 para as transferências, seja um passo decisivo na harmonização dos custos bancários dentro da
zona euro. �

UNIÃO EUROPEIA HARMONIZA
COBRANÇA DE COMISSÕES

UNIÃO EUROPEIA HARMONIZA
COBRANÇA DE COMISSÕES

base de dados da central de riscos de crédito
introduzindo, no último ano, algumas alterações.
Assim, os incidentes de crédito passam a ficar
guardados em registo durante um período de 10 anos e
a comunicação de um incidente só ocorre a partir de
um montante mínimo de 50 euros. �
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Foi distr ibuído, nos
primeiros dias de Junho, o nº
2 da trimestral da
FBE – Federação Bancária
Europeia –, que é conside-
rada a voz dos bancos
europeus.

A FBE representa os
interesses de 3000 bancos
da União Europeia, Islândia,
Noruega e Suíça, com um
total de activos de mais de
10 000 biliões de euros.

newsletter

�

CADERNOS do
BANCO de PORTUGAL
CADERNOS do
BANCO de PORTUGAL

Tal como afirma o Governador do Banco de Portugal,
Dr. Vítor Constâncio, uma das principais preocupações
da intervenção do Banco Central tem sido a de
progressivamente alargar as suas funções de prestação
de serviços à comunidade, designadamente
informando os consumidores de produtos financeiros
sobre as características das operações à sua
disposição, sobre o seu modo de funcionamento e sobre
os direitos e deveres que lhes assistem.

Por isso, o Banco de Portugal tomou a iniciativa de
apresentar uma colecção de cadernos de pequeno
formato, estruturados sob a forma de perguntas e
respostas, que têm exclusivamente por finalidade
informar e esclarecer os consumidores dos produtos e
serviços bancários,

À data do fecho da nossa Redacção já tinham sido
publicados os dois primeiros cadernos: Débitos
Directos e Transferências a Crédito.

Está ainda prevista a publicação de outros temas,
tais como cheques, cartões bancários e aberturas de
contas de depósito. �

Segundo um estudo da APS – Associação Portuguesa de
Seguradores os bancos foram responsáveis por 49,1% da
distribuição de seguros em 2001, contra 46,9% em 2000.

O crescimento fez-se sentir sobretudo no Ramo Vida, onde o
sector bancário adquiriu uma enorme influência com o advento do
fenómeno .

Enquanto em 2000 os bancos garantiram 78,9% da distribuição
de produtos do Ramo Vida, no ano passado o seu peso subiu para
os 80,1%.

Das contribuições feitas para os Planos Poupança
Reforma/Educação (PPR/E), 75,7% efectuaram-se através dos
bancos, enquanto apenas 18,4% resultaram da intermediação dos
mediadores.

Nos seguros tradicionais, o peso dos bancos é de 45,9%.
Ainda segundo o mesmo estudo da APS, baseado num inquérito às seguradoras, no segmento automóvel a

banca passou de uma quota de 6,3% em 2000 para 8,7% em 2001.

bancassurance

�

A BANCA NA
DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS
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Tal como a que dedicou grande parte do seu
número anterior ao aniversário do Curso Geral Bancário,
também a , revista dos alunos desse curso em
alternância, ocupa quase todo o seu nº 8 com os 10 anos de
existência deste notável projecto para candidatos à
actividade bancária.

A satisfação da equipa, que tem vindo a assegurar o
sucesso continuado deste empreendimento, a começar
pelas instituições directamente interessadas – IFB, IEFP e
Bancos – e a terminar nos formadores e tutores, está bem
expressa nos depoimentos que os elementos da Direcção do
Curso e do Corpo Docente nos transmitem nas páginas
daquela pequena mas importante revista.

Citamos excertos de alguns desses depoimentos:

Inforbanca,

Banca Jovem

�

�

“... já concluíram o curso 783 jovens, dos quais
90% foram integrados em instituições financeiras.
É, sem dúvida, algo que nos orgulha e que
demonstra, inevitavelmente, o forte empenhamento e
a dedicação de uma vasta equipa integrando o IEFP,
o IFB e os bancos. De assinalar também o importante
envolvimento dos professores, tutores e
encarregados de educação dos alunos, aspectos

10º
Aniversário

Curso Geral BancárioCurso Geral Bancário

O 10º ANIVERSÁRIO NA
BANCA JOVEM

De salientar ainda no nº 8 da Revista uma
notícia sobre a criação de um balcão de banco simulado.

Os alunos passam a dispor de um sítio onde treinar as
operações de balcão de uma forma quase real, ganhando
assim alguma experiência antes de se encontrarem a
trabalhar num banco, na chamada fase de formação no
posto de trabalho.

Diz a que não foi fácil “abrir este balcão”.
Para além de exigir o conhecimento técnico dos produtos a

Banca Jovem

Banca Jovem

igualmente fundamentais para o sucesso que tem
sido possível alcançar.”
“Ouvir os alunos, incutir-lhes entusiasmo e
confiança nas próprias capacidades, fazê-los
trabalhar estudando, sentir o pulsar das suas
dificuldades e anseios, vivência e convivência com
alegrias e tristezas – que disto é feita a vida!”
“... o nosso papel tem sido, de certa forma, ensinar a
voar. Ensinar os muitos jovens que por aqui têm
passado a tornarem-se pessoas, pessoas com um
percurso formativo sólido, com uma forma de estar
condizente com as exigências de uma sociedade
moderna e competitiva, onde se torna necessário
atingir um conjunto de competências indispensáveis
para enfrentar os desafios do futuro.”
“... jovens saídos da escola tradicional e prontos a
enfrentarem uma nova etapa da sua vida, abrindo-
-se-lhes horizontes para mais tarde encontrarem o
primeiro emprego.

�

�

�

Falava com todos e ainda hoje, quando os encontro
já homens e mulheres e lhes pergunto o que fazem,
dão-nos só alegrias...”�

SIMULAÇÃO DE UM BALCÃO
disponibilizar, o projecto obrigou a todo um trabalho de
marketing e de organização interna do balcão,
nomeadamente a preparação de documentos, folhetos,
fichas de abertura de contas, requisições de cheques,
cheques, talões de depósito.

Nas simulações que são efectuadas, a imagem do balcão
é trabalhada em todos os pormenores, quer a nível de

, quer quanto à apresentação e postura dos empregados,
ao rigor das mensagens e ao tratamento dos clientes.

lay
out

�
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Realizou-se em 26 de Junho de
2002 o Seminário

, que
teve como oradores o Dr. Rui Carapeto
e o Dr. Carlos Rodrigues da Silva.

Os fundos de investimento imobi-
liário têm vindo a assumir uma impor-
tância crescente no sistema financeiro
europeu pelas características específi-
cas de risco/rendibilidade que ofere-
cem, constituindo actualmente uma

Fundos
Imobiliários – Os casos da activida-
de turística e do capital de risco

SEMINÁRIO

FUNDOS
IMOBILIÁRIOS

Próximos Seminários

Balanço Final

alternativa de captação de recursos
para investimento e contribuindo para
a dinamização e crescimento dos vá-
rios sectores da economia.

Dada a importância e actualidade
da matéria, este Seminário reuniu
num hotel em Lisboa um número con-
siderável de pessoas ligadas ao siste-
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mercado para mercado. Por vezes também se verificam
comportamentos algo corporativos por parte das institui-
ções já instaladas, e mesmo intervenções estatais com vista
a dificultar as possibilidades de entrada de bancos estran-
geiros (tal como aconteceu em França, Itália e Portugal).

Em síntese, verifica-se que o sector bancário europeu,
mais do que um espaço harmonizado, é ainda caracterizado
pela existência de multi-mercados, pelo que o desafio do
mercado único e da uniformização persiste . Também é
usual referir que, mesmo em termos internos, portanto,
mesmo sem contar com as dificuldades supervenientes
quando se ultrapassam as fronteiras físicas das regiões
intra-europeias, há vários factores que concorrem para
dificultar o processo de consolidação e, nomeadamente, as
fusões e aquisições. Verifica-se mesmo que o sucesso no
que respeita a atingir os objectivos de rendibilidade
inicialmente propostos não vai, em termos práticos, para
além de 50% das experiências.

Analisadas as 6 maiores fusões do sector bancário
europeu entre 1997 e 1999, verificou-se que 3 conseguiram
resultados superiores ao inicialmente esperado e 3 ficaram
aquém do planeado (Goldman Sachs, Deloitte & Touche).

As razões que normalmente se descrevem como
potenciadoras de insucesso são o facto de as sinergias
esperadas demorarem mais do que o esperado para se
desenvolverem, a existência de choques na cultura das
diferentes instituições, por vezes, um enfraquecimento dos
capitais próprios em casos de aquisição, de poderem existir
êxodos em termos de e clientes, etc.

Contudo, os riscos não parecem desmotivar a tendência
para a consolidação, havendo razões de peso para que a
evolução estratégica das instituições bancárias europeias
progrida nesse sentido, embora também haja estratégias de
sucesso diferenciadas.

Face à eliminação das barreiras geográficas e à consa-
gração do modelo de banca universal, por oposição à
anterior separação entre bancos comerciais e bancos de
investimento, a grande maioria das instituições de crédito
europeias optaria por uma estratégia de alargamento de
actividades, muitas vezes acompanhada pela decisão
estratégica de expansão geográfica.

Em termos práticos, a experiência parece demonstrar
que, embora tendo havido casos de bancos comerciais bem
sucedidos que não optaram por abranger também a área de
investimentos, já foram mais raros os casos de bancos de
investimento que se não ligaram a uma instituição forte no
sector da banca de retalho.

A ligação entre as duas áreas parece ter sido marcada-
mente uma estratégia dos bancos europeus, que seria
tendencialmente aprofundada pela constituição de
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autênticos conglomerados financeiros, oferecendo serviços
para além dos tipicamente bancários, como o ,

, fundos de investimento, seguros, etc. Por outro
lado, também se registaram casos de alguma invasão por
parte de instituições não bancárias relativamente à oferta de
produtos tipicamente bancários. É o caso, por exemplo, da
concessão de empréstimos hipotecários por parte de fundos
de investimento e companhias de seguros (Wellink, 1999) e
a utilização de redes de balcões dos serviços de correio, ou
outras redes de distribuição (Pinho, 1995).

Neste contexto, não foi surpreendente que instituições
da área financeira se tivessem juntado entre si formando
grupos abrangentes, reunindo na maior parte dos casos
instituições bancárias, seguradoras e corretoras.

Na base da verificação desta tendência, para além da
alteração do enquadramento legal, terão estado factores
como o aumento da concorrência, a criação de valor para os
accionistas, a procura de sinergias entre as diferentes áreas
(economias de gama), com a redução de custos e/ou
aumento de receitas e, possivelmente, um efeito de
imitação relativamente à atitude dos concorrentes.
Contudo, em termos efectivos, parece haver a opinião de
que os resultados obtidos pelas muitas fusões e aquisições
que se verificaram estiveram longe de atingir os objectivos,
levando alguns a dizer que se terá impulsionado o processo
pelo triunfo da esperança relativamente à racionalidade da
experiência (Ghemawat, 2002) .

Uma outra forma de junção de competências entre
diferentes instituições, utilizada na maior parte das
situações de expansão transfronteiriça dos bancos, foi a
aliança estratégica. Em muitos casos, esta forma de
associação, em que normalmente se verificam participa-
ções recíprocas muito aquém do poder de controlo,
possibilita o aproveitamento de uma rede de balcões noutro
país, de forma a rendibilizar determinadas competências.
Procura-se a complementaridade reunindo o que de melhor
têm as duas instituições, não se incorre em riscos exagera-
dos e é uma forma relativamente rápida de pôr em prática
oportunidades de negócio.

Naturalmente, as alianças estratégicas não estão isentas
do aparecimento de alguns problemas, nomeadamente
diferenças no que respeita aos benefícios e contributos de
cada parceiro e, por vezes também, à falta de objectivos
comuns. Contudo, também é verdade que a decisão de
universalização nalguns casos só pode realizar-se com a
entrada em áreas de negócio em que o banco não dispõe de
recursos, pelo e por alianças estratégicas, visto
que outras soluções ou não são de todo possíveis ou têm um
elevado grau de risco.

No entanto, note-se que a “estratégia de banca univer-
sal”, na maioria dos casos, não é só uma estratégia de
diversificação de actividades e expansão geográfica,
porquanto muitos bancos efectuaram fusões e aquisições a
nível interno com outras instituições originariamente da
mesma área de negócio, ou já também universais; assim,
implicada nesta estratégia, está também uma outra de
aumento de poder de mercado e concentração bancária ,
como acima de tudo se verificou.

Parece, aliás, que a estratégia de consolidação foi
sobretudo vista como necessária dado o excesso de

leasing
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capacidade anteriormente existente no sector, bem como
uma elevada fragmentação .

Noutra perspectiva, poderá dizer-se que a recente
tendência para a consolidação da indústria bancária
europeia se enquadra num movimento de longo prazo, dada
a grande quebra registada no número de instituições de
crédito existentes. Se em meados dos anos 80 havia mais de
11000 instituições na actual área do euro, em 2000 apenas já
só existiam cerca de 7500 (Noyer, 2000). Temos assim que
houve um decréscimo de 3500 instituições de crédito
(–32%) em cerca de 15 anos, o que representa o desapareci-
mento de uma média de 230 instituições por ano.

Em muitos casos, a concentração bancária operada pelas
fusões e aquisições realizadas, para além de fazer face aos
ganhos de dimensão das instituições e grupos financeiros
rivais, foi também justificada pela necessidade de ganhar
uma dimensão crítica numa perspectiva de posterior
desenvolvimento à escala pan-europeia ou mesmo global.

Por outro lado, em oposição à estratégia de conglomera-
ção analisada, subsistiu, em muitos casos, uma outra
designada por , que, tal como o nome
indica, é substancialmente diferente da primeira nos
princípios e objectivos.

As instituições que optam por uma estratégia de
, em vez de procurarem ganhar competências em

várias áreas do negócio bancário, preferem especializar-se
naquilo que sabem fazer melhor, evitando deliberadamente
actuar em áreas que não dominam.

O caso mais generalizado na Europa deste tipo de
estratégia é o da existência de bancos direccionados
exclusivamente para as grandes empresas. A perspectiva de
abordagem dos nichos de mercado sem a diluição da
preocupação pela gestão de actividades diferentes permite
oferecer uma qualidade de serviço muito superior à dos
bancos universais.

Exemplos deste tipo de intervenção, que em regra se faz
sem recurso a redes de distribuição complexas, têm a ver
com a oferta de produtos específicos no âmbito dos fundos
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de investimento, gestão de tesouraria, depósitos de
poupança, crédito ao consumo, crédito hipotecário e
cartões de crédito (Pinho, 1995).

Por vezes, a motivação inicial para o desenvolvimento
desta estratégia tem a ver com a constatação de que se
dispõe de um recurso próprio que pode vir a constituir uma
vantagem na criação de um banco, sem que haja objectivos
de diversificação de actividades. É o caso de empresas de
distribuição que, tirando partido desse recurso e do
conhecimento dos clientes, passam a oferecer crédito ao
consumo. É também o caso dos “Bancos Postais”, que tiram
partido das redes de balcões dos serviços de correios. É
ainda, entre outras situações, o caso dos “Bancos de
Seguradoras”, que usam as bases de dados dos clientes e as
redes de agentes.

Por vezes, há também a possibilidade de uma estratégia
deste tipo beneficiar de factores associados ao regionalismo
e outras características específicas de determinados
mercados.

Não tendo o potencial de angariação de clientes que os
bancos universais conseguem pela utilização de redes de
distribuição e implementação de campanhas de marketing
mais alargadas, este tipo de estratégia poderá, no entanto,
vingar com base noutro valor caro aos mercados financei-
ros, a reputação, sendo este um factor importante de triunfo
na indústria bancária .

Após a adesão da China à Organização Mundial do
Comércio, em 11 de Dezembro de 2001, espera-se que esta
vasta região possa assumir integralmente o seu papel como
um dos principais actores ao nível do mercado mundial. Em
termos internos, espera-se que haja também benefícios em
larga escala, nomeadamente pela expansão do comércio,
aceleração no ritmo de efectivação das reformas económi-
cas, atracção de ainda mais elevados montantes de investi-
mento externo e reforço do sistema jurídico (Zumwalt,
2002).

Desta forma, os bancos europeus não deixarão de
aproveitar as oportunidades de se estabelecerem e expandi-
rem neste mercado. É, no entanto, algo que ainda deverá
ocorrer no futuro, porquanto o estabelecimento de bancos
estrangeiros, dadas as restrições impostas, designadamente
a não autorização de operações na moeda local (renminbi),
se tem vindo a verificar de forma lenta.

Refira-se que existe já um número elevado de bancos
estrangeiros estabelecidos nas principais cidades chine-
sas ; além disso, espera-se que em 2002 mais cerca de 100
bancos estrangeiros venham a ser autorizados a efectuar
operações em renminbi .

Esta facilidade decorre já do acordo firmado no âmbito
da adesão à OMC , pois terá ficado o compromisso de
serem autorizadas operações em renminbi com companhias
estrangeiras, por parte dos bancos estrangeiros, compa-
nhias financeiras e sucursais de bancos em Shangai,
Shezhen, Tianjin e Dalian (Meng, 2002).

Se actualmente os “bancos estrangeiros” estabelecidos
na RPC se dedicam sobretudo a operações onde intervêm
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empresas estrangeiras e , portanto, operações
de comércio e investimento externo (IIE, 2000), também é
verdade que os seus serviços na área da banca de investi-
mento, como a emissão de títulos, corretagem e os proces-
sos de fusão e aquisição, têm aumentado bastante em
termos de clientes locais ( , 2002).

A estratégia de desenvolvimento dos bancos europeus
neste mercado deverá, pois, acompanhar a abertura face à
implementação dos acordos de adesão à OMC. Por outro
lado, também deverá acompanhar o renovado interesse na
modernização do sector, aspecto que deverá fazer parte de
um pacote de medidas de incentivo ao investimento
estrangeiro, a lançar a breve prazo.

Contudo, face às dificuldades de expansão bancária que
evidenciámos, mesmo no âmbito de países da União
Europeia, para além dos obstáculos sobrevindos da
recessão dos mercados asiáticos ( , 2002), os
bancos europeus não deixarão de avançar cautelosamente
no continente chinês, devendo uma expansão em maior
escala, nomeadamente em áreas do retalho, vislumbrar-se
apenas a médio prazo.
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em responsabilidades extrapatrimoniais, como é o caso dos instrumentos
derivados, apenas pôde em parte contrariar a tendência de decréscimo das
operações tradicionais, na medida em que os novos produtos, embora mais
sofisticados, são consumidores de recursos em muito menor escala.

Veja-se que em Julho de 2001 a Comissão Europeia abriu um
inquérito relativamente à fusão de dois bancos suecos (Skandinaviska
Enskilda Banken e Forening Sparbanken), avaliada em 7,9 biliões de
euros, que pretensamente daria lugar ao maior banco sueco, o qual teria
uma posição dominante. Contudo, as limitações impostas pela Comissão
acabariam por desvanecer o interesse da fusão, que assim não se chegaria a
concretizar (Burger, 2001).

Veja-se que há menos de 500 estabelecimentos bancários transfron-
teiriços entre os bancos europeus, o que representa menos de 1% dos
estabelecimentos que operam no total da União Europeia (TowerGroup,
1999).

Também há a opinião de que os resultados das fusões e aquisições não
terão sido melhores porque rapidamente este processo se estendeu a todo o
mercado, anulando-se assim os efeitos pretendidos sobre a rendibilidade
(Pinho, 1995).

Tomando por indicador da concentração bancária a percentagem dos
activos totais do sistema detidos pelos 5 maiores bancos, vemos que em
Portugal, em 1994, já se verificava um valor de 74% (Salgado 1995),
enquanto em 1998 essa percentagem na Suécia era de 86%, Holanda 81%,
Reino Unido 57%, França 47%, Itália 29% e Alemanha 17% (Antunes
1999).

Na Europa, verifica-se uma média de 528 agências bancárias por cada
milhão de habitantes, o que representa quase o dobro do valor registado
nos EUA: 274 agências por milhão de habitantes (TowerGroup, 1999).

Houve no passado quem acreditasse (Ospel, 1996) que a estratégia de
especialização e concentração de recursos em poucas áreas de negócio
seria a estratégia que iria vencer nas condições modernas da actividade
bancária e da globalização e não a estratégia de banca universal.

Serão cerca de 24 as cidades chinesas com bancos estrangeiros
estabelecidos (Blanchard, 1998), havendo em Shangai 71, Shenzen 23,
Tianjin 14 e Dalian 10 (Meng, 2002).

Contudo, com o propósito de proteger os bancos nacionais, foram
impostas pesadas restrições aos bancos com capital estrangeiro. Refere-se
a obrigatoriedade de manter reservas de 18% do valor dos depósitos em
renminbi (IIE, 2000), a limitação do em renminbi não poder ser
superior ao valor das responsabilidades em moeda externa (Lardy, 2001) e
o facto de os lucros das operações nesta moeda estarem sujeitos a uma taxa
de imposto de 33% (Kurtz, 1997).

Espera-se que as restrições à expansão geográfica dos bancos com
capital externo se reduza até 2005, altura em que as limitações deverão
desaparecer. As operações bancárias com as grandes empresas nacionais
deverão ser liberalizadas no espaço de dois anos após a adesão, enquanto
as operações com o público em geral só serão acessíveis 5 anos depois da
adesão (Lardy, 2001).
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Cerca de 50% dos fundos têm até 250 participantes, ou
seja, são de pequena dimensão.

Este fenómeno de concentração é semelhante ao que se
regista nos EUA e no RU, onde a cobertura de planos de
pensões é prevalecente em empresas de grande dimensão
ou empresas em que a sindicalização é intensa .

Outro aspecto importante a reter tem a ver com a
distribuição dos associados dos fundos de pensões fechados
e abertos por sectores de actividade.

Na sua maioria, os associados daqueles fundos
enquadram-se nas actividades financeiras e nas indústrias
transformadoras, o que se, por um lado, reflecte o peso
histórico, por outro, evidencia o papel pouco estimulante
que o actual regime de segurança social tem
desempenhado, ao garantir uma taxa de substituição líquida
muito elevada (cerca de 80%) comparativamente ao que
acontece nos países onde os fundos de pensões têm
encontrado espaço para o seu crescimento.

Atendendo ao papel que se pretende que os fundos de
pensões desempenhem ao nível do segundo e do terceiro
pilares, é importante analisar a distribuição dos fundos de
pensões fechados e abertos por tipo de plano de pensões.

É de realçar que no mercado de fundos de pensões
português o domínio dos PBD ainda está presente, embora
com tendência para decrescer, assumindo o valor de 82%
em 1998.

A partição dos mesmos em planos complementares à
segurança social e independentes da segurança social
revela que os fundos se dividem quase igualmente por cada
um destes tipos, se bem que os primeiros tenham tendência
para decrescer e os segundos registem uma tendência para
aumentar, com valores de 33% e de 49%, respectivamente,
em 1998. Por outro lado, dentro dos planos
complementares, o peso dos complementares integrados é
cerca de quatro vezes superior ao dos complementares não
integrados.

É de salientar ainda a reduzida expressão de fundos que
financiam planos contributivos.

O mesmo é válido para os fundos abertos incluindo PPR
e PPA, embora seja de notar a estabilidade do seu peso no
período em análise.

As conclusões são semelhantes quando analisamos a
distribuição dos fundos de pensões por tipo de plano
atendendo quer ao número de participantes, quer ao
montante global.Amaioria dos participantes estão afectos a
PBD e, dentro destes, o peso dos planos independentes é
sempre superior ao peso dos planos complementares. Em
termos de montantes em gestão, os complementares
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integrados vêem a sua expressão ainda mais reduzida,
rondando os 17%, o que decorre do facto de a contribuição
média das empresas para este tipo de plano ser
relativamente baixa.

Atendendo a este quadro de análise, é possível concluir
que os regimes complementares têm ainda um grande
espaço a ocupar na provisão de rendimento na reforma.

Como noutros países, os fundos de pensões em Portugal
têm vindo a assumir-se como um dos grandes investidores
institucionais e protagonistas do processo de formação de
capital de longo prazo, atendendo ao lapso de tempo que
decorre antes da liquidação das pensões futuras . A
composição dos activos reflecte isso mesmo, não obstante a
mesma ter de obedecer às regras de composição fixadas
pela lei.

Em 1998, os activos dos fundos de pensões ascendiam a
2 262 868 milhões de escudos. Repare-se que os activos em
m o e d a n a c i o n a l s o f r e r a m u m c r e s c i m e n t o
substancialmente mais reduzido do que o observado para os
activos em moeda estrangeira.

Dentro dos activos expressos em moeda nacional, as
unidades de participação em fundos de investimento
conjuntamente com as acções/títulos de participação foram
as componentes que registaram um crescimento
verdadeiramente notável, facto a que não deve ser estranha
a adaptação dos limites máximos na composição das
aplicações de cada fundo, bem como das regras de
diversificação prudente à envolvente macroeconómica.

Quando analisamos a composição dos activos dos
fundos de pensões em termos percentuais, constatamos que
a mesma reflecte os referidos limites e regras.

Os activos em moeda estrangeira têm vindo a ganhar
relevo no total de activos em detrimento dos activos em
moeda nacional, tendo atingido o valor de 14% em 1998.
Dentro destes últimos, os títulos do Estado ocupam o maior
peso, embora tenham vindo a perdê-lo de uma forma
consistente entre 1992 e 1998, sendo o seu valor neste
último ano de pouco mais de ¼ do total dos activos. As
obrigações/papel comercial têm tido um peso que oscila
sempre à volta dos 25%. As acções têm vindo a assumir um
papel importante na composição dos activos, ascendendo,
em 1998, aos 18%.

O reforço do investimento no mercado de capitais
(acções e obrigações) faz com que os fundos de pensões
assumam, cada vez mais, o papel de grandes investidores
institucionais, fomentando o financiamento directo da
economia. Em consequência, esse investimento
corresponde já a cerca de 6% da capitalização bolsista da
BVL, em 1998.

Aavaliação da dos fundos de pensões passa
pela análise da sua rendibilidade. Acontece que os fundos
de pensões não divulgam e, portanto, não tornam pública

9

performance

De acordo com o sector de actividade

De acordo com o tipo de plano de pensões

Investimentos e Rendibilidade
Investimentos

Rendibilidade

Continuação da página 15

de

PortugalPortugal
Os

em

Fundos
Pensões



34 or ancanI B 54

essa informação. A única fonte de informação a esse nível é
o Survey PIPS , da William Mercer. O seu objectivo é
comparar os fundos de pensões com o mercado. Em 2000
faziam parte da amostra do Survey 194 fundos, a que
correspondiam 2606 milhões de contos.

Arendibilidade mediana em 2000 situou-se em 1,2%, ou
seja, desceu 92% em relação a 1997.

Uma das razões apontadas para o resultado da
rendibilidade no ano de 2000 é a rendibilidade negativa
observada nos diversos mercados accionistas.

Apesar de um ano não ser significativo para tirar grandes
conclusões, é de registar o desempenho menos satisfatório
dos fundos de pensões relativamente ao fundo de
estabilização financeira da segurança social gerido pelo
IGFSS, que obteve no mesmo ano uma taxa efectiva de
rendibilidade de 4,11% líquida de impostos e custos [Silva
(2001)]. Infelizmente, mesmo quando se consideram
períodos mais longos, as comparações não são
frequentemente abonató-rias para os fundos de pensões
privados, como verificámos no tópico anterior.

Eventualmente, factores como , rotação
excessiva da carteira e problemas de agência e regulação
poderão explicar aquele resultado, como tem sido apontado
noutros mercados.

10

A teoria dos três pilares, inventada na Suíça, assenta na
responsabilização solidária e complementar entre as funções do Estado,

market timing
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Reforma e Fundos de Pensões.
Comportamento de investimento e gestão do risco das sociedades
gestoras de fundos de pensões

das empresas e dos particulares para obtenção de um rendimento de
substituição no período de reforma. Este sistema acaba por caracterizar a
maior parte dos sistemas de seguro social dos países desenvolvidos,
embora registe a maior parte das vezes grandes enviesamentos a favor de
um dos pilares, habitualmente o pilar público. Efectivamente, existem de
forma esbatida, para além deste, outros pilares, os designados segundo e
terceiro pilares, relacionados com a acção das empresas e o esforço
voluntário de cada indivíduo, respectivamente. Posteriormente,
vislumbrou-se um quarto pilar, relacionado com a reafectação optativa da
população reformada no mercado de trabalho, a qual contribuiria para
aliviar os encargos financeiros.

Cf., por exemplo, o World Bank Policy Research Report (1994).
Lei em vigor à data de realização do artigo.
Nomeadamente, a possível obrigatoriedade da consagração de

direitos adquiridos nesses planos de pensões.
Para o que será necessário equacionar a introdução da definição do

conceito de planos de pensões qualificados.
Por exemplo, definindo-se as prioridades a seguir na liquidação do

património do fundo, ou admitindo-se expressa e excepcionalmente a
resolução unilateral do contrato constitutivo do fundo de pensões
fechados, já consentida na prática administrativa.

O objectivo é permitir uma maior e desejável flexibilidade de
adequação das referidas disposições aos instrumentos disponíveis no
mercado.

Cf. Garcia (2001).
Este era também um dos objectivos subjacente à criação de condições

para o seu surgimento e desenvolvimento.
.
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O Curso de Gestão Bancária viu, finalmente, aprovado por uma Portaria específica, o seu plano de estudos, de facto vigente
desde 1998, e então reformulado com vista a adaptá-lo às exigências legais da estrutura curricular das licenciaturas bietápicas do
Ensino Superior Politécnico.

Autorizado, implicitamente nestes moldes, no âmbito de uma Portaria colectiva que aprovava, em 1998, diferentes Cursos, o
CGB tem agora reconhecido, formal e explicitamente, o seu plano curricular.

Plano Curricular do
Curso de Gestão Bancária
Formalmente Reconhecido
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ANEXO I

1.º ciclo – Grau de bacharel

Instituto Superior de Gestão Bancária
Curso de Gestão Bancária

ANEXO II

2.º ciclo – Grau de licenciado

Instituto Superior de Gestão Bancária
Curso de Gestão Bancária

1.º semestre

1.º semestre

Unidades curriculares

Unidades curriculares Unidades curriculares

Carga horária

Carga horária Carga horária

Contabilidade Financeira I
Conceitos Fundamentais de Matemática
Introdução à Gestão
Sociologia
Microeconomia

132
132
132
88

132

132
132
132
132
88

484
110
44

Análise Financeira de Bancos
Gestão Internacional na Banca
Estratégia na Banca I
Fiscalidade dos Produtos Bancários e Financeiros
Comunicação

Trabalho Final
Simulador
Seminário

Ministério da Ciência e do Ensino Superior
Portaria n.º 1022/2002 de

9 de Agosto

1.º –
É aprovado o plano de estudos do curso bietápico de licenciatura em

Gestão Bancária do Instituto Superior de Gestão Bancária, cujo
funcionamento foi autorizado pela Portaria n.º 457-A/98, de 29 de Julho,
alterada pela Portaria n.º 680-A/98, de 31 deAgosto, nos termos do anexo à
presente portaria.

2.º –
O elenco de unidades curriculares de opção a oferecer é fixado pelo

órgão legal e estatutariamente competente.
3.º –

1 – Na ministração do ensino é autorizado o recurso à metodologia do
ensino a distância.

2 – A carga horária indicada corresponde às horas estimadas de
ocupação do estudante em tarefas lectivas, designadamente estudo,
actividades de apoio presenciais e realização de trabalhos obrigatórios.

Aprovação do plano de estudos

Unidades curriculares de opção

Metodologia de ensino

4.º –
1 – É reconhecido o grau de bacharel pela conclusão com

aproveitamento de todas as unidades curriculares que integram o plano de
estudos do 1.º ciclo do curso.

2 – É reconhecido o grau de licenciado pela conclusão com
aproveitamento de todas as unidades curriculares que integram o plano de
estudos do 2.º ciclo do curso.

5.º –
1 –Afrequência global do curso não pode exceder 1000 alunos.
2 – O número de novos alunos a admitir anualmente não pode exceder

200.
(...)

7.º –
O disposto no presente diploma aplica-se a partir do ano lectivo de

1998-1999, inclusive, com excepção do disposto no n.º 5.º, que se aplica a
partir do ano lectivo de 2002-2003, inclusive.

O Ministro da Ciência e do Ensino Superior, Pedro Lynce de Faria, em
11 de Julho de 2002.

Reconhecimento de grau

Número máximo de alunos

Aplicação

QUADRO N.º 1
2.º semestre

Unidades curriculares Carga horária

154
88

132
132
132

Contabilidade Financeira II
Psicossociologia
Gestão e Organização da Banca
Cálculo Financeiro
Macroeconomia

QUADRO N.º 2
3.º semestre

Unidades curriculares Carga horária

132
132
132
132
132

Diagnóstico Económico e Financeiro de Empresas
Estatística Aplicada I
Noções Gerais de Direito
Avaliação de Investimentos
Economia Monetária

QUADRO N.º 3

4.º semestre

Unidades curriculares Carga horária

132
132
132
132
88

Contabilidade de Custos e Controlo de Gestão
Estatística Aplicada II
Direito na Actividade Bancária
Introdução aos Mercados Financeiros
História Económica e do Pensamento Económico

QUADRO N.º 4

5.º semestre

Unidades curriculares Carga horária

132
132
132
132
132

Gestão da Produção de Serviços Bancários I
Financiamento e Crédito Bancário I
Marketing I
Análise de Risco
Sistemas de Informação para Gestão

QUADRO N.º 5

6.º semestre

Unidades curriculares Carga horária

132
132
132
132
110

Financiamento e Crédito Bancário II
Marketing II
Finanças Empresariais
Gestão de Recursos Humanos
Opção

QUADRO N.º 6

QUADRO N.º 1

2.º semestre

Unidades curriculares Carga horária

132
132
176
88

110

Gestão de Activos e Passivos
Estratégia na Banca II
Futuros e Opções
Negociação
Opção

QUADRO N.º 2

3.º semestre

QUADRO N.º 3



16ª Edição – Início em Janeiro de 2003




