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E ste número da publica um artigo sobre o Capital

Intelectual que constitui um excelente pretexto para uma
breve reflexão sobre a missão do IFB.

Aborda o referido artigo um enriquecedor conjunto de ideias sobre
a importância decisiva do conhecimento para as organizações,
salientando o facto de alguns defenderem a sua inclusão no
balanço, a par de todos os outros activos da empresa …

O conhecimento, abstracto por natureza, só se transforma em
capital para uma organização quando lhe permita aumentar os
níveis de satisfação dos chamados : clientes,
accionistas e colaboradores. No caso de um banco, tal acontecerá
quando se prestam melhores serviços, se praticam taxas de juro
mais competitivas, se consegue mais inovação e, em razão de tudo
isto, se consegue superar a concorrência.

Acontece que o saber colectivo de uma organização é, antes de
mais, o resultado do conhecimento individual de cada um dos
seus colaboradores e, nessa medida, é também um activo próprio
que cada um transporta consigo e pode levar para fora da
organização se a deixar.

É deste modo legítimo pensar que, cada vez mais, a formação
tenha também de ser encarada como algo da responsabilidade de
cada indivíduo, competindo à organização a criação das
necessárias condições. Acreditamos que, no nosso sector, fruto da
acção do IFB, estão criados os mecanismos para que tais
objectivos comuns sejam alcançados.

Como todos os anos acontece, em Setembro próximo, um
conjunto significativo de acções vão começar. Destinados a todos
os estratos da população bancária, apontando para o estudo
autónomo, independente e flexível, os cursos do IFB e do ISGB
chegam, através do Ensino a Distância e da WebBanca – Formação
Bancária a qualquer ponto onde haja um bancário
interessado em tomar nas suas mãos o seu futuro profissional.

Alvin Tofler previu um dia que os analfabetos do séc. XXI não
seriam aqueles que não soubessem ler nem escrever, mas, antes,
os que não fossem capazes de “aprender, desaprender e voltar a
aprender”.

Manuel Ferreira

Inforbanca

stakeholders

Online
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A Compensação,
a Liquidação e
a Guarda de Títulos

Luís C. Ferreira*

Diariamente, os investidores dão ordens de compra e
venda de valores mobiliários nos mercados de capitais. De
modo geral, a sua atenção centra-se em saber se as ordens
que enviaram ao mercado foram realizadas ou não e, em
caso afirmativo, em que condições. O facto de cada transac-
ção que é efectuada no mercado ter associado um processo
que o conclui é muitas vezes considerado pouco importante
ou mesmo ignorado.Aexecução de uma transacção no mer-
cado significa, de uma forma simples, que algum tipo de
troca irá posteriormente ter lugar entre as duas partes envol-
vidas, por exemplo, dinheiro por valores mobiliários. Só
quando esta troca se concretizar se poderá considerar que a
operação chegou à sua conclusão definitiva.

O objectivo deste artigo é apresentar sinteticamente os
processos e estruturas – as funções e estruturas de compen-
sação ( ) e liquidação ( ) – através dos
quais as operações sobre valores mobiliários a contado nos
mercados regulamentados chegam à sua conclusão definiti-
va, i.e., o comprador recebe o valor mobiliário e o vendedor
o pagamento correspondente. Pretende-se ainda apresentar,
de forma simplificada, como se interligam – para operações
a contado no mercado português – a negociação, a compen-
sação, a liquidação e a custódia, cada uma delas um elo
essencial da cadeia necessária ao funcionamento dos mer-
cados financeiros, e as alterações decorrentes da integração
da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto na plataforma Euro-
next.

clearing settlement

Depois da Negociação:

“Os mecanismos de compensação e
liquidação, que asseguram a conclusão das
transacções realizadas nos mercados de
títulos, são indispensáveis ao funcionamento
do sistema financeiro”.

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu – Com

(2002) 257, p.1.

Introdução
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Se bem que as funções de compensação, liquidação e
guarda de valores e as estruturas que permitem a sua execu-
ção estejam entre os aspectos e entidades menos conheci-
dos de qualquer sistema financeiro, ao contrário do que
sucede com as bolsas de valores e respectivas operações,
poderemos dizer que elas constituem o coração de tudo o
que acontece nos mercados financeiros.

A necessidade de efectuar as funções de compensação e
liquidação surge após a execução, no mercado, de uma tran-
sacção envolvendo valores mobiliários. Realizada a tran-
sacção, torna-se necessário executar uma série de acções de
forma a completar o processo de transferência de proprieda-
de dos valores transaccionados e efectuar o correspondente
pagamento.

De forma simplificada, as funções de compensação e
liquidação podem ser descritas em termos da execução de
três grandes actividades :

Estas actividades e a sua ligação podem ser visualizadas
recorrendo à figura seguinte:

A das condições acordadas entre as partes
é habitualmente efectuada recorrendo a um conjunto de
mecanismos que dependem de diversos factores, designa-
damente o mercado onde se realizou a transacção original.

1

confirmação

�

�

�

Confirmação

Compensação ( )

Liquidação ( )

entrega
pagamento

das condições da transacção acordadas
entre as duas partes;

, processo que pode con-
duzir a obrigações ou e em que pode existir
uma contraparte central (CCP) que se interpõe entre as
duas partes numa transacção, tornando-se por sua vez
contraparte de cada uma delas;

, envolvendo a transferência
dos valores mobiliários do vendedor para o comprador
e a transferência dos fundos correspondentes ao paga-
mento do segundo para o primeiro.A dos valo-
res e o correspondente deverão ocorrer
simultaneamente. Só quando ambos são concretizados
se pode dizer que ocorreu a liquidação da transacção e
o processo se encontra concluído.

Clearance

Settlement

gross net

Assim, no caso das transacções efectuadas em mercados
regulamentados, a confirmação poderá ser efectuada tendo
por base a informação fornecida pelas contrapartes, ou de
forma automática, pelo sistema de negociação. Já no caso
das transacções efectuadas fora de mercado (mercado OTC
– ), a confirmação é habitualmente efec-
tuada directamente entre as partes, através de um qualquer
sistema de comunicação escrita.

Confirmadas as condições da transacção, inicia-se o pro-
cesso de preparação das transacções para liquidação, ou
processo de . O termo compensação é facil-
mente associado à actividade bancária. Nesse caso, os itens
compensados são habitualmente o dinheiro e os cheques,
actualmente através de processos quase totalmente automá-
ticos. Tal como o dinheiro e os cheques, também os títulos,
os instrumentos derivados e as são objecto de
compensação, se bem que os processos possam ser signifi-
cativamente diferentes.

No processo de , através do registo e com-
paração das transacções, é determinado exactamente o que
cada contraparte envolvida na transacção espera receber.
Este processo pode ser efectuado numa base , situação
em que as obrigações do comprador e vendedor são calcula-
das individualmente, transacção a transacção, ou numa
base , caso em que as obrigações mútuas do comprador e
do vendedor são objecto de encontro dando origem a uma
única obrigação, correspondente ao saldo apurado, entre as
contrapartes. Este último reduz substancialmente o número
de transferências de títulos e pagamentos a efectuar entre as
contrapartes e limita simultaneamente a exposição de
ambas ao risco de contraparte. O processo de compensação
pode ainda ser contínuo ou discreto.

Os serviços de compensação podem ser fornecidos por
centrais locais de guarda de valores mobiliários (como é o
caso de Portugal, através da Central de Valores Mobiliários)
internacionalmente designadas por

(CSD), por centrais internacionais de guarda de
valores mobiliários ou

(ICSD) – casos do Euroclear Bank e do Clears-
tream Bank – ou por . Neste último caso, é
frequente esta entidade desempenhar o papel de contraparte
central (CCP), situação típica das transacções envolvendo
instrumentos derivados, mas menos vulgar nos valores
mobiliários a contado ou , em que os casos
mais conhecidos são o mercado Euronext, através da Clear-

Over the Counter

commodities

gross

net

Central Securities
Depository

International Central Securities
Depository

clearing houses

cash products

compensação

compensação

Mecanismos e Estruturas de
Compensação, Liquidação e
Guarda de Títulos

"Se bem que as funções de

compensação, liquidação e guarda de

valores e as estruturas que permitem a

sua execução estejam entre os aspectos

e entidades menos conhecidos de

qualquer sistema financeiro, ... elas

constituem o coração de tudo o que

acontece nos mercados financeiros."

Fonte: Geovannini Group

Figura 1

Confirmação

Compensação

FUNÇÕES DE COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Entrega Pagamento

Liquidação
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Figura 2

Custodiante/
/Membro

Compensador

CSD/ICSD/
/Clearing House

Registo, comparação e
eventual processo de

encontro das
transacções

Transacções não
confirmadas enviadas às

contrapartes para
correcção

Transacções prontas
para liquidação

Liquidação e
Custódia

ESTRUTURA DA COMPENSAÇÃO,

LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA

Custodiante/
/Membro

Compensador

net, e o mercado inglês, através da LCH – interpondo-se,
de forma legal, entre compradores e vendedores através de
um processo designado . Desta interposição resul-
ta que compradores e vendedores interagem directamente
com a CCP, permanecendo anónimos uns face aos outros.

No caso do modelo com contraparte central, a compen-
sação das transacções de títulos é habitualmente efectuada
numa base . De entre as principais vantagens deste mode-
lo – que será implementado em Portugal a partir de 24 de
Outubro de 2003 em consequência da adesão formal, em 30
de Janeiro de 2002 , da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto à
plataforma Euronext –, podemos referir a maior facilidade
na gestão das entregas de títulos e pagamentos, a redução do
número de instruções de liquidação e a redução da exposi-
ção ao risco de contraparte.

Completado o processo de preparação das transacções
para liquidação, tem lugar a entrega de títulos e o correspon-
dente pagamento, completando-se, quando ambas estive-
rem finalizadas, a e a consequente transferência
de propriedade dos títulos.

Nos países com mercados financeiros desenvolvidos, a
maioria dos títulos objecto de transacção regular está imo-
bilizada na respectiva CSD ou numa ICSD ou esses títulos
são desmaterializados. O papel destas entidades é propor-
cionar um meio de imobilização e de guarda dos títulos em
nome dos seus membros, bem como um mecanismo que
permita efectuar, quando necessário, a sua transferência
através de um mero registo em contas títulos ( ) de
forma a acelerar o processo de liquidação. A centralização
dos títulos e a existência desse mecanismo leva a que a
entrega dos títulos seja tipicamente efectuada pelas CSD ou
pelas ICSD através de transferências entre contas-títulos
que os respectivos membros têm junto dessas entidades, em
vez da transferência física dos títulos entre comprador e
vendedor. A liquidação das transacções envolve assim
CSD, ICSD e agentes de liquidação membros dessas enti-
dades. Os proprietários dos títulos não têm necessariamente
de ser membros das CDS ou ICSD, podendo relacionar-se

2

3

novation

net

book entry

liquidação

indirectamente com elas através dos agentes de liquidação.
Esses intermediários efectuam também a custódia (guarda)
dos títulos em nome dos seus proprietários, sendo por isso
também designados custodiantes. Além dos serviços de
custódia, os custodiantes prestam habitualmente um con-
junto de outros serviços associados, que vão desde a
cobrança e pagamento de juros e dividendos até aos servi-
ços , e .

A estrutura de compensação, liquidação e custódia pode
ser sintetizada através do gráfico anterior (Fig. 2).

A Euronext Lisbon é provavelmente a entidade mais
conhecida de entre as que compõem a estrutura que permite
a transacção de valores mobiliários em Portugal, pois é a
que se encontra ligada à sua negociação. Uma outra entida-
de é bastante menos conhecida junto do grande público e
mesmo de alguns investidores: a Interbolsa, que gere o sis-
tema de liquidação e o sistema centralizado de valores mobi-
liários (Central de Valores Mobiliários, a CSD portuguesa).
Na Central de Valores Mobiliários (CVM) estão inscritos
valores mobiliários representados sob a forma escritural e
inscritos e guardados valores mobiliários representados sob
a forma titulada. A Interbolsa, embora menos visível, é
essencial ao funcionamento do mercado de valores mobi-
liários português. Com efeito, as instruções, depois de exe-
cutadas no mercado, são objecto de liquidação através do
sistema de liquidação e objecto de registo nas contas dos
intermediários financeiros junto da CVM. A intervenção
desta entidade permite assim que, de uma forma mais efici-
ente, o comprador receba o valor mobiliário e o vendedor o
pagamento correspondente. Por outro lado, juntamente
com a Euronext Lisbon e a Interbolsa, os intermediários
financeiros (IF), agindo como os bancos de custódia e onde
os investidores têm abertas contas-títulos, desempenham
também um papel fundamental.

O processo de compensação e liquidação poderá ser
melhor compreendido recorrendo, a exemplo do adoptado
pelo Geovannini Group para um mercado doméstico em
abstracto , ao fluxograma de instruções, necessariamente
bastante simplificado, para uma transacção tipificada (ver
Figura 3).

Imagine-se um investidor que dá uma instrução de com-
pra, para o mercado a contado, de determinado valor mobi-
liário ao seu corretor habitual, o Broker A. Este introduz a
ordem no sistema de negociação do Euronext Lisbon
(LIST), resultando da execução da mesma a obtenção de
uma contraparte na transacção, o Broker B, que, por sua
vez, actua em nome de um outro investidor seu cliente. O
nosso investidor usa o Banco C como custodiante, onde tem
aberta uma conta-títulos. Admita-se que, perante o Euro-

corporate actions tax reclaims portfolio valuation

4

Compensação e Liquidação
no Mercado Português e as
Alterações Decorrentes da
Integração na Euronext

Compensação e Liquidação
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Fonte: Adaptado de Geovannini Group

Figura 3

FLUXOGRAMA (SIMPLIFICADO) DE INSTRUÇÕES

Negociação (transacções)

Compensação

Confirmação

SLRT – Sistema de Liquidação em Tempo Real

DVP – Delivery Versus Payment

RVP – Receipt Versus Payment

1. Compra

3. Informação da Transacção
entre Broker A e Broker B
para o Sistema Liquidação
em D

4. Especificação até D+1

5. Confirma recebimento contra pagamento (RVP) do Broker A até D+2
(Reespecificação) 6. Liquidação em D+3

5. Liquidação financeira (pagamento) através
de transferência de fundos para o Banco de Portugal

Banco de Portugal
Sistema de Pagamentos

Investidor 2. Compra 2. Venda Broker B

Front Office

Back Office

Euronext Lisboa
(Sistema Neg.

LIST)

Interbolsa
Sistema Liquidação
Central de Valores

Mobiliários

4.Transferência
de

fundos

4. C
onfirm

a
RV

P
do

B
roker

A

Broker A

Front Office

Back Office

Cash

IF Liquidador C

Títulos

next Lisbon, os Brokers A e B assumem apenas funções de
negociação e o Banco C a de intermediário financeiro
liquidador (Agente de Liquidação).

1. O ciclo inicia-se com a instrução de compra enviada
ao BrokerA;

2. O Broker A “encontra”, através do sistema de nego-
ciação, uma contraparte que deseja vender o mesmo valor
mobiliário a um preço que está de acordo com a instrução de
compra do seu cliente;

3. A transacção efectuada no mercado é enviada ao siste-
ma de liquidação operado pela Interbolsa;

4. O Broker A introduz no sistema de liquidação, até ao
dia útil seguinte ao da realização da transacção, o código de
intermediário financeiro do Banco C e a quantidade tran-
saccionada do valor mobiliário (especificação);

5.Até ao segundo dia útil ao da realização da operação, o
Banco C confirma a transacção introduzindo no sistema de
liquidação a conta que deve ser movimentada em resultado
da especificação efectuada pelo Broker A (reespecificação)
e dá instruções de transferência de fundos para o Banco de
Portugal;

6. Ao terceiro dia útil seguinte ao da realização da opera-
ção, a transacção é liquidada efectuando-se, na CVM, a

5
transferência do valor mobiliário da conta indicada pelo
intermediário financeiro liquidador (custodiante) usado
pelo cliente do Broker B para a conta do Banco C . A liqui-
dação financeira (pagamento) ocorre quando é debitada a
conta depósitos à ordem do Banco C junto do Banco de Por-
tugal e é avisada a Interbolsa.

Embora a BVLP tenha formalmente sido integrada na
plataforma Euronext em Janeiro de 2002, tal não se tradu-
ziu, na prática e até ao momento, em qualquer alteração
quer no sistema de negociação da agora Euronext Lisbon,
quer no sistema de liquidação e sistema centralizado de valo-
res mobiliários geridos pela Interbolsa. Com efeito, a
migração para os sistemas de negociação, compensação e
liquidação usados no modelo Euronext está prevista para o
próximo dia 24 de Outubro de 2003, depois de ter estado
inicialmente marcada para o dia 11 de Julho de 2003. Antes
de nos referirmos sinteticamente às principais alterações
que decorrem dessa migração, recordemos o modelo de
negócio adoptado pelo Euronext.

Em 2000 os mercados de valores mobiliários de Bruxe-
las, Amesterdão e Paris fundiram-se para formar o Euro-
next, a que se juntou, em Janeiro de 2002, a BVLP. O Euro-
next define-se como um mercado pan-europeu, cujo objec-
tivo central é o de criar um mercado unificado com regras e
sistemas idênticos em termos de negociação ( ), com-
pensação ( ) e liquidação ( ). Uma vez
completado o processo de unificação dos mercados, o Euro-
next caracterizar-se-á por:

6

7

Trading
Clearing Settlement

� Uma plataforma de negociação única em cada seg-
mento – o sistema de negociação NSC para os valores
mobiliários a contado ( ) e o sistema
LIFFE-CONNECT para produtos derivados – usada

cash products

Modelo de Negócio Euronext

"No processo de compensação, através

do registo e comparação das

transacções, é determinado

exactamente o que cada contraparte

envolvida na transacção espera

receber."
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por todos os membros negociadores (
) independentemente da sua localização;

Um único para cada valor mobiliário ou
produto financeiro permitindo uma maior transparên-
cia e liquidez ;
Uma única, a Clearnet SA, actuando
como contraparte central, garantindo-se por essa via a
entrega e o pagamento de todas as transacções efectua-
das no mercado. Um sistema de compensação único, o
C21, usado por todos os membros compensadores
( );
Um sistema unificado de liquidação, usado por todos
os membros liquidadores.

Trading Member
Firms

orderbook

clearing house

Clearing Member Firms

�

�

�

8

Este modelo de negócio pode representar-se da forma
seguinte (Figura 4):

No momento actual, o sistema de negociação único NSC
para os valores mobiliários a contado está já implementado
nos mercados francês, holandês e belga, o mesmo suceden-
do com o sistema unificado de compensação C21. Como
referido, no mercado português a migração para os sistemas
de negociação e compensação mencionados está prevista
para finais de Outubro do corrente ano.

Ao nível da compensação e liquidação, as principais alte-
rações no mercado português prendem-se com a introdução
de uma nova entidade, a Clearnet, actuando como CCP(con-
traparte central) das transacções efectuadas no mercado,
situando-se, em termos do fluxograma apresentado na Fig.
3, entre o Euronext Lisbon e a Interbolsa, ou, de forma mais
simplificada (Figura 5):

A introdução de uma contraparte central no mercado
português arrasta um conjunto de outras alterações, de entre
as quais se destacam:

O facto de passarem a ser os membros compensadores
no sistema de compensação C21 operado pela Clear-
net a ter como funções indicar, através de um processo
designado , a que contas que detêm junto da
Clearnet serão alocadas as transacções resultantes do
processo de , ou efectuar o seu encaminha-
mento ( ) para outro membro compensador. O
processo de possibilita que seja efectuado o
encontro, por valor mobiliário e conta (

), das obrigações entre o membro compensa-
dor e a Clearnet, dando origem a uma única obrigação,
entre ambos, correspondente ao apurado;
O facto de a Clearnet figurar sempre como contraparte
na liquidação, pelo apurado por valor mobiliário e
conta, que irá ocorrer no sistema centralizado de valo-
res mobiliários gerido pela Interbolsa;
A obrigatoriedade de os membros compensadores
terem de prestar à Clearnet garantias, designadas por
margens e podendo assumir a forma de ou deter-

posting

novation
give up

posting
Position

Account

net

net

cash
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�

�

A separação das funções de compensação e liquida-
ção, até agora concentradas numa única entidade, a
Interbolsa;
O aparecimento de uma nova figura além dos mem-
bros negociadores (TMF – ) e
dos membros liquidadores (agentes de liquidação), a
dos membros compensadores (

). Os membros compensadores podem ser clas-
sificados em ICM – e
GCM . Os primeiros efec-
tuam a compensação das transacções que executaram
na qualidade de membros negociadores, enquanto os
segundos efectuam a compensação das transacções
que executaram e a compensação das transacções exe-
cutadas por terceiros;
Aobrigatoriedade de cada membro negociador (TMF)
indicar, no momento da sua adesão ao mercado Euro-
next, qual será o membro compensador para as suas
transacções;

Trading Member Firms

Clearing Member
Firms

– Individual Clearing Member
– General Clearing Member

A substituição do modelo de especificação das tran-
sacções, operação a operação, e a “reespecificação”
pelo intermediário financeiro liquidador – pontos 4. e
5. do exemplo apresentado no ponto anterior pelo pro-
cesso de . O processo de consiste na
separação de uma transacção em duas outras, uma de
compra e outra de venda, em que cada uma das contra-
partes passa a ter a Clearnet como contraparte única
nas “novas” transacções (Figura 6):

novation novation

Fonte: Euronext

Figura 4

Modelo Euronext – Final após Unificação
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MODELO EURONEXT

Fonte: Adaptado Clearnet

Figura 5

Clearnet actua como CCP

CONTRAPARTE CENTRAL

Euronext Lisbon
Negociação

CLEARNET

Interbolsa
Liquidação (DvP)

Compensação

Contraparte
Central

Netting Financial
Guarantee

Todos os Mercados:
• OTC &

regulamentados
• Contado & derivados

Integração na Euronext Figura 6

A Clearnet B
Compra Venda

A B

Compra

Venda
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minados títulos, tendo como objectivo cobrir as perdas
que poderão ocorrer devido a uma falha na liquidação
das suas obrigações. O valor dessas garantias é calcu-
lado diariamente pela Clearnet utilizando uma meto-
dologia específica (método SPAN), que tem em consi-
deração os valores mobiliários envolvidos nas transac-
ções, o risco de liquidação e o risco de negociação . A
margem poderá ser objecto de pedidos de reforço ou
indicações de libertação consoante aumente ou dimi-
nua o valor apurado para cada dia. Os membros com-
pensadores poderão igualmente solicitar margens aos
seus clientes para cobrir o mesmo tipo de risco, deven-
do, nesse caso, o seu valor ser calculado usando a
mesma metodologia e eventualmente acrescido de um
diferencial positivo.

Aforma como a negociação, compensação e a liquidação
se interligam no novo modelo para o mercado português
encontra-se sintetizada na Figura 6.

Aintrodução do modelo com CCPno mercado português
apresenta algumas vantagens e desvantagens. De entre as
primeiras poderão referir-se as seguintes:

De entre as segundas destaca-se:
A possibilidade de aumento dos custos por operação,

devido ao facto de os novos custos a suportar com opera-

9

�

�

�

�

Redução do número de instruções de liquidação devi-
do ao das transacções;
Melhores garantias contra falhas de liquidação ou
falência da contraparte;
Possibilidade de uma gestão mais eficiente do risco,
em particular do risco de contraparte, devido à existên-
cia multilateral e à obrigatoriedade de consti-
tuição de margens;
Maior facilidade na gestão das entregas de valores
mobiliários e correspondentes pagamentos.

netting

netting

ções de compensação, previsivelmente, mais que compen-
sarem os custos decorrentes da redução do número de ins-
truções.

As vantagens decorrentes de melhores garantias contra
falhas de liquidação não se afiguram também tão relevantes
quanto poderia parecer à primeira vista, dado o facto de as
mesmas serem, no actual sistema, em número bastante
reduzido.

*Mestre em Finanças

�

�

Por um lado, porque os custos de compensação e liqui-
dação actuais são bastante reduzidos, poderemos
mesmo dizer irrisórios;
Por outro, devido ao facto de a redução do número de
instruções de liquidação poder não vir a ser tão acen-
tuada como poderia parecer como resultante de alguns
condicionalismos de carácter legal poderem não vir
a permitir aproveitar de forma mais eficiente as
vantagens do .

10

netting

�

Liquidação

Figura 7

MODELO EURONEXT: PORTUGAL

Trading Compensação
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Futuro Sistema Único de Liquidação
NEXT

Sistema de Liquidação – CVM
Interbolsa

Liquidação Efectuada pelo GCM

Liquidação efectuada por Outro
Agente de Liquidação

Liquidação Efectuada por Outros
GCM

Membro Negociador C
do Euronext (TMF)

Membro Negociador A
do Euronext (TMF)
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Membro Compensador
Individual (ICM)
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Compensação Único
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1 ,
The Giovanni Group, Brussels, November 2001, p.4

2London Claring House, entretanto fundida com o Crest.
3Em 13 de Junho de 2001 tinha já sido assinado um

entre a BVLPe a Euronext.
4Idem nota 1, p.10.
5Caso o Broker A assuma perante a Euronext Lisbon funções de negociador e

liquidador, os procedimentos serão ligeiramente diferentes.
6Dado que, na realidade, são liquidadas diariamente milhares de transacções,

esta transferência é, para cada valor mobiliário e para a mesma conta do intermediário
financeiro liquidador, feita pelo depois de efectuado o encontro das instruções de
compra e venda.

7Dado que, na realidade, se efectua diariamente a liquidação financeira de mais
do que uma operação, a Interbolsa envia, após o processamento da liquidação física
das operações de bolsa, ao Banco de Portugal informação relativa aos saldos, devedor
ou credor, que resultam da compensação financeira que é efectuada, relativamente a
cada intermediário financeiro liquidador, à Euronext Lisbon e à própria Interbolsa,
com indicação da conta a movimentar junto do Banco de Portugal.

8Antes, um valor mobiliário cotado em mais do que um mercado Euronext era
negociado através de um distinto para cada mercado.

9Na realidade, apenas o risco de liquidação é calculado pelo método SPAN. O
risco de negociação é avaliado considerando a cobertura das variações passadas das
posições .

10O cumprimento do Art.º 35 do Regulamento 14/2000 da CMVM obrigará
previsivelmente a um conjunto de instruções adicionais devido à necessidade de
efectuar realinhamentos de posições entre contas nas CVM.

Cross-Border Clearing and Settlement Arrangements in The European Union

Memorandum of
Understanding

net

orderbook

market to market

Vantagens/Desvantagens
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BASILEIA II

Jorge Barros Luís*

Uma Realidade Irreversível

A
modernização das técnicas de gestão de risco de
crédito nos últimos dez anos foi um dos aspectos
de maior relevância ao nível das melhores

práticas financeiras internacionais. Neste período,
desenvolveram-se metodologias assentes nos resultados
antes obtidos no plano do risco de mercado, da gestão de
carteira e da valorização de activos financeiros.

Este processo conduziu a uma diversificação crescente
das operações financeiras e bancárias associadas a risco de
crédito, nomeadamente ao nível da titularização e da
criação de contratos de derivados. Criaram-se assim
maiores oportunidades de arbitragem face às regras de
adequação de fundos próprios estabelecidas no acordo de
Basileia de 1988.

As instituições mais activas neste contexto rapidamente
demonstraram a necessidade de evoluir para um novo
patamar na gestão de risco de crédito, não apenas pelas
evidentes lacunas das regras de adequação de fundos
próprios de 1988, mas especialmente pelos benefícios que
as metodologias desde então desenvolv idas
proporcionaram ao nível da eficiência e da rendibilidade
para o accionista.

O Acordo de Basileia II é então a resposta do sector
financeiro para permitir uma maior proximidade entre o

capital mínimo exigido (capital regulamentar) e
o capital que resulta dos riscos de crédito
assumidos (capital económico), difundindo
significativamente as novas metodologias de
gestão do risco de crédito. Será assim possível, a
partir de final de 2006, às instituições que
adoptem as abordagens mais avançadas de
cálculo de fundos próprios, a utilização de um
conjunto de conceitos e procedimentos
incluídos nas regras agora propostas, que, de
outra forma, estariam apenas ao alcance das
instituições de maior dimensão e capacidade
técnica.

Os novos procedimentos de cálculo de
fundos próprios assentam na utilização dos

externos, como critério de referência, e
de fórmulas com alguma complexidade, através
das quais se pretende relacionar o capital
mínimo exigido com a perda inesperada
associada aos portfólios de crédito. As fórmulas

de cálculo de fundos próprios previstas em Basileia II
procuram contemplar os efeitos de diversificação e
granularidade das carteiras de crédito, obrigando à
estimação das determinantes da perda esperada – a
probabilidade de incumprimento e a perda em caso de
incumprimento.

Para este efeito, um dos aspectos decisivos é
indubitavelmente a disponibilidade de sistemas de
informação que possibilitem o desenvolvimento e posterior

ratings

"O Acordo de Basileia II é então a

resposta do sector financeiro para

permitir uma maior proximidade entre

o capital mínimo exigido (capital

regulamentar) e o capital que resulta

dos riscos de crédito assumidos (capital

económico), difundindo

significativamente as novas

metodologias de gestão do risco de

crédito."
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acompanhamento e revisão dos modelos em causa, o que
depende da qualidade da informação interna. Parte desta
informação terá de ser estruturada pela primeira vez em
muitas instituições, atendendo a que as necessidades
regulamentares são hoje menores e que a informação de
gestão habitualmente trabalhada pelas instituições tem tido
uma orientação de marketing predominante.

A maior proximidade entre capital regulamentar e
capital económico impõe que, como está previsto nas regras
propostas em Basileia II, os modelos de risco de crédito
sejam utilizados não apenas no cálculo de fundos próprios,
mas também na decisão de crédito. Para tal será necessário
adequar o modo de utilização destes modelos à forma como
foram desenvolvidos, evitando situações que conduzam a
um processo de decisão demasiado permissivo e, por isso,
assumindo maiores riscos de crédito, ou a um processo de
decisão demasiado restritivo, que penalize a
competitividade das instituições de crédito.

Um dos aspectos a ter em conta na decisão de crédito
consiste no efeito do ciclo económico sobre o risco de
crédito e, consequentemente, o das operações. A
utilização de modelos de interno (que produzem
frequentemente uma aferição de risco de crédito do tipo

), em lugar da avaliação de metodologias de
análise próximas das de agências de (habitualmente
análises ), poderá criar problemas de
“prociclicidade”, ou seja, de restringir excessivamente o
crédito em fases de baixa ( ) e de expandir,
também em excesso, o crédito em fases altas do ciclo, pela
ligação das probabilidades de incumprimento (e também
das perdas em caso de incumprimento) ao estado global da
economia.

No entanto, a prociclicidade introduzida pelos modelos
de risco de crédito poderá ser mitigada pela sua forma de
desenvolvimento e utilização. Por exemplo, no caso de
exposições , modelos de risco de crédito que
considerem apenas a informação das contrapartes no
momento em que os créditos são concedidos e não a
informação mais recente serão mais úteis para efectuar o

de operações de longo prazo ou para calcular o
capital económico, reduzindo os efeitos do ciclo económico
sobre a análise de risco.

Ao invés, modelos de risco de crédito que associem a
informação mais recente sobre as contrapartes ao
desempenho do crédito num dado período de tempo
(normalmente um ano) tendem a ser mais ajustados para o

de operações de curto prazo e para o cálculo dos
capitais regulamentares, se com estes se pretender cobrir a
perda inesperada a ocorrer num período de tempo
correspondente, em função das condições económicas

pricing
rating

point-in-time
rating

through-the-cycle

credit crunches

revolving

pricing

pricing

vigentes num dado momento.
Não obstante as questões em aberto sobre este tema,

Basileia II será sempre um avanço substancial face ao
presente, que se caracteriza, em regra, pela gestão por
impulsos ( ), assente no acompanhamento de
indicadores , como os tradicionais rácios
de crédito malparado. Neste contexto, a gestão bancária é,
não raras vezes, forçada a um papel reactivo e não
antecipativo, facilitando a ampliação das diversas fases dos
ciclos económicos, ao conduzir a restrições de crédito em
períodos em que se tornam mais escassos (e por isso mais
relevantes) os meios financeiros à disposição dos agentes
económicos e, ao invés, à expansão do crédito em períodos
de crescimento económico.

Este constitui um dos motivos para que Basileia II não
deva ser encarado como uma opção, mas sim como um
imperativo, independente da celebração deste acordo. Tal
imperativo é ainda maior para bancos com financiamento
regular através dos mercados financeiros, seja pela cotação
em bolsa, seja pela emissão de dívida. De facto, o efeito das
novas metodologias de gestão de crédito é de tal forma
transversal na gestão bancária que constitui um elemento
cada vez mais preponderante na aferição da sua qualidade e,
consequentemente, no risco de crédito atribuído pelos
mercados às instituições financeiras, com reflexos ao nível
do seu e da sua valorização accionista.

Arecusa desta realidade corresponde mesmo, num prazo
não muito longo, a criar zonas de forte vulnerabilidade a
investidas hostis por instituições concorrentes com
investimento adequado nesta área e que, apropriando-se da
gestão de instituições menos dotadas na gestão de risco de
crédito, rapidamente conseguirão impor os seus
procedimentos e aumentar o valor das instituições alvo de
tais movimentos.

A percepção do mercado sobre a qualidade da gestão de
risco de crédito irá igualmente aumentar, seja pelos

stop-and-go
backward-looking

rating

"Um dos aspectos a ter em conta na

decisão de crédito consiste no efeito do

ciclo económico sobre o risco de

crédito e, consequentemente, o

das operações."

pricing
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imperativos de reporte previstos sobre o desempenho dos
modelos e a estrutura de risco das carteiras, seja pelo
escrutínio que as entidades de supervisão irão efectuar
sobre os modelos adoptados. Neste contexto, dado o papel
das instituições de crédito na definição e aplicação das
novas regras, o novo acordo, embora eliminando as
oportunidades de arbitragem regulamentar actualmente
existentes, poderá criar outro tipo de incentivos, em
particular ao nível da modelização do risco de crédito.
Assim, o desafio de Basileia II coloca-se também para as
entidades de supervisão do sector.

É assim da maior importância garantir capacidade
analítica pelas autoridades de supervisão, de forma a evitar
que o cálculo de fundos próprios seja dominado pela gestão
bancária (situação de regulamentar) ou que exista
uma interpretação demasiado conservadora das novas
regras, provocando inevitavelmente a sobrecapitalização e,
em consequência, a perda de competitividade das
instituições domésticas.

Em Portugal, o passado recente tem sido marcado por

capture

enormes desafios e por saltos qualitativos extraordinários
na actuação das instituições de crédito, que permitiram com
grande sucesso transitar de um regime de forte regulação no
funcionamento dos mercados para um sistema financeiro
aberto e modernizado. Tal constitui a melhor garantia de
que este novo desafio vai também encontrar uma resposta
adequada.

*

�

Director, BPI.
Doutorado em Economia, Universidade de York.

"Não obstante as questões em aberto

sobre este tema, Basileia II será

sempre um avanço substancial face ao

presente ..."

O Instituto de Formação Bancária e o
Banco Comercial Português assinaram
em 7 de Maio um Acordo de
Cooperação que prevê a utilização da
Plataforma WebBanca – Formação
Bancária tanto para a realização
de cursos do IFB como para ministrar
acções desenvolvidas ou adquiridas
pelo próprio BCP.

O Acordo prevê que sejam
abrangidos vários milhares de
colaboradores do Grupo, sendo que
muitos deles já utilizam a Plataforma

Online

IFB E BCP Assinam Acordo
sobre Formação Online

João Paulo Feijoo, Director de Formação do
Grupo BCP, e Luís Vilhena da Cunha,
Director-Geral do IFB, assinam o Acordo

Instituto

de Formação

Bancária
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Francisco Costa*

Teresa Pereira
Coordenadora da Secção

Docente do ISGB

Gestão da
Actividade Comercial

Os inimagináveis acontecimentos do 11 de
Setembro de 2001, a guerra noAfeganistão, os
escândalos contabilísticos de alguns gigantes
internacionais (Enron, WorldCom, Arthur
Andersen), a guerra do Iraque, transformaram
o mundo num lugar onde a única certeza é a
incerteza. É claro que o futuro sempre foi
incerto; contudo, ia sendo possível estabele-
cer, com alguma dose de confiança, tendênci-
as, pelo menos no curto prazo, o que actual-
mente se tornou uma tarefa digna de "bola de
cristal".

As instituições financeiras sempre
estiveram e têm de estar atentas às alterações
das condições do mercado, de forma a
detectarem, com a maior antecedência
possível, todas as mudanças que de alguma
forma possam pôr em perigo o seu negócio
como um todo, e os negócios de cada um dos
seus clientes. É esta postura de constante
acompanhamento e avaliação do mercado nas

Neste número, vamos continuar a apresentar pontos de vista sobre os
desafios que as áreas de actividade bancária enfrentam. O Dr. Francisco
Costa fala-nos da incerteza e das suas repercussões, sobretudo a nível da
relação com os clientes empresa.
Ao ler o texto do Dr. Francisco Costa, veio-me à memória esta estrofe:
"Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,/ muda-se o ser, muda-se
a confiança,/ todo o mundo é composto de mudança, /tomando sempre
novas qualidades...; Camões, 1595); isto talvez porque entre a análise de
risco e a poesia, apesar das diferenças, existe em comum a necessidade
de rigor metodológico e de clarividência, talvez porque, e citando o texto
do Dr. Francisco Costa, face à incerteza é, por vezes, necessário "

", voltar ao que aprendemos para, num cenário diferente e com
novos instrumentos, continuarmos a aprender.

back to

basics

Os Efeitos da Incerteza na
Gestão da Actividade Bancária
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mica generalizada possibilita às empresas um diálogo
mais exigente com os seus interlocutores da banca,
devendo estes ser cada vez mais especialistas, de forma a
prestarem um serviço de maior valor acrescentado. Esta
crescente especialização dos colaboradores será
resultado de mais e melhor formação, mas simultanea-
mente de adaptações internas de ordem tecnológica, com
a implementação de sistemas de ,

e CRM (
), entre outros. Estes sistemas permitirão dotar os

colaboradores de ferramentas de tratamento e análise de
informação que, conjugadas com as suas competências,
resultado da formação, lhes permitirão apresentar-se
junto do mercado como verdadeiros especialistas
financeiros. Assim se alcançará uma nova forma de
"olhar o negócio", que só se institucionalizará se à
melhoria de competências associarmos uma adaptação
cultural de toda a organização, no sentido de absorver
uma orientação cada vez maior para o cliente.

A necessidade de estabelecer relações de maior
proximidade com os clientes obrigará os bancos a
manterem uma estratégia de crescimento das suas redes
tradicionais – agências/centros de empresas – e a
incrementarem a aposta em novas e mais fluidas formas
de aproximação, tais como o e os .
Contudo, é necessário que, seja qual for o canal utilizado,
este sirva para melhorar o conhecimento do cliente, e
possibilitar a fundamental alimentação das bases de
dados, que suportarão toda a tecnologia posta ao serviço
da gestão do risco, da relação e da rendibilidade do
cliente. A incerteza torna ainda mais exigente todo este
estreitamento de relações, na medida em que a correcta
gestão do risco se baseia em factores de avaliação com
ritmos de alteração crescentes e cada vez mais voláteis,
modificando, por vezes de forma determinante, o
contexto da avaliação do risco, aquando da tomada de
decisão.

Actualmente não é possível falar de critérios de gestão
de risco sem referir o acordo de Basileia II (que irá
substituir o acordo de 1988), com o qual se procura antes
de mais ajustar os critérios prudenciais às diferentes
realidades, acabando com a abordagem tipo

e dando um leque de opções aos bancos de acordo
com o seu grau de sofisticação. Isto é, o acordo permite

data-wharehouse
datamining Costumer Relationship Manage-
ment

e-banking call-centers

one-size-fits-
-all

suas várias vertentes que permite aos bancos fazerem
uma eficaz gestão do risco. Num contexto crescentemen-
te marcado pela incerteza, fruto de um ritmo cada vez
mais acelerado de mudanças, no qual é difícil definir
tendências, a gestão de risco é uma actividade acentuada-
mente mais complexa e exigente. A estrutura de risco das
instituições financeiras tem sido afectada não só pela
criação de novos produtos oferecidos aos clientes, mas
também pela globalização do negócio e pela inovação
tecnológica, que, tendo efeitos benéficos (ou podendo
ter) ao nível da rendibilidade do negócio como um todo,
exige novas formas de medir e gerir os riscos.

É este contexto de incerteza, a que nos temos vindo a
habituar nos últimos tempos, que tem tido e continuará a
ter influência na actividade bancária como um todo,
podendo situar-se os seus efeitos a vários níveis,
nomeadamente:

1. A Incerteza e os Seus Efeitos na Relação Ban-
cos/Empresas;

2. A Influência da Incerteza na Gestão do Risco das
Operações;

3. O das Operações enquanto Variável
Afectada pela Incerteza.

A preparação dos bancos para esta nova realidade vai
alterar significativamente a relação entre estes e o tecido
empresarial envolvente. Se por um lado terão necessaria-
mente de conhecer melhor os seus clientes, por outro, os
empresários terão de estabelecer com as instituições
relações de confiança mais sólidas e baseadas em
informação mais fidedigna e transparente.Antes de mais,
é necessário fazer uma adaptação cultural, isto é, a
relação institucional entre as partes terá de ser apreendida
como uma verdadeira relação de parceria e basear-se na
troca fluida de informação, na qual o banco é visto pelo
empresário como um parceiro, confiável e credível, a
quem este divulga toda a sua informação; em contraparti-
da, o banco explica porquê e para quê necessita dessa
mesma informação. As empresas têm vindo a melhorar
quantitativa e qualitativamente a informação de que
dispõem e que divulgam. As instituições financeiras, por
seu turno, têm-se tornado cada vez mais "abertas" na
forma e tipo de informação que divulgam aos clientes, em
parte como reflexo de constrangimentos legais, em parte
por sentirem a necessidade de desenvolver uma crescente
relação de confiança. Para além da adaptação cultural, é
necessário que as empresas criem e desenvolvam
sistemas de informação que lhes permitam obter e
preparar a informação a prestar às entidades bancárias e
estas, por seu lado, terão de investir em sistemas para
tratamento de dados e na formação dos seus colaborado-
res, de forma a que estes sejam vistos pelo mercado como
centros de conhecimento e de aconselhamento financei-
ro. A formação dos colaboradores é cada vez mais um
factor determinante, pois o acesso à informação econó-

Pricing

A Incerteza e os Seus Efeitos na
Relação Bancos/Empresas

A Influência da Incerteza na
Gestão de Risco das Operações

"É esta postura de constante

acompanhamento e avaliação do

mercado nas suas várias vertentes

que permite aos bancos fazerem uma

eficaz gestão do risco."
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aos bancos mais sofisticados (que atinjam uma panóplia
de critérios exigidos pelos bancos centrais) usarem os
seus próprios modelos de risco e avaliarem eles mesmos a
adequação de capital próprio aos riscos tomados.

Esta pequena referência a Basileia II pretende apenas
lembrar que a gestão do risco nas instituições financeiras
está na ordem do dia, não como um assunto novo, mas
como a preocupação central da sua própria actividade,
tanto mais que este novo acordo aumenta a responsabili-
zação dos bancos, comprometendo-os a uma mais
eficiente avaliação e gestão do risco e da sua cobertura.

Este novo enquadramento prudencial, fruto, em
grande medida, do ritmo de mudança da actualidade,
obrigará a uma redefinição dos critérios e métodos de
avaliação e gestão do risco.Assim, a qualidade da carteira
de crédito será uma preocupação crescente, não só pelas
razões actuais (menor probabilidade de ), mas
também pela possibilidade de reduzir a afectação de
capital próprio, aumentando desta forma a capacidade de
exposição.Aqualidade da carteira de crédito de um banco
é a soma da qualidade de todas as suas operações
analisadas . Com efeito, a gestão do risco de crédito
das operações tem essencialmente duas fases distintas: a
fase da concessão, na qual se analisa a qualidade do risco,
e a fase do acompanhamento, na qual se avalia a evolução
do risco face às expectativas subjacentes à concessão. A
definição de critérios rigorosos na fase de concessão
reduz significativamente a probabilidade de "surpresas"
na fase de acompanhamento e torna-se ainda mais
necessária no actual contexto de incerteza.

Como diz o presidente de um conhecido banco inglês;
"At times like this, when everyone is a little confused by

default

per se

what is happening… you have to go back to basics".
Nesta óptica de a influência da incerteza

reside na necessidade de os bancos "apertarem" os
critérios de avaliação do risco e definirem de uma forma
cada vez mais exigente as operações em que pretendem
"tomar" risco e aquelas que, perante a avaliação daqueles
critérios, não deverão apoiar.

E os , no crédito, continuam a ser os mesmos de
sempre, e são os , ou seja,

e .
Os bancos sempre foram, e provavelmente continua-

rão a ser, conservadores quando se trata de conceder
crédito, tendo sempre uma preocupação muito significa-
tiva com a no promotor/cliente, tanto pela
lógica de que dar crédito é acreditar, ter confiança, como
pela crescente preocupação com o branqueamento de
capitais, mais comummente denominada "lavagem de
dinheiro". Ou seja, a Confiança no carácter do tomador
dos fundos é absolutamente essencial para que se
verifique o crédito.

Por outro lado, temos a do negócio para
fazer face ao serviço da dívida e permitir o do
empréstimo, isto é, libertar meios ( ) suficientes
e de forma continuada para que o banco reconheça no
negócio uma elevada probabilidade de os seus créditos
serem ressarcidos.

As são, obviamente, também
um parâmetro essencial de análise, no qual se procura
simplesmente enquadrar o negócio no contexto em que
este opera. Naturalmente, o "bom senso" aconselha que,
na análise de operações de crédito, se assumam, por
prudência, o e se analise a operação
nesta perspectiva; ou seja, na perspectiva do banco, o
optimismo deve ser reduzido ao mínimo possível de
forma a que a avaliação cumpra os critérios de prudência.

Por outro lado, é fundamental que o promotor/cliente
tenha o seu igualmente investido no negócio,
embora em proporções distintas, como forma de
"assegurar" que este acredita no projecto em que pretende
ver o banco envolvido.

Por último, o deve servir apenas como
factor de análise perante o , isto é, as
garantias que suportam as operações devem funcionar
como suporte de decisão na eventualidade de .

É através da conjugação destes 5 parâmetros na análise
de cada operação e nas exigências colocadas ao nível de
cada um deles que os bancos redefinem a sua política de
risco perante um cenário percebido como mais ou menos
instável.

back to basics

basics

payback
cash flow

worst-case scenario

worst case scenario

default

5 C Confiança, Capacidade,
Condições do mercado, Capital Colateral

Confiança

Capacidade

Condições de mercado

Capital

Colateral

"Antes de mais, é necessário fazer

uma adaptação cultural, isto é, a

relação institucional entre as partes

terá de ser apreendida como uma

verdadeira relação de parceria"
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A conjugação de um contexto mundial de incerteza
com as baixas taxas de referência exige uma ainda mais
criteriosa definição do das operações. Este maior
rigor na definição do preço das operações, na actual
conjuntura e perante um tecido empresarial reconhecida-
mente débil, caracterizado por empresas com fraca
incorporação de valor no seu negócio, níveis fracos de
automação e graves lacunas ao nível da gestão, deveria
fazer os bancos praticarem suficientemente
elevados de forma a incorporarem correctamente o
prémio de risco associado a cada operação/negócio.
Contudo, a existência de taxas de referência muito
baixas, como as actuais, tem dificultado a aplicação de

que cubram efectivamente o risco percebido
numa parte muito significativa das operações activas com
empresas. Esta análise pode à partida parecer incorrecta,
uma vez que o peso relativo do , aqui visto na sua
totalidade como prémio de risco associado à operação,
nas taxas aplicadas tem aumentado nos últimos anos;
contudo, o prémio de risco é absoluto e não relativo à taxa
de juro (ef. caixa).

O método utilizado aqui para calcular o prémio de
risco das operações é um dos mais simples dos vários
existentes, e não obrigatoriamente o mais utilizado;
contudo, permite analisar de uma forma clara o modo
como a incerteza afecta o das operações através
dos seus efeitos no prémio de risco. A volatilidade do
mercado afecta, por um lado, a probabilidade de falência
dos vários negócios, logo, o seu prémio de risco; por
outro, afecta igualmente a taxa de recuperação, por
exemplo, através da alteração do valor de um activo dado

pricing

spreads

spreads

spread

pricing

como garantia. Assim, pode concluir-se que a incerteza
do mercado agrava o custo das operações dos clientes,
pois aumenta a probabilidade de falência e reduz a taxa de
recuperação esperada (na maior parte dos casos).

As instituições bancárias têm vindo igualmente a
incrementar a aplicação de comissões nas suas relações
creditícias, aumentando desta forma o das
operações dos clientes. De facto, a pressão da descida das
taxas de juro sobre a margem financeira (juros recebidos
– juros pagos) levou à necessidade de criar formas de
aumentar a contribuição da margem complementar
(comissões e outros proveitos não financeiros) para o
produto bancário (margem financeira + margem
complementar). Porém, as quebras registadas ao nível da
margem financeira, que continua a constituir o maior
contributo para o produto bancário, não foram compensa-
das pela melhor da margem complementar.
As perdas registadas na margem financeira ficam a dever-
se, em primeiro lugar, ao facto de, à medida que as taxas
de juro descem, o diferencial entre as taxas activas e as
passivas ter tendência para se reduzir; em segundo lugar,
ao facto de a redução das taxas de juro se repercutir mais
rapidamente nas operações activas do que nas operações
passivas.

Desta forma, o ajuste de das operações resulta
directamente do aumento do risco percebido pelos
bancos perante a actual conjuntura, do incremento do
comissionamento e da redução de liquidez do mercado
que agrava o custo médio de .Aeste facto, acresce
ainda a maior dificuldade de compensar as quebras
provocadas por um tendo em conta a menor
rendibilidade de cada operação, pois, à medida que as
taxas baixam, é necessário aplicar maiores somas de
capital em operações "boas" para compensar as quebras
provenientes dos créditos incobráveis.

A incerteza do mundo actual é, e continuará a ser, um
catalisador da actividade bancária e obrigará as institui-
ções financeiras a realizarem adaptações, a efectuarem
transformações e a correrem novos riscos, de forma a
retirarem deste contexto os "ensinamentos" que lhes
permitirão encarar o futuro de forma optimista. Este
optimismo é mais do que justificado se tivermos em conta
que o sector financeiro português conseguiu evoluir e
modernizar-se, de uma forma por vezes brilhante, nos
últimos 15 anos, ao ponto de se encontrar, em algumas
matérias, à frente dos seus congéneres europeus. Tenha-
-se em conta, por exemplo, os dados recentemente
apresentados pelo Banco de Portugal relativos a um
estudo comparativo de um conjunto de países europeus,
no qual se destaca a banca portuguesa com o melhor rácio
de eficiência.

all-in cost

performance

pricing

funding

default

*Coordenador de Gabinete Empresas & Soluções
Caixa Geral de Depósitos
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ConclusãoPara um determinado negócio, o prémio de risco
definido por um qualquer banco era 4%(*) num
contexto de taxas de referência de 8%; tendo a
operação um (8% + 4%) de 12%, o peso
relativo do prémio de risco era de 50% (4/8). Esse
mesmo risco, num cenário de taxas de juro mais
baixas, de 2,5%, deveria ter um de 6,5% (2,5%
+ 4%), a que corresponderia um peso relativo sobre
a taxa de referência de 160% (4/2,5). No entanto,
repare-se, o risco percebido é o mesmo, uma vez
que o prémio de risco é calculado como em (*).

(*) Prémio de Risco = PF x (1 – TR).
PF = probabilidade de falência
TR = taxa de recuperação
Neste caso, teríamos, por exemplo:
Probabilidade de falência = 5%
Taxa de recuperação = 20% (percentagem de

capital que se espera recuperar em caso de falência).

all in

all in

Prémio de risco = 5% x (1 – 20%) = 4%

O das Operações enquanto
Variável Afectada pela Incerteza

Pricing
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... Sobre Management
(II) Parâmetros da Gestão de Pessoal

Augusto Monteiro*

Antes de mais, uma pequena introdução, para
tentar justificar o uso da expressão “antiga” –
gestão de pessoal – em detrimento da que

ultimamente se radicou – gestão de recursos humanos.
Ainda pensei (diria mesmo que receei) que a minha
preferência por “gestão de pessoal” fosse puramente
subjectiva, não mais do que um reflexo subconsciente de
fidelidade imobilista ao que era moda no meu tempo.
Mas não é esse o caso. A verdade é que não posso deixar
de estar de acordo com um colega “do meu tempo”, para
mais um verdadeiro guru nesta área da gestão, que não
aceita a opção pelos “recursos humanos”, argumentando
que, precisamente por estarem em causa as pessoas, não
podemos reduzi-las tão-só ao conceito de “recursos”,
como os meios financeiros ou técnicos.

As pessoas são objecto de gestão, é certo, mas são
também, em simultâneo, sujeitos dessa mesma gestão.

Ora, neste plano, não podem ser relegadas à condição
passiva de “recursos”. Segundo esta linha de
argumentação, não será coerente falar de recursos
humanos e pretender depois, com razão, reivindicar
para as pessoas uma posição proactiva, de participação e
protagonismo na vida das empresas.

Posto o que antecede, explicada, ainda que
eventualmente não justificada, a preferência pela óptica
das pessoas em vez da óptica dos recursos, entremos
então, sem mais delongas, na matéria deste
apontamento sobre parâmetros da gestão... de pessoal.

Sempre que tive de sistematizar ideias sobre gestão de
pessoal, quer para clarificar a minha própria linha de

actuação, quer para expor a outros a minha percepção
do tema, enquanto consultor ou formador, pus em
evidência os dois parâmetros básicos que, em meu
entender, balizam esta área da gestão:

1º A gestão de pessoal não é uma área funcional
particular e delimitada na estrutura das empresas, antes
assenta em dois pilares: as chefias, a todos os níveis
hierárquicos, e órgãos próprios com atribuições
específicas.

2º A gestão de pessoal é susceptível, como qualquer
outra área de gestão, de uma abordagem sistemática,
organizada, assente em instrumentos e práticas
metodologicamente fundamentados e assim deve ser
realizada; tem, no entanto, características muito
próprias, que lhe advêm do facto de se ocupar de
pessoas, o que impõe às suas técnicas e instrumentos
condicionamentos e limitações que, todavia, não os
desaconselham ou invalidam.

Vejamos de per si cada um destes parâmetros.
Quanto ao primeiro, acredito que já não será

necessário, hoje, sublinhá-lo com tanta ênfase. A função
pessoal ganhou direitos de cidade, é actualmente uma
componente efectiva e relevante da gestão. Foi
percorrido um longo caminho desde os tempos em que,
quando muito, se poderia falar de “administração de
pessoal”, de tal modo o conceito era pobre,
circunscrevendo-se aos aspectos meramente
burocráticos e de expediente. Nesse tempo, poderia
dizer-se, ironizando, que a gestão de pessoal não só não
assentava em dois pilares como não assentava mesmo
em nenhum, pela simples razão de que não existia...
Poderia concretizar, dando exemplos bem frisantes, mas
corria o risco de me alongar, perder o fio ao discurso e,
com isso, aborrecer os leitores.

O contexto presente é muito diverso. Os quadros dos
nossos dias entendem perfeitamente o que é a gestão de
pessoal e assumem aí claramente o seu papel, tendo
como evidente que não podem alhear-se nem enjeitar
responsabilidades na gestão dos seus colaboradores: na
sua selecção, na sua formação, na avaliação do seu
desempenho e do seu potencial, na sua mobilidade, na
fixação da sua remuneração, em suma, na gestão da sua
carreira. Será já muito raro ouvir-se a “heresia”, comum
noutros tempos à generalidade das chefias, mesmo as
muito qualificadas, sempre que se punham questões
relativas aos seus colaboradores: Isso é lá com a “secção
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de pessoal”.
Todavia, é inegável que o exercício da gestão de

pessoal pelas chefias, no âmbito que acima sintetizámos,
exige um quadro comum de princípios, de políticas, de
métodos, de instrumentos de trabalho, o que determina
a existência do outro pilar da função pessoal – órgãos
específicos na estrutura da empresa, que criem esse
quadro comum, que promovam, dinamizem e
coordenem os procedimentos e operações que a gestão
de pessoal implica e que a corporizam. A empresa é una,
logo, o quadro de orientações e práticas que conduza à
unidade e à coerência na gestão de pessoal é um
imperativo. Imperativa será, por conseguinte, a
existência de órgãos próprios que o materializem.

Abordemos agora o segundo parâmetro.
Se é certo que a gestão de pessoal deve ser conduzida

de modo tão sistemático, planeado, metodologicamente
fundamentado, quanto qualquer outra área da gestão, o
que a diferenciará, então, das outras funções da em-
presa?

Exactamente, ocupar-se de pessoas e não de factores
de produção inertes, como dinheiro, matérias-primas ou
equipamentos, mas de entidades vivas com vontade,
sentimentos, emoções, convicções, preconceitos,
aspirações, atitudes, enfim, com individualidade. Nestes
termos, quando, correntemente, no plano da gestão de
pessoal, a propósito de alguns dos seus instrumentos de
trabalho, como a qualificação de funções, a avaliação de
desempenho ou a avaliação do potencial, falamos de

técnicas, temos de aceitar claramente que a palavra
“técnicas” tem aqui um sentido relativo, sendo usada de
um modo que quase se diria abusivo. Com efeito, esses
instrumentos de trabalho, verdadeiramente
indispensáveis, têm como suportes “ferramentas”
logicamente estruturadas, reflectidamente construídas,
mas que não são o resultado determinístico de uma
técnica decorrente de qualquer lei científica. Na gestão
de pessoal, onde pessoas avaliam pessoas, reflectem
sobre pessoas, decidem relativamente a outras pessoas,
uma certa margem de subjectividade é uma constante a
que não se pode fugir. Isso não invalida, porém, que ela
se faça do modo que deixámos definido. Reconhecer na
gestão de pessoal esta vulnerabilidade específica das
suas técnicas não dever ser tomado como argumento
para tentar desvalorizá-la e reduzi-la de novo à condição
primitiva de “administração do pessoal”. Alguma
margem inevitável de subjectividade é, ainda assim,
inequivocamente preferível ao arbítrio e à aleatoriedade.

Tal como em relação ao primeiro parâmetro, também
aqui é minha convicção que, actualmente, não será já
necessário fazer esta defesa tão viva e empenhada da
gestão de pessoal. Ela é compreendida e aceite. Ganhou
carta de alforria. Afinal, se não garantem a segurança,
rigor e racionalidade absolutas (mas existirá isso em
alguma área da gestão?), as técnicas da gestão de pessoal
são um determinante factor tendencial de objectividade
e de transparência, desígnios inegavelmente saudáveis
em qualquer empresa.

*Economista
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Inovação e
Sistemas de Informação

Entrega Electrónica de Extractos
e Facturas:

José Monteiro Barata
Coordenador da Secção e do COSI

O Caso do Sector Bancário

Introdução
Se nos centrarmos nas relações entre as empresas e os seus clientes

e se analisarmos a forma como esta relação evoluiu ao longo dos
tempos, percebemos que é na troca de informação que se começam a
construir as bases de qualquer relacionamento, que, à luz dos modelos
de negócio actuais, se exigem cada vez mais duradouras. Sun Tzu, um
teórico militar chinês do século IV a.C., já afirmava que

.
A sociedade actual é caracterizada por um cliente cada vez mais

esclarecido, exigente e sofisticado, e por um mercado cada vez mais
aberto, competitivo, e no qual as ofertas são difíceis de diferenciar. Por
um lado, assiste-se à existência de um cliente que cada vez mais sabe o
que quer: qualidade, valor e níveis de serviço acima do esperado; um

O tempo gasto
a recolher informações raramente é tempo perdido

Na presente Secção «Inovação e Sistemas de Informação»,
apresentamos o artigo da autoria do Eng. Paulo Pereira, resultado
de investigação recente, no âmbito da elaboração da sua tese de

mestrado realizada no ISEG/UTL e intitulada:
On-Line:

.

O objectivo central do estudo é avaliar a sensibilidade do sector
financeiro relativamente à possibilidade de disponibilizar aos seus

clientes extractos e facturas em formato electrónico. O artigo
resumirá, essencialmente, os resultados empíricos obtidos.

As Novas Formas de

Gestão e Relacionamento Os Extractos e as Facturas

Electrónicas

Paulo Pereira*
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cliente que gosta que a oferta seja adequada às suas
necessidades e se possível que lhe antecipem as necessi-
dades. Por outro, vai-se assistindo ao desaparecimento
dos mercados locais, regionais e nacionais, tal como hoje
os conhecemos, existindo um novo significado de
concorrência empresarial.

Uma das preocupações centrais para se conseguir uma
gestão eficaz da relação com o cliente é a disponibilização
de múltiplos pontos de interacção. Nesse sentido, há
que perceber quais os canais que melhor se enquadram no
negócio de cada organização, no perfil dos seus clientes e
na maturidade de cada mercado.

Esta realidade lança novos desafios às empresas
públicas ou privadas, nomeadamente a necessidade de
alargar a sua oferta, de garantir níveis de serviço superio-
res aos da concorrência e utilizar o maior número de
canais para chegar aos seus clientes. Isto exige uma
reformulação dos processos de trabalho e exige uma
orientação para a constituição de parcerias, quer com
parceiros fornecedores, quer com parceiros clientes. O
objectivo, em última instância, é atingir e manter
elevados níveis de qualidade, prolongando a vida do
cliente na organização e baixando as taxas de abandono.

Se a necessidade de inovação é um imperativo de
qualquer modelo de negócio, nomeadamente no caso em
que os interlocutores se conhecem ou interagem presenci-
almente, o índice de criticidade desta necessidade
aumenta drasticamente se estivermos a considerar um
modelo de negócio onde os interlocutores não se
encontram presencialmente e onde as transacções se
efectuam no espaço do comprador e não no espaço do
vendedor, como é o caso dos modelos de negócio
electrónico.

A entrega electrónica de extractos e facturas e a
respectiva gestão dos pagamentos associados às facturas
vêm fechar o ciclo no processamento de gestão electróni-
ca deste tipo de documentos, sendo entendidas como uma
evolução natural da forma de os gerir. Esta forma de
gestão começou por um processamento digital no

e apresentação física dos documentos, seguida por
um processamento digital no e EDI e/ou EFT
para interacção com parceiros e evoluindo para um
processamento digital no e EDI na Internet
e/ou EFT na Internet para interacção com parceiros,
culminando no que hoje se designa por Entrega Electróni-
ca de Extractos e Facturas (
– ESD EBPP).

Esta faz
uso das mais recentes tecnologias de criação de conteú-
dos, apresentação na ou envio por seguro,
conseguindo transformar uma simples factura ou extracto
num relacionamento interactivo , apresentando-se
como uma alternativa credível ao moroso e dispendioso
processo de criação, expedição, entrega e pagamento

back
office

back office

back office

Electronic Statement Delivery
/Electronic Bill Presentment & Payment –

web e-mail

online

entrega electrónica de facturas e extractos

deste tipo de documentos através de métodos ditos
.

A capacidade de evoluir dos processos em papel para
processos electrónicos oferece uma grande oportunidade
às empresas para fazerem crescer o seu negócio, ao
mesmo tempo que ganham uma nova dimensão competi-
tiva e inovadora. De todos os tipos de informação trocada
entre parceiros de negócio, existe um que assume um
peso significativo: . Desta
informação de gestão resultam alguns serviços ditos
horizontais a todos os negócios, de que é exemplo a

, e outros ditos horizontais a certos sectores de
mercados, de que são exemplo os (por
exemplo, no sector financeiro), que podem retirar
vantagens imensuráveis desta onda digitalizadora, quer
para os prestadores do serviço, quer para os seus clientes.

Consideremos para este efeito a utilização de
. Para os prestadores de

serviços, a utilização de processos de facturação
electrónicos oferece-lhes um conjunto de benefícios
emergentes, quer ao nível da optimização do processo,
com o encurtar do tempo necessário para o ciclo de
facturação, quer ao nível da redução de custos, quando
comparado com o processo físico análogo, principalmen-
te na constituição do documento, na sua impressão, no
papel, envelope e selos, na sua expedição, na dos
itens da factura, no seu pagamento e na actualização dos
sistemas de , em especial o de facturação, com
a consolidação dos pagamentos. Relativamente aos
clientes, para além dos benefícios de qualquer serviço
digital – comodidade, rapidez de acesso e de resolução de

tradicionais

disputa

back office

a informação de gestão

facturação
extractos

proces-
sos de facturação electrónicos1

A Entrega Electrónica de
Extractos e Facturas

Fonte: ACI (2001), Sales Presentation, p. 9 (http://www.aciworlwide.com)
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problemas, disponibilidade permanente (24x7), menores
custos associados por interacção... –, existe a possibilida-
de de prescindir do arquivo em papel, dado que, sempre
que necessite, o cliente poderá aceder ao histórico de
facturas .

Quanto aos , para
além de benefícios semelhantes aos da factura electróni-
ca, nomeadamente ao nível da criação, disponibilização e
acesso ao histórico, apresentam-se como um factor
diferenciador pela inovação, já que esta prática ainda não
se massificou. A sua aplicabilidade tem uma aceitação
superior quando estamos a considerar o envio de
extractos por dito seguro (assinado e encriptado)
pelas organizações do sector financeiro – extractos
bancários, cartão de crédito, , seguradoras… –,
garantindo a confidencialidade e privacidade da informa-
ção e substituindo assim a necessidade de envio do
documento físico.

Nos modelos de negócio ditos de
(B2B), a gestão dos processos destes docu-

mentos assume uma criticidade ainda maior, quer pelo
acréscimo de complexidade desses mesmos processos de
negócio, quer pelo volume dos documentos e o montante
dos mesmos, existindo, para além disso, funcionalidades
essenciais a este modelo que não se justificam num
modelo dito de (B2C). Como
exemplo, considere-se a disponibilização de facturas ou
extractos hierárquicos (diferentes visualizações dos
dados, de acordo com o perfil de cada indivíduo dentro da
organização, possibilitando complexas formas de análise
através de práticas simples) e, nos casos de apresentação
da factura com opção de pagamento , os complexos
processos de disputa, aprovação e pagamento, que,
quando comparados com os processos físicos análogos,
se apresentam como realidades mais fáceis de gerir,
assumindo-se mesmo como perfeitos imperativos de
negócio.

Assistimos, nos últimos anos, a uma efervescência no
sector financeiro a nível global, no qual as aquisições e
fusões foram uma constante, e, hoje, apontam-se
estratégias para uma automatização operacional, baseada
sobretudo no aperfeiçoamento processual, na qualidade
do serviço prestado e numa redução de custos.

Paralelamente a esta situação, um outro fenómeno está
a agitar transversalmente todos os sectores: as organiza-
ções caminham a passos largos para a digitalização dos
serviços, facto que se reflecte sobretudo nos sectores com
elevadas penetrações ao nível dos canais digitais, de que é
exemplo principal o sector financeiro.

online

e-mail

leasing

online

processos de extractos electrónicos

Business-to-

-Business

Business-to-Consumer

Desta forma, o presente estudo, que tem um enfoque
específico no sector bancário e financeiro em geral,
pretende perceber se a realidade acima descrita na prática
é ou não traduzida em novas soluções tecnológicas – de
que são exemplos o ESD e o EBPP – de modo a provocar
uma alavancagem ao nível das estratégias de automatiza-
ção processual, ao nível da rendibilização das infraestru-
turas e outros canais digitais, assim como ao nível da
renovação da imagem e sua conotação com um grau de
dinamismo elevado e amplamente conhecedor das
necessidades dos seus clientes.

O objectivo central do estudo é avaliar a potencialida-
de das entidades financeiras para lançarem iniciativas de
EBPP e/ou de ESD, de forma a disponibilizarem facturas
e/ou extractos electrónicos aos seus clientes – empresas
e/ou clientes individuais. Os objectivos específicos são:

Perceber a importância da disponibilização e
consolidação multicanal no sector financeiro;
Avaliar o que motiva uma organização do sector
financeiro a lançar uma iniciativa de entrega
electrónica de extractos e facturas;
Avaliar quais as principais resistências que inibem o
lançamento de iniciativas de entrega electrónica de
extractos e facturas;
Identificar os actuais projectos existentes nesta área
e quais os canais onde estão suportados.

A caracterização do painel de especialistas (32
especialistas internos às organizações) está patente nos
gráficos que constituem as figuras 2 e 3.

Para os especialistas que consideram o tema relevante
ou bastante relevante, reconhecendo-lhe um índice de
criticidade médio ou elevado, as oportunidades e as
resistências relacionadas com este fenómeno estão

web

�

�

�

�

�

�

�

Perceber se a correcta gestão da informação é
geradora de conhecimento e de saber, tornando-se a
base da inovação interna (redefinição da forma
como se articulam os processos de negócio) e
externa (redefinição da forma como se processa o
relacionamento com clientes);
Avaliar se novas iniciativas tecnológicas, como, por
exemplo, iniciativas de entrega electrónica de
extractos e facturas, são um reflexo de uma política
de inovação pensada estrategicamente, ou, se pelo
contrário, são motivadas por forças de natureza
pontual e externas às próprias organizações;

De todos os inquiridos, 80% afirmam a
da entrega electrónica de extractos e facturas, 13%
afirmam mesmo que o tema é
para o mercado financeiro. Ao invés, apenas 7%
afirmam que a gestão electrónica da entrega de
facturas e os extractos electrónicos têm um índice de
criticidade praticamente nulo :

relevância

bastante relevante

2

Estudo Empírico: Análise das
Potencialidades de Lançamento
de Iniciativas de Entrega
Electrónica de Extractos e
Facturas no Mercado Financeiro

Objectivos do Estudo

Apresentação de Alguns
Resultados do Estudo
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expressas nos gráficos que constituem as figuras 4 e 5 .
Apesar de tantas oportunidades apontadas, existem

ainda algumas resistências à sua implementação (Fig. 5).
Em suma, neste estudo foram sendo sucessivamente

discutidos vários aspectos específicos que, quando
conjugados, contribuem de forma decisiva para potenciar
o lançamento da entrega electrónica de extractos e
facturas no seio das organizações financeiras:

Todos estes resultados/indicadores aqui resumidos são
ingredientes potenciadores do lançamento de iniciativas
de entrega electrónica de extractos e facturas. No entanto,
de nada valem as melhores premissas se não existir, por
parte dos disponibilizadores deste serviço, a capacidade
de as transformar em benefícios reais, que, neste caso, se
traduzem em taxas de adesão que justifiquem o investi-
mento. Por tudo o que foi dito, o mercado financeiro
parece encarar positivamente, num futuro de curto/médio
prazo, o lançamento de projectos de entrega electrónica
de extractos e facturas.

3

*Licenciado em Engenharia Informática (IST) e
Mestre em Gestão e Estratégia Industrial (ISEG)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Preocupação de inovação constante ao nível do
desenvolvimento tecnológico e dos canais de
comunicação de informação;
Os clientes e a redução de custos operacionais são os
principais factores que influenciam a necessidade de
modernizar e inovar;
Preocupação de identificar o perfil dos clientes;
A necessidade de personalizar a oferta é quase uma
unanimidade;
A oferta multicanal é muito importante para as
instituições financeiras;
A taxa média de utilização do canal Internet por
parte dos clientes, sempre que este canal é disponibi-
lizado, ronda os 50%;
As facturas e os extractos electrónicos são conside-
rados matéria de criticidade relevante para 80% dos
inquiridos e bastante relevante para 13% dos
inquiridos;
As melhores oportunidades decorrentes de uma
iniciativa de entrega electrónica de extractos e
facturas são a redução de custos, o serviço inovador,
a posição estratégica, a maximização de investimen-
tos, as oportunidades de e e um
melhor conhecimento dos clientes;
A maior resistência à sua implementação está
relacionada com o desconhecimento da tecnologia.
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�
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Figura 2
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OPORTUNIDADES DE UMA ESTRATÉGIA DE

ENTREGA ELECTRÓNICA DE EXTRACTOS E FACTURAS

Figura 5

44%

33%
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RESISTÊNCIAS À IMPLEMENTAÇÃO DE

UM PROJECTO DE ENTREGA ELECTRÓNICA DE

EXTRACTOS E FACTURAS 1No caso dos extractos electrónicos, considera-se um processo análogo, quer
ao nível da constituição do documento, quer ao nível da sua apresentação à
entidade destinatária, quer ao nível da consulta do histórico, mas que no seu todo
se apresenta encurtado em funcionalidades e riqueza exemplificativa quando
comparado com os processos de facturação electrónicos. De referir ainda que
qualquer prestador de serviços de facturação electrónica está em condições de
oferecer serviços de extractos electrónicos dada a similitude das tarefas antes
referidas.

2Os valores apresentados para a quantificação da criticidade das facturas e
extractos electrónicos relativos ao negócio do mercado financeiro foram os
seguintes: 0 – Não Aplicável; 1 – Não Relevante; 2 – Pouco Relevante; 3 –
Relevante; 4 – Bastante Relevante e 5 – Crítico para o Negócio.

3Os valores respeitantes a cada item apresentado referem-se à percentagem de
respostas positivas face à totalidade das respostas dos inquiridos.
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O Capital Intelectual

Rosário Cabrita*

A Nova Riqueza das
Organizações

A é o título de um livro
publicado por um sueco de nome Karl Erik Sveiby (2000).
Com este mesmo título de muitas outras
obras têm surgido nestes anos mais recentes (Brooking,
1996; Edvinsson e Malone, 1998; Stewart, 1999), afirman-
do o início de uma nova era, como alguns autores referem.

Nesta nova era, a riqueza resulta já não apenas dos meios
físicos (terra, capital e trabalho), mas sobretudo do
conhecimento e informação que, aplicados ao trabalho,
criam valor (Sousa, 2000), alterando a estrutura económica
das organizações e sobretudo a forma de valorizar o ser
humano, pois só ele é detentor do recurso do conhecimento
(Stewart, 1999). O conhecimento, enquanto recurso
estratégico intangível, existe dentro das pessoas, pelo que
compete às organizações a criação e desenvolvimento de
uma cultura de trabalho que promova a disseminação e
capitalização desses mesmos conhecimentos.

Nova Riqueza das Organizações

Capital Intelectual

O mundo entrou numa nova era, em que a riqueza das
nações é função da criação, produção, disseminação e
capitalização do conhecimento.

Porém, admitir o conhecimento como recurso económi-
co impõe novos paradigmas na forma de valorizar o ser
humano e as organizações, pois gera benefícios intangíveis
que alteram o seu património. Por outro lado, a relação de
propriedade altera-se, pois, sendo o ser humano possuidor
do recurso mais valioso da economia do conhecimento, ele
transporta-o consigo para casa e poderá deixar a organiza-
ção quando o desejar. O conhecimento é ainda um recurso
que não se troca, partilha-se, e quanto mais partilhamos
mais sabemos. Ao contrário dos activos tradicionais, é um
bem que se não deprecia com o uso, antes se aprecia com a
sua (re)utilização. Esta questão, só por si, levanta fortes
contradições com as teorias económicas tradicionais: a
propriedade do factor de produção e a sua contabilização
como elemento não sujeito a amortização.

A introdução da noção de Capital Intelectual no

mundo dos negócios representa um considerável

passo em frente, uma vez que marca o início de

uma nova era cujo foco está no elemento humano,

no conhecimento e nos activos intelectuais, um

pressuposto essencial da economia baseada no

conhecimento (Pulic e Bornemann,1999).

O Capital Intelectual

"O mundo entrou numa nova era, em

que a riqueza das nações é função da

criação, produção, disseminação e

capitalização do conhecimento."
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A primeira questão que se coloca, em termos do
conceito, será naturalmente a de percebermos se se trata de
um fenómeno novo. A este respeito, diríamos que o
conhecimento pode ser tudo menos recente. O conhecimen-
to tem ocupado as páginas centrais da história do pensa-
mento humano desde Platão, polarizando a atenção de
grandes pensadores, não se tratando, por isso, de um
elemento novo. O que há de facto de novo é a forma como é
hoje encarado pelas organizações e pelas economias
nacionais. Assumir que o conhecimento é o recurso dos
recursos (Drucker, 1993), o recurso económico mais
valioso (Stewart, 1999), o recurso estratégico gerador de
uma vantagem competitiva sustentável (Jordan e Jones,
1997), exige profundas alterações na forma de pensar e agir
das organizações.

O termo Capital Intelectual foi, pela primeira vez,
difundido por John Kenneth Galbraith, em 1969. A sua
concepção acerca do termo estava associada a um certo
grau de “acção intelectual” mais do que “intelecto como
puro intelecto”. As implicações desta visão prendem-se
com o facto de que o Capital Intelectual é, provavelmente,
uma forma de capital mais dinâmica do que estática.

Embora o Capital Intelectual tenha estado sempre
presente, não foi identificado como um activo-chave senão
na última década. Em 1994, a revista encheu as
suas páginas com artigos acerca do Capital Intelectual
( ), baseados nos esforços pioneiros das
empresas nos Estados Unidos e na Escandinávia. Estes
artigos criaram o ambiente e a sensibilidade para a impor-
tância do Capital Intelectual no mundo dos negócios.

Em Julho de 1994, um grupo pioneiro de diversos
sectores económicos, académicos e de análise política
reuniu-se em Mill Valley, perto de San Francisco, para
iniciar a investigação deste tema. A reunião começou com
uma questão muito simples:

O principal objectivo deste grupo de trabalho era provar
que a maior parte ou mesmo a totalidade do Capital
Intelectual pode ser visualizado, demonstrando que “o
conhecimento pode ser intangível, mas isso não significa
que não possa ser medido” (Stewart, 1994).

Em Outubro de 1994, Thomas Stewart, editor da revista
, publicou um artigo de capa a respeito do assunto,

intitulado “O Activo Mais Valioso da Sua Empresa: Capital
Intelectual”, que serviu como um alerta às empresas em
geral, “anunciando que a era do Capital Intelectual havia
chegado” (Edvinsson e Malone, 1998).

O verdadeiro avanço na pesquisa sobre o Capital
Intelectual ocorreu em Maio de 1995, quando a Skandia
AFS, o maior grupo financeiro da Escandinávia, após
muitos anos de trabalho, emitiu o primeiro relatório anual
público sobre Capital Intelectual, usando o modelo de
reporte “Navigator”, apresentado como suplemento ao

Fortune

brainpower

A linguagem de gestão existente valoriza o conhecimen-
to como um recurso essencial para a criação de valor e
riqueza? Quais são os indicadores significativos da
prosperidade futura de uma empresa? Como iremos
valorizar e mensurar o Capital Intelectual?

Fortune

relatório financeiro. Este relatório, elaborado e tornado
público pela maior companhia de seguros e de serviços
financeiros na Escandinávia, foi um marco histórico da
padronização do modelo de Capital Intelectual. O modelo
da Skandia foi, desde então, adoptado e refinado por outras
empresas, algumas das quais criaram mesmo as suas
próprias abordagens (e usam-nas) ao Capital Intelectual .

Este movimento, ávido de uma melhor compreensão do
Capital Intelectual, tornou-se então imparável. Muitas
empresas, consultoras, institutos de investigação, universi-
dades e organismos estatais, nomeadamente nos países de
economia desenvolvida, têm vindo a demonstrar um
interesse crescente por este tema, captando a atenção não só
de académicos como de executivos e governos. EmAbril de
1996, em Washington, a SEC – Securities and Exchange
Commission, nome pelo qual é designada a Comissão de
Valores Mobiliários nos Estados Unidos –, através do seu
representante Steven Wallman, “previu que o Capital
Intelectual e, em particular, a decisão de publicar um
relatório, iria tornar-se um dia o núcleo do moderno
relatório anual das empresas – ao qual os demonstrativos
financeiros de hoje seriam anexados como apêndices”
(Wallman, 1996).

Também os organismos internacionais de normalização
contabilística como o FASB – Financial Accounting
Standard Board –, o IASC – International Accounting
Standard Committee – têm vindo a tratar este tema com
muita prudência, nomeadamente no que se refere ao
reconhecimento dos activos intangíveis no âmbito dos
princípios contabilísticos geralmente aceites, tendo ambos
já iniciado um programa de pesquisa a respeito dos activos
intangíveis.

Mas o que é afinal o Capital Intelectual?

Muitas são as definições que vão surgindo na literatura,
não existindo ainda um consenso acerca do conceito.

A partir de um universo já muito vasto de investigadores
nesta matéria, distinguimos apenas algumas definições que
nos podem ajudar a centrar o tema:

“
”

(Brooking, 1996);
“

” (Stewart, 1999);
“

” (Edvinsson e Malone, 1998);
“

1

...é a diferença entre o valor contabilístico da empresa e
o preço que o mercado está disposto a pagar por ela

O Capital Intelectual é qualquer coisa que não se pode
tocar, mas que o torna rico

...a posse de conhecimento, experiência aplicada,
tecnologia organizacional, relação de clientes e competên-
cias profissionais que fornecem à empresa uma posição
competitiva no mercado

...O Capital Intelectual são os activos que, no balanço,

O Conceito de Capital Intelectual e
um Pouco de História ...

"É isto que torna o Capital Intelectual

tão valioso: o estudo das raízes do valor

de uma empresa, a medição dos

factores dinâmicos ocultos que

recheiam a empresa visível, formada

por edifícios e produtos."
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surgem com valor zero: o poder do cérebro, as marcas,
activos contabilizados a custo histórico que se apreciaram
ao longo do tempo e, por isso, reflectindo um valor
superior

...é o conhecimento que pode ser convertido em valor

A performance financeira é facilmente medida e
observada, mas é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira
vitalidade e a promessa de futuro, ou, contrariamente, as
fraquezas e fontes de potencial desastre subsistem abaixo
da linha de água

Se considerarmos uma empresa como um organismo
vivo, digamos, uma árvore, então o que é descrito em
organogramas, relatórios anuais, demonstrativos financei-
ros, brochuras explicativas e outros documentos constitui o
tronco, os galhos e as folhas. O investidor inteligente
examina essa árvore em busca de frutos maduros para
colher…

Presumir, porém, que essa é a árvore inteira, por
representar tudo que seja imediatamente visível, é certa-
mente um erro. Metade da massa, ou o maior conteúdo
dessa árvore, encontra-se abaixo da superfície, no sistema
de raízes. Embora o sabor da fruta e a cor das folhas
forneça evidência de quão saudável aquela árvore é no
momento, compreender o que acontece nas raízes é uma
maneira muito mais eficaz para conhecer quão saudável a
árvore em questão será nos anos vindouros. O apodreci-
mento ou o parasita que agora começa a atingi-la a nove
metros abaixo da superfície pode muito bem matar a árvore
que hoje aparenta gozar de excelente saúde.

” (Wallman, Comissário do SEC, 1996);
“ ”

(Edvinsson e Sullivan, 1996);
Hubert Saint-Onge, vice-presidente da aprendizagem

organizacional e desenvolvimento de liderança do
Canadian Imperial Bank of Commerce, o 7º maior banco da
América do Norte, refere-se ao Capital Intelectual desta
forma: “

”.
Utilizando ainda a imagem de Edvisson e Malone

(1998):
“

”
Quais são então esses factores?
Embora os diversos autores apresentem terminologias

por vezes diferentes, existe um razoável consenso acerca
das componentes do Capital Intelectual. Vamos, pois,
utilizar o esquema pioneiro, apresentado por Leif Edvins-
son, o primeiro executivo no mundo a ocupar o cargo de
Director de Capital Intelectual, também organizador do
grupo que se reuniu em Mill Valley. Assim, de acordo com
as pesquisas realizadas pela companhia de seguros e
serviços financeiros sueca Skandia, esses factores assu-
mem, tipicamente, duas formas:

1. Capital Humano: o conhecimento, a experiência, o
poder de inovação e as capacidades dos empregados para
realizarem as tarefas do dia-a-dia. Inclui também os
valores, a cultura e a filosofia da empresa. O capital humano
não pode ser propriedade da empresa;

2. Capital Estrutural: os equipamentos de informática, os
, as bases de dados, as patentes, as marcas

registadas e tudo o que constitui capacidade organizacional
que apoia a produtividade dos empregados em poucas
palavras, tudo o que permanece no escritório quando os
empregados regressam, à noite, a suas casas. O capital
estrutural inclui ainda o capital de clientes, o relacionamen-
to desenvolvido com os clientes. Ao contrário do capital
humano, o capital estrutural pode ser possuído e, portanto,
negociado.

softwares

"Iremos ainda mais longe: é no

relacionamento com os clientes que o

fluxo de caixa se inicia e não na área

contabilística, como alguns parecem

acreditar. Medir tal solidez e lealdade é

o desafio para a categoria do capital de

clientes."
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Equacionando, temos:

Assim, é fácil de ver que o Capital Intelectual não se
enquadra nos modelos contabilísticos tradicionais em que:

O Capital Intelectual, em especial, valoriza matérias
como a lealdade dos clientes ou o desenvolvimento da
competência dos empregados. Não atribui valor ao sucesso
de curto prazo que não projecte a empresa para o futuro.

Assim, a Skandia traduz o valor de mercado de uma
empresa através do esquema seguinte, demonstrando que
existe um determinado número de pilares que se acrescen-
tam ao capital financeiro, que explicam o notório entre
o valor contabilístico e o valor de mercado (Figura 1):

Edvinsson e Malone (1998) expressam neste modelo os
valores ocultos da criação da riqueza. São eles: capital
humano, capital estrutural e capital de clientes.

É desnecessário afirmar que estamos perante uma
grande diversidade de componentes. Para além do capital
humano, Edvinsson e Malone (1998) organizam o capital
estrutural como se fosse composto por três tipos de capital:
organizacional, de inovação e de processos.

O abrange o investimento da
empresa em sistemas, instrumentos e filosofia operacional
que agilizam o fluxo de conhecimento pela organização.
Trata-se da competência sistematizada, organizada e
codificada da organização e também dos sistemas que
alavancam aquela competência. O
refere-se à capacidade de renovação e aos resultados da
inovação sob a forma de direitos comerciais amparados por
lei, propriedade intelectual e outros activos e talentos
intangíveis utilizados para criar e colocar rapidamente no

gap

capital organizacional

capital de inovação

Capital Humano + Capital Estrutural =
= Capital Intelectual

Activo = Passivo + Situação Líquida

mercado novos produtos e serviços. O c
é constituído pelos processos e técnicas utilizados pelos
empregados que aumentam e ampliam a eficiência da
produção ou a prestação de serviços. É o tipo de conheci-
mento prático empregue na criação contínua de valor.

Encontram-se incluídos no os dois
activos tradicionais que não possuem natureza física: a
propriedade intelectual (como, por exemplo, as marcas
registadas) e o saldo remanescente dos activos intangíveis,
como a cultura organizacional. Chegámos assim “às raízes
da árvore”.

O representa o valor do relacionamen-
to com os clientes. Esta noção de capital de cliente teria sido
verdadeiramente estranha para os contabilistas há apenas
alguns anos atrás. No entanto, sempre esteve presente,
oculta sob a denominação de . Por exemplo, o
relacionamento de um banco com os seus clientes tem um
valor que qualquer comprador potencial do banco teria de
pagar.

Iremos ainda mais longe: é no relacionamento com os
clientes que o fluxo de caixa se inicia e não na área contabi-
lística, como alguns parecem acreditar. Medir tal solidez e
lealdade é o desafio para a categoria do capital de clientes.

apital de processos

capital de inovação

capital de clientes

goodwill

"Brown previne que “a gestão do

Capital Intelectual é uma questão de

bom senso e transparência, tão simples

quanto não deixar que os melhores

empregados ou as melhores ideias

deixem a organização”."

Fonte: Edvinsson and Malone (1998)

Figura 1

Valores de
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Capital
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Capital
Estrutural

Capital
Organizacional
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Os índices incluem medidas de satisfação, longevidade,
sensibilidade a preços e até mesmo o bem-estar financeiro
dos clientes de longa data.

Muitos outros modelos têm vindo a surgir nestes
escassos anos de reconhecimento do Capital Intelectual,
apresentando sempre como finalidade acomodar o
propósito da investigação em gestão: “medir para poder
gerir”. O Capital Intelectual não é colateral, mas o seu valor
na criação de pode ser mais valioso do que
qualquer outro activo expresso no balanço.

Brown (1998: 47) previne que “a gestão do Capital
Intelectual é uma questão de bom senso e transparência, tão
simples quanto não deixar que os melhores empregados ou
as melhores ideias deixem a organização”.

Podemos considerar que a investigação em termos de
redução e gestão do Capital Intelectual está ainda na sua
infância. O caminho a percorrer é ainda longo; contudo,
este movimento é já imparável porque ele é “ ”
(Drucker, 1993), a fonte de vantagem competitiva sustentá-
vel das organizações que “habita” a economia do conheci-
mento. A emergência desta nova era baseada no conheci-
mento tornou obsoletas muitas das premissas fundamentais
que guiavam a competitividade da era industrial. No
momento histórico em que a matriz da sociedade industrial
cedeu lugar à sociedade do conhecimento, muitos são os
conceitos que carecem de revisão. O facto de o conheci-
mento assumir o estatuto raro de matéria-prima e simulta-
neamente produto final cria uma dualidade que dificulta a
interpretação de muitos conceitos clássicos, designada-
mente ao nível da organização do trabalho.

Em todo o mundo, as empresas e os sectores estão a
abandonar a verticalização, pois as anteriores vantagens de
solidez e escala cedem lugar a sistemas inteligentes,
conectividade e rapidez. Por outro lado, o processo de

cash flows

o recurso

�

�

�

�

�

�

�
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criação de valor é agora “um acontecimento do cérebro”…
Parece-nos, pois, que a paixão pelo valor do capital

intelectual não deve surgir à custa de princípios básicos de
gestão. Se pensarmos que um empresário deverá procurar
alocar e gerir os seus recursos da forma mais eficiente,
obtendo os melhores resultados com o menor desperdício,
percebemos facilmente que os bens que não são utilizados
(ou mal utilizados) representam um obstáculo para a

.
Concordamos, pois, com o que afirma Rich Karlgaard

(1997):

.

performance

o capital intelectual está para se tornar um dos
tópicos mais quentes no mundo dos negócios e muitos livros
e artigos estão a ser preparados

*Docente do ISGB

1Aeste respeito, consultar os seguintes:
www.sveiby.com;
www.measuring-ip;
www.skryme.com;
www.business.queesu.ca/kbe.

sites
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AGESBANCA
No dia 6 de Maio de 2003, teve lugar um colóquio

sobre “As Novas Tecnologias e as Mudanças na
Banca” em que foi orador o Professor Fernando Adão da
Fonseca, do Banco Comercial Português. O tema foi a
“Webização”, e tentou-se responder às seguintes questões
relacionadas com o impacto das “tecnologias da
informação WEB” nas empresas em geral e nos serviços
financeiros em particular:
�

�

Em que medida afectaram ou irão afectar as estratégias
dos negócios?
Em que medida afectaram ou irão afectar a
rendibilidade dos negócios? �

Realizou-se no dia 29 de Abril de 2003 o Seminário
, com o objectivo de ir ao

encontro de algumas preocupações actuais nesta matéria e
proporcionar uma oportunidade de reflexão e de debate em
torno de temas de Direito, cuja escolha foi determinada pela
sua actualidade e pelo seu impacto na Banca.

O Direito e a Banca

�

Lisboa, 29 de Abril

2003

Instituto de Formação Bancária

O DIREITO E

A BANCA

SEMINÁRIO

Seminário "O Direito e a Banca"

Núcleo de Antigos Alunos
Curso Geral Bancário

Aconteceram recentemente dois encontros de
confraternização – um almoço no dia 5 de Abril, e

um jantar no dia 10 de Maio –, reunindo cerca de centena e
meia de ex-alunos em Lisboa e perto de uma centena no
Porto.

Dado que para muitos se tinham passado alguns anos
desde a última vez que se viram, os ex-alunos, hoje
maioritariamente bancários, tiveram oportunidade de
partilhar com os colegas alguns acontecimentos de natureza
familiar ou profissional entretanto ocorridos.

No final era evidente o êxito alcançado por estas duas
iniciativas, tanto assim que alguns elementos do Núcleo de
Antigos Alunos manifestaram-se interessados em abraçar,
futuramente, o desafio de se promover um encontro
nacional.�
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Num curso como o nosso, que forma profissionais
destinados ao sistema financeiro, os sujeitos desempenham
papéis muito próximos dos que poderão vir a assumir no seu
quotidiano profissional e fazem-no de acordo com regras e
princípios adequados. Vão estar em jogo não só procedi-
mentos associados à realização correcta de operações
bancárias, mas também técnicas apropriadas de natureza
comunicacional. Trata-se de uma acção planeada, baseada
num quadro de procedimentos sistematizados previamente
aprendidos.

No que respeita ao domínio das operações bancárias, a

observação e a avaliação efectuadas pelo formador da
disciplina incidem naturalmente sobre o comportamento

Curso Geral Bancário

Fernando Palhaça*

Experiências de
Simulação

Enquanto recurso didáctico, a simulação contribui de forma muito peculiar para o reforço das aprendizagens dos
formandos e proporciona aos formadores dados de enorme utilidade sobre o processo de ensino-aprendizagem. Daí,
naturalmente, a oportunidade deste pequeno texto.

Basicamente, traduz-se numa situação de prática controlada, onde é suscitada a capacidade do formando para aplicar,
com eficácia, competências adquiridas ao longo do curso a situações específicas com que é instado a confrontar-se. É
portanto uma técnica que vem a ser utilizada, preferencialmente, a partir de um momento avançado do percurso seguido
pelo sujeito, pois faz apelo a um conjunto de saberes que é suposto ele só dominar numa fase adiantada do ano lectivo.

Simular é criar situações artificiais que, estruturadas por referência a situações reais, suscitam no formando
procedimentos diversos que é indispensável saber utilizar em futuras situações de trabalho.

Simular o Quê ?

"Simular é criar situações artificiais

que, estruturadas por referência a

situações reais, suscitam no formando

procedimentos diversos que é

indispensável saber utilizar em futuras

situações de trabalho."

Anabela Fernandes*
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relacionado com a especificidade daquelas operações. Por
exemplo, o formando que simula a abertura de uma conta
tem de fazer uso de procedimentos que se inscrevem num
quadro de normas, que lhe é imposto pela legislação
existente e pelas regras que justificadamente são uso no
sistema bancário.

No domínio do atendimento, isto é, no que se refere aos
aspectos comunicacionais, o que está em causa é a utiliza-
ção de técnicas adequadas à relação com o cliente, o que
implica a possibilidade de respostas diversificadas, que
variam consoante as características do mesmo. Aqui, a
simulação remete-nos basicamente para noções como o ser
um emissor eficaz e assertivo, saber ouvir, saber estar, ser
flexível e controlar as situações.

O profissional de atendimento, para além do conheci-
mento rigoroso dos procedimentos ligados às operações
bancárias, tem de perceber o tipo de personalidade do seu
interlocutor a fim de comunicar com ele de forma ade-
quada.

A prática da simulação tem assentado nos seguintes
pontos:

Para facilitar aos formadores e aos outros formandos,
mediante observação, uma análise sistematizada do
desempenho do formando que protagoniza a simulação, é
utilizada uma lista de ocorrências da qual constam os itens

�

�

�

Um elemento do grupo protagoniza o papel de
profissional de atendimento (sujeito A) face a outro
formando, que se assume como o indivíduo, cliente ou
não cliente (sujeito B), que recorre aos seus serviços.
Cada formando interpreta aquele papel, sendo
efectuado o número de simulações necessário à
intervenção de todos os componentes da turma;
Com base em guiões previamente construídos, o
sujeito B é previamente instruído – em termos
sintéticos e suficientes para um desempenho eficaz –
sobre o assunto que o leva ao banco e sobre o qual vai
interpelar o outro. Este (o profissional de atendimento)
ignora a questão para que vai ser solicitado;
O cenário é composto por uma secretária, atrás da qual
está sentado o , e por uma ou duas
cadeiras disponíveis para o sujeito que recorre aos seus
serviços. Os restantes formandos e os formadores da
turma (Atendimento e OBG) dispõem-se estrategica-
mente de molde a poderem observar a situação.

empregado bancário

mais relevantes. A mesma é do tipo da que, a título de
exemplo, se reproduz, a qual contém uma escala pré-
-definida de 1 a 5:

O desenvolvimento de cada sessão é livre, embora se
tome como referência uma duração de 15/20 minutos.
De um modo geral, a mesma extingue-se naturalmente
com o findar do ou por intervenção dos
formadores sempre que a situação, por qualquer outro
motivo, se revele insusceptível de prosseguir;
Finda a simulação, quer o formando que interpretou o
papel de empregado bancário quer os restantes
presentes, nomeadamente o sujeito B, põem as suas
questões, intervindo livremente. A esta troca de ideias
segue-se a apreciação dos formadores relativa aos
aspectos comportamentais e às questões técnicas
inerentes à disciplina de operações bancárias, no
sentido do aprofundamento das questões mais
relevantes;
Nestas sessões, não tem intervindo a filmagem através
de vídeo. No caso presente, o procedimento didáctico
caracteriza-se por uma maior economia de meios e
adapta-se às imposições resultantes da disponibilidade
de tempo. A simulação é praticada no último período
do ano lectivo, onde é suposto o formando dispor já do
repertório de competências indispensável para
responder a situações de alguma complexidade. E,
como se disse, todos os formandos da turma devem,
um a um, intervir, assumindo o papel de profissionais
de atendimento. Se se tratasse de intervenções
filmadas, o tempo gasto teria, no mínimo, de ser o
dobro do habitualmente despendido.

atendimento

Para o formando:

�

�

�

� Os alunos do Curso Geral Bancário usufruem, em cada
ano lectivo, de um período de estágio no interior de
uma instituição financeira. A este correspondem

Simular Como?

Vantagens

"O profissional de atendimento, para

além do conhecimento rigoroso dos

procedimentos ligados às operações

bancárias, tem de perceber o tipo de

personalidade do seu interlocutor a fim

de comunicar com ele de forma

adequada."

1. CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL

ESCUTA ACTIVA

COMUNICAÇÃO VERBAL

ATITUDE

2. Postura, gestos.
3. Expressão facial.
4. Tom de voz.
5. Contacto visual.

6. Ouvir sem interromper.
7. Dar .

8. Linguagem .

9. Amabilidade e simpatia.
10 Interesse/solução do caso.
11 Propostas de alternativa (se necessário).
12 Disponibilidade para futuros contactos.
13 Outros.

feedback

(simples, rebuscada, demasiado técnica)

1 2 3 4 5

Quadro 1
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situações de prática real com um grau considerável de
exigência e responsabilidade. Quando da aprendiza-
gem em sala e durante a simulação, eles têm a
possibilidade de errar sem consequências compará-
veis – quer do ponto de vista humano, quer em termos
materiais – às da situação de estagiário. Os erros
cometidos representam formas de aprendizagem que
se traduzem em avanços parciais, que os aproximam
cada vez mais do objectivo pretendido;

Permite-lhe, em termos de avaliação, conhecer a
progressão dos formandos nos domínios do saber-
-saber, do saber-fazer e do saber-estar e a sua capacida-
de para responderem eficazmente às situações
específicas para que são solicitados. Dá-lhe ainda a
possibilidade de detectar traços de personalidade que
não podem deixar de ser considerados na formação de
indivíduos destinados, em princípio, a um universo
profissional com características bem definidas.
Possibilita-lhe a despistagem de aspectos relevantes,

�

�

�

Eles obtêm um diferente do recebido em
situação real (estágio), decorrente, primeiro, do debate
que se desenvolve com os colegas que assistem à
simulação e, depois, das intervenções clarificadoras
dos formadores. Esta situação, do ponto de vista
global, contribui para uma aprendizagem com menos
constrangimentos, não só do formando ,
mas também dos outros formandos presentes na
sessão.Aprende-se com os erros cometidos e aprende-
-se com os erros dos outros;
O formando exercita competências adquiridas ao
longo do processo formativo, ganhando maior
consciência da forma como tem progredido nas
matérias em causa e, sobretudo, dos pontos em que
apresenta maiores carências, o que lhe permite
desenvolver um esforço pessoal no sentido de suprir as
insuficiências. Por outro lado, o conhecimento da
qualidade do desempenho pode constituir um
elemento reforçador da motivação do formando
interessado em progredir.

feedback

em situação

Para o formador:

ou seja, o conhecimento mais rigoroso de variáveis em
jogo no sistema de ensino-aprendizagem. Tal
conhecimento pode suscitar da sua parte uma inter-
venção reguladora dos meios didácticos adoptados,
encontrando alternativas para as estratégias utilizadas.
Por outro lado, permite-lhe descobrir eventuais falhas
pessoais e (ou) insuficiências da própria estrutura
curricular, dando-lhe a possibilidade, neste caso, de
apresentar sugestões no sentido do seu aperfeiçoa-
mento.

Uma última questão que é indispensável colocar é a da
necessidade de a simulação se aproximar tanto quanto
possível do modelo que a estrutura, passando a realizar-se
em ambiente informático, questão que, como é óbvio, nos
remete para uma outra que obrigatoriamente a precede.
Com efeito, ela só faz sentido numa linha de continuidade
de situações de ensino-aprendizagem que não se encontrem
divorciadas do computador, o qual constitui um elemento
essencial dos procedimentos inerentes às operações
bancárias.

Queremos com isto dizer que, para além do ensino da
informática como disciplina autónoma, ela deve estar
presente num ensino actualizado que pretende transmitir os
saberes técnicos relacionados com a actividade própria dos
bancos. A utilização da electrónica no sector financeiro é
uma realidade em permanente expansão, sendo possível
afirmar-se que, de um modo geral, as operações realizadas
pelos bancos assentam hoje, em uma ou outra das suas
fases, em processos informáticos.

A utilização dos computadores constitui uma caracterís-
tica comum da funcionalidade da banca, devendo salientar-
-se, sobretudo, os documentos forjados automaticamente
pela própria máquina, os chamados “documentos electróni-
cos”, que cumprem, sob determinadas condições, uma
função de integração da vontade humana e dos sistemas
informáticos. Trata-se de documentos de diversa natureza,
que podem ir de uma função estritamente informativa a uma
função complexa, em que o computador, com base nos
dados que lhe são fornecidos, avalia autonomamente a
situação económico-financeira de uma empresa ou a
possibilidade de concessão de um crédito.

Por tudo que fica dito, faz naturalmente sentido que, num
curso de índole profissionalizante, que tem por referência o
sistema financeiro, o ensino de matérias como as operações
bancárias, análise financeira, contabilidade, etc., se procure
privilegiar a utilização do instrumento computador.

Naturalmente, tudo isto levanta questões delicadas de
natureza muito diversa, desde a alteração da estrutura
curricular do Curso Geral Bancário até à possibilidade de
uma maior utilização de meios necessariamente dispendio-
sos. Parece-nos, de qualquer das formas, que o futuro e o
desejo implícito de uma melhor qualidade do ensino
aprendizagem (e, dentro desta perspectiva, de um aprovei-
tamento mais eficaz desse instrumento formativo que é a
prática da simulação) não pode deixar de passar por aí.

*Formador/a do Curso Geral Bancário em
Regime de Alternância

�

Perspectivas Futuras
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O PRÉMIO LER

BANCOS PORTUGUESES – OS MAIS EFICIENTESBANCOS PORTUGUESES – OS MAIS EFICIENTES

� O que fazer em caso de roubo ou extravio

do cartão Multibanco?

Associado à Revista Ler, da Fundação Círculo

de Leitores, e instituído em 1980 com o objectivo

de incentivar a divulgação de obras inéditas

representativas da ficção portuguesa do nosso

tempo, o Prémio Ler é um prémio literário com o

objectivo de estimular e incentivar a produção de

originais de escritores em língua portuguesa no

domínio da ficção.

Fruto de uma parceria entre a Fundação

Círculo de Leitores e a Fundação Banco Comercial

Português, o novo Prémio Ler tem agora a designação

Prémio Ler/BCP e é atribuído pelas Fundações Banco

Comercial Português e Círculo de Leitores.

O valor pecuniário do prémio a atribuir, na edição

de 2004, é de EUR 50 000,00 (cinquenta mil euros).

Serão admitidas a concurso todas as obras entregues

até ao dia 30 de Setembro de 2003.

A divulgação da obra premiada será feita durante

o mês de Abril de 2004. �

Análise do Banco de Por-
tugal chama atenção para
alguns riscos face à
desaceleração económica.
C r é d i t o m a l p a r a d o
a p r e s e n t o u u m
crescimento considerável
n o ú l t i m o a n o e
r e n d i b i l i d a d e c a i u
igualmente.

O sistema bancário

português apresenta o melhor rácio de eficiência do

conjunto de onze países da zona euro (faltando

apenas o Luxemburgo). De acordo com os dados

obtidos pelo Banco de Portugal, as instituições

nacionais registam o menor rácio entre os custos

administrativos e o produto bancário. Nesta

comparação, as instituições alemãs são as menos

eficientes, com rácios na casa dos 80%.

A análise efectuada pelo banco central, que, de

uma maneira geral, tem em conta a evolução do sector

na última década, traça um quadro genericamente

favorável para a banca portuguesa, enaltecendo a sua

capacidade de modernização e adaptação a um sector

mais liberalizado e concorrencial. No entanto, não

deixa de chamar a atenção para algumas alterações

registadas no período mais recente de desaceleração

económica, que veio «criar uma fase mais exigente

para a correcta gestão de riscos e rendibilidade».

A rendibilidade dos bancos portugueses caiu em

2002. No entanto, no que respeita à rendibilidade

líquida dos activos (ROA), a banca nacional continua

a comparar favoravelmente com a maior parte dos

congéneres europeus.

A redução dos custos administrativos na banca

portuguesa é particularmente enaltecida por esta

análise. No seu conjunto, estes situaram-se em 2002

em 1,695 do activo médio (o nível mais baixo desde

1990), contra 2,13% em 1998 (o mais elevado).

in , 3 de Maio de 2003Diário Económico

�

CHEQUES SEM PROVISÃO CRESCEM 32%
EM FEVEREIRO

Segundo dados do Banco de Portugal, o número de cheques sem

provisão aumentou em Fevereiro 32% em comparação com o mesmo

mês do ano passado.

O valor total dos cheques devolvidos pelo mesmo motivo em 2002

ascendeu a 2,3 mil milhões de euros, tendo subido 9,3% em relação ao

ano anterior. �

�

�

�

Como obter uma 2ª via do talão de um pagamento

efectuado no Caixa Automático Multibanco?

Efectuei o levantamento de um valor que foi debitado,

mas que não foi dispensado pelo Caixa Automático

Multibanco: o que fazer?

Como posso aderir ao MBNet?

Encontra a resposta a estas e muitas outras questões

práticas, e de forma rápida, no http://www.sibs.pt.site �



33or ancanI B 57
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CONVITE

CENTRO DE ESTUDOS FINANCEIROS

INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCÁRIA

A Direcção do ,tem a honra de convidar V. Exa. a participar no Colóquiosubordinado ao tema

ISGB

CONSEQUÊNCIAS DA INTEGRAÇÃO EUROPEIA NA SELECÇÃO
DOS MERCADOS DE ACÇÕES(Programa no verso)

7 de Maio de 2003, das 18H00 às 19H45
Local: – Associação Portuguesa de Bancos,

Av. da República, 35 – 5º Andar, Lisboa
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Colóquio
Consequências da Integração

Europeia na Selecção dos Mercados de Acções

No dia 7 de Maio, na APB, teve lugar mais um colóquio,
desta vez subordinado ao tema “Consequências da
Integração Europeia na Selecção dos Mercados deAcções”.
O orador foi o Professor Eduardo Couto, recentemente
doutorado pela Universidade de Manchester, docente
universitário do Instituto Superior de Economia e Gestão e
colaborador do ISGB.

Neste colóquio, o orador apresentou os principais
resultados da sua tese de doutoramento e com o evento
pretendeu-se contribuir para o esclarecimento das
consequências da integração dos mercados financeiros na
União Europeia, através da apresentação dos resultados de
uma investigação sobre o fenómeno da integração, as suas
consequências na selecção dos mercados de acções e a sua
influência sobre a gestão de uma carteira óptima de
mercados de acções europeus.�

Abertura do Curso para Executivos sobre
Modelização de Riscos na Banca:
o Novo Acordo de Basileia

Teve lugar no dia 12 de Maio a primeira edição deste
curso, com um grupo de 32 participantes que, de 12 de Maio
a 30 de Junho, terão 54 horas lectivas (pós-laborais)
repartidas em 18 sessões de 3 horas cada. Terão lugar três

com palestrantes internacionais, terminando o
curso com uma conferência, no dia 1 de Julho.

Este curso pretende reforçar as competências
profissionais dos participantes no que respeita:

A procura para este curso foi de tal ordem que já está
fechada uma nova edição para Setembro.

workshops

�

�

�

�

Ao andamento das discussões sobre o acordo de
Basileia II;
Às técnicas e modelos avançados de avaliação dos
riscos com exigências de cobertura com capital;
Às melhores práticas internacionais na gestão dos
riscos, nomeadamente dos riscos operacionais;
Aos impactos estratégicos do novo acordo de Basileia
na gestão das instituições de crédito.

�
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Cooperação
Internacional

Reforçando as relações institucionais e de
cooperação que o IFB mantém com o sistema

bancário de S. Tomé e Príncipe, esteve em Lisboa, em visita
de trabalho e de cortesia ao Instituto, a Governadora do
Banco Central de S. Tomé e Príncipe, Drª Maria do Carmo
Trovoada Silveira, que se fazia acompanhar do seu Director
de Gabinete, Sr.Amadeu de Jesus.

Pelo IFB estiveram presentes o seu Director-Geral, Dr.
Luís Vilhena da Cunha, Director-Geral Adjunto, Dr.
Manuel Ferreira, e o Coordenador para África, Dr. Miguel
Pacheco.

A Drª Maria do Carmo Trovoada Silveira apresentou um
quadro geral da situação em S. Tomé e Príncipe,
nomeadamente do ponto de vista das perspectivas do seu
desenvolvimento económico e da situação actual e próxima
futura do sistema bancário santomense.

Nesta óptica, disse contar com o apoio do IFB para

A convite do Gabinete Regional de Abidjan, da
APDF – Africa Project Development Facility –, o

IFB realizou, na cidade da Praia, Santiago, Cabo Verde, de
31 de Março a 4 de Abril, uma acção de formação, para
quadros técnicos caboverdianos, sobre “O Crédito às PME
e o Risco Bancário”.

O objectivo principal deste Programa de Formação da

Governadora do Banco Central de
S. Tomé e Príncipe Visita o IFB

O Crédito às PME e o Risco Bancário

desenvolver um projecto de formação, a partir de um
diagnóstico feito localmente e que tenha em conta a
presumível evolução do sector. �

Praia – Cabo Verde – 31 de Março a 4 de Abril
APDF, que abrange um conjunto de regiões em toda a
África, é o de aumentar a capacidade dos bancos locais para
a viabilização da concessão de crédito às pequenas e médias
empresas.

Assim, o Programa, que é comum a todas as regiões, foi
elaborado de acordo com os objectivos, integrando, por
isso, os termos de referência de consultoria e tendo como
componente importante o estudo de casos e o trabalho em
grupo.

O Consultor do IFB presente em Cabo Verde foi o Dr.
Arménio Videira; durante os cinco dias de duração da
Acção, procurou corresponder às expectativas dos
Formandos, num total de 24, 15 bancários e 9 ligados a
empresas e suas actividades, que primaram pela qualidade
técnica. Cerca de 80% eram licenciados, principalmente
nas áreas da Economia e Gestão, e exerciam funções de
Gerência, Análise de Crédito, Análise de Empresas e/ou
Análise de Projectos de Investimento.

AAcção de Formação, que teve o apoio local do IADE,
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial, de-
correu nas instalações do Instituto Nacional de
Administração e Gestão de Cabo Verde, na Praia.�
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