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Nenhum vencedor acredita no acaso

Inforbanca

uma curiosa cadência, de sete em sete anos, têm ocorrido em
Portugal factos com forte impacto na economia em geral e no
sistema financeiro em particular.

Em 1985, foi a assinatura do Tratado de Adesão à então CEE em vigor a
partir de Janeiro do ano seguinte. 1992 foi o ano do Mercado Único e, em
1999, o euro torna-se a moeda única da maioria dos países da União.

Em qualquer daquelas datas, não faltaram os profetas da desgraça avisando
que não estávamos preparados. Os espanhóis (os franceses ou outros
europeus) em breve tomariam conta da nossa economia e a Banca, dita
particularmente vulnerável, em breve iria ser estrangeira.

O que se passou de facto é de todos conhecido. Em vez de aprenderem
espanhol ou francês, os colaboradores dos bancos portugueses, que
também não acreditam no acaso, aproveitaram a oportunidade que lhes foi
oferecida pelas respectivas instituições e prepararam-se para a mudança.

Na maioria dos casos, fizeram-no recorrendo a programas de auto-estudo
interpretando exemplarmente a máxima que diz que “a sorte é o encontro
do acaso com a preparação”. Em cerca de duas décadas, o Instituto registou
mais de 200 000 participações, sendo uma percentagem significativa em
programas de formação a distância. Estudando de forma autónoma e
flexível, os colaboradores bancários tornaram-se responsáveis pelo seu
próprio desenvolvimento profissional e ajudaram a criar o sistema financeiro
forte e competitivo que hoje temos.

Sete anos depois do euro, já a partir do final de 2006, estaremos,
certamente, sujeitos às regras de Basileia II. Não é por acaso que o presente
número da dedica dois artigos a este tema. De ambos se pode
tirar a mesma conclusão: o Acordo exige novas competências e não se trata
apenas de identificar alguns técnicos especializados com complexas
fórmulas e algoritmos. De uma forma ou de outra, todos terão de se
envolver.

Em 2004, inovando e antecipando como é seu lema, o Instituto estará atento
ao impacto de Basileia II e continuará o trabalho que já iniciou tendo em
vista mais este desafio.

Manuel Ferreira

Nietzsche (filósofo alemão; Sec. XIX)

A
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1. Programa de Actividades

de Formação para 2004

Instituto

de Formação Bancária IFB

Instituto Superior de Gestão Ban-

cária ISGB

2.

3.

O

, que está

neste momento a ser distribuído,

resultou, por um lado, da auscultação

dos Bancos relativamente às respecti-

vas necessidades e, por outro lado, da

experiência acumulada no

( ) e no

( ) no domínio da formação

profissional especializada dirigida ao

Sector Financeiro em geral e, dentro

deste e em particular, ao Sector

Bancário.

O sistema integrado hoje exis-

tente de uma "Academia Bancária e

Financeira", incorporando o IFB e o

ISGB e constituindo uma realidade

efectiva no panorama português da

formação profissional (de todos os

níveis, incluindo o superior), só é pos-

sível pelo elevado sentido estratégico

da Banca e pelo forte apoio que esta

tem disponibilizado àquelas (suas)

instituições.

A resultante destas circunstâncias

corporiza-se na importante contribui-

ção do IFB e do ISGB para o desenvol-

vimento da população bancária do

País, através do acompanhamento e

antecipação que fazem das crescentes

exigências técnicas, tecnológicas e de

gestão decorrentes da evolução do

Sector.

Dado a Banca portuguesa ser,

hoje, tão desenvolvida e sofisticada

como os melhores sectores bancários

do mundo e já sendo avançado o nível

médio de preparação dos seus cola-

boradores, o

apresenta-se com um espectro largo,

cobrindo necessidades de vários ní-

veis, das mais elementares às mais

exigentes, e pressupondo que as ini-

ciativas de aperfeiçoamento profissio-

nal dos Recursos Humanos do Sector

são uma co-responsabilidade destes e

das respectivas instituições, num com-

promisso implícito mas inexorável

relativamente ao futuro.

Pela sua enorme versatilidade e

potencialidade, merece particular

referência a , plataforma

de que disponibiliza através

da internet ou das intranets dos Ban-

cos – 24 horas por dia e para qualquer

ponto do País ou do estrangeiro – um

leque cada vez maior de conteúdos.

Programa para 2004

WebBanca

e-learning

para
Luís Vilhena da Cunha

Director-Geral

4. Em 2004 manteremos o objecti-

vo de uma cada vez mais intensa par-

ceria com os Bancos, procurando

exercer com utilidade a tarefa de in-

terpretação das necessidades daque-

les e criando as condições a uma cres-

cente capacidade de dos

nossos produtos.

Também estaremos atentos às

transformações e exigências induzidas

pelo Acordo de Basileia II, particular-

mente no que respeita às repercus-

sões no modelo de preparação dos

recursos humanos para a nova "cultu-

ra do risco" na Banca.

Manteremos a nossa presença

internacional, procurando, por essa

via, arrecadar vantagens tecnológicas

e pedagógicas de que os Bancos asso-

ciados serão beneficiários, e contri-

buindo para a manutenção da boa ima-

gem do Sector Bancário português

além fronteiras. Ainda no âmbito da

actividade internacional, continuare-

mos a colaborar com os Sectores Ban-

cários dos outros países de língua por-

tuguesa.

Como vector transversal e conco-

mitante a todas estas linhas de actua-

ção – consubstanciadas no presente

Programa de Actividades –, coloca-se

o compromisso de actuar com dispo-

nibilidade e conveniência elevadas

para a Banca e a determinação de

desenvolver todos os esforços

possíveis no sentido da satisfação das

necessidades de formação profis-

sional dos respectivos Colabora-

dores.

customização

�

2004
Programa

Programa 2004|

Associação Portuguesa de Bancos

Instituto

de Formação

Bancária

INSTITUTO
SUPERIOR DE

GESTÃO BANCÁRIA
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Luís Mira Amaral*

Diz-se que
quando

. Nestes casos, justifica-se uma intervenção
pública (mão visível) no sentido de minimizar as falhas de
mercado. Esta é a . As
Redes de Transporte e de Distribuição de Energia Eléctrica
são monopólios naturais (falha de mercado) e aí a Regula-
ção Económica destina-se a evitar os abusos da posição
dominante. No existe concorrência
entre várias instituições (ao contrário das monopo-
listas atrás referidas), mas há

que justificam a existência
de regulação económica. Há um

. Mas quer na economia real, quer no sistema
financeiro existe óbvia assimetria de informação entre o
regulador e o regulado, o que leva a que a regulação
económica também seja imperfeita, como tudo na vida...

há falhas de mercado ( )
o mercado falha na afectação eficiente dos

recursos

chamada regulação económica

Sistema Bancário

falhas de mercado ligadas
aos custos de transacção e a assimetrias de informação
entre as empresas e os clientes

problema da agência nos
bancos com as consequentes assimetrias da informação:
no crédito, o banco é o principal e o cliente o agente,
enquanto nos depósitos o cliente é o principal e o banco o
agente

market failures

utilities

Por outro lado, há outra grande diferença entre uma
empresa da economia real e um banco no sistema financei-
ro. É que quando uma empresa industrial ou de serviços
entra em dificuldades, esse facto não se propaga a toda a
economia, ao passo que num banco há o risco de as suas
dificuldades se propagarem a todo o sistema (risco
sistémico).

Por tudo isto, a

.

Num ambiente inflacionista, todos sabemos que o
cálculo económico incidindo sobre variáveis reais necessita
descontar às variáveis nominais a variável inflação para se
trabalhar com variáveis constantes (ajustadas da inflação).

Identicamente, num ambiente de risco como é aquele em
que os bancos emprestam dinheiro aos clientes, todos
sabemos que, quanto maior for o risco, maior deverá ser o

(prémio de risco) incluído na taxa de juro activa. No

supervisão bancária tem um papel
extremamente importante de regulação económica e de
prevenção dos riscos sistémicos

spread

O Novo Acordo de

Basileia II

A Regulação Económica no
Sistema Financeiro

Capital Regulamentar e
Capital Económico
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fundo, tal significa que o emprestador tem de associar à sua
remuneração "normal" (lucro económico) a variável risco
de forma a encontrar a remuneração nominal.

.
Não é incorrecto, em termos de teoria económica, assumir
maiores riscos até um determinado limite desde que o preço
desse risco seja correctamente calculado.

O capital é seguramente uma das mais importantes
matérias para os reguladores, accionistas ou investidores
dum banco, determinando em larga medida o que um banco
pode fazer. Financeiramente, o capital do banco está ligado
à sua capacidade para emprestar aos clientes, para fazer
aquisições e para remunerar os accionistas através dos
dividendos ou do (se houver excesso de capital).
Por outro lado, do ponto de vista estratégico, as exigências
de capital, impostas pelo regulador, influenciam o de
produtos dum banco, na medida em que umas linhas de
negócio "consomem" mais capital que outras.

. Sob Basileia I, para o
cálculo de capital regulamentar, há quatro classes regula-
mentares de risco, cada uma delas com um ponderador pré-
-determinado (RWA – ), o que faz
com que o regime regulatório dê, com insensibilidade à
qualidade de cada activo, um incentivo aos bancos para
procurarem activos das classes de risco baixos definidas
por Basileia I (onde o ponderador é baixo pelo que o
"consumo" de capital também será baixo), fugindo dos
activos inseridos em classes de risco classificadas como
altas. Por exemplo, sob Basileia I, o crédito a uma empresa
(boa ou má) será mais "consumidor" de capital que um
crédito hipotecário (mesmo que o valor de realização da
hipoteca seja problemático...). Este enquadramento,
taxativo e de aplicação simples, não toma, contudo, em
consideração a essência económica do risco de crédito, pois
segmenta cegamente os activos em classes de risco, sem
atender à qualidade (risco) de cada activo.

. Perdas esperadas são, como a expressão indica, as que
se espera acontecerem num curto período de tempo com
uma certa probabilidade, enquanto as perdas não esperadas
traduzem a volatilidade das perdas esperadas, ou seja, as
perdas em que se poderá incorrer para além das perdas
esperadas. Para se compreender a diferença entre perdas
esperadas e não esperadas, vejamos o exemplo das classes
de risco ( ) na carteira de crédito de um banco. Os
bancos que têm sistemas de dividem os clientes em
classes de "risco", havendo para cada classe uma certa
probabilidade de incumprimento (probabilidade de

O lucro
económico em ambiente de risco é assim o que se obtém
descontando o risco em que se incorre ( )

O capital regulamentar de um banco é o capital
mínimo imposto pelo regulador

O capital económico de um banco é o capital que
permite fazer face às perdas não esperadas, que têm
uma muito pequena mas definida hipótese de ocorre-
rem

risk adjusted

buy back

mix

Risk Weighting Assets

ratings
rating

default

–

spread

default

spreads

ex-post

rating

PD). O que caracteriza cada classe de risco é a frequência
esperada de incumprimento nessa classe, sendo ainda
necessário uma estimativa de perda de incumprimento.
Então, em cada classe, os clientes já pagam no a
probabilidade de incumprimento, o que significa que, em
princípio, as perdas em que o banco incorre nessa classe de
risco já são perdas esperadas e que vão ser pagas pelos
clientes da classe que não entram em . Por isso, o
capital económico não está ligado a essas perdas esperadas,
as quais são suportadas pela própria classe de risco, ou seja,
pelo próprio mercado.

Por outro lado e neste contexto, poder-se-á dizer que,
enquanto os clientes das vários classes de risco pagam nos

as perdas esperadas, alguém deverá garantir a
responsabilidade pelas perdas não esperadas em que o
banco incorre . Esse alguém deverá ser o capital do
banco, que funciona como caução contra essas perdas.
Havendo esse capital, o regulador ficará descansado, pois
não haverá risco para o sistema com as perdas não espera-
das. É evidente que, se um banco não tiver este sistema de

, no limite não há distinção entre perdas esperadas e
não esperadas, são todas não esperadas...

Basileia II tenta justamente aproximar o capital econó-
mico do capital regulamentar, o que levará os bancos a
melhorarem e sofisticarem as técnicas de análise e cálculo
de risco de forma a optimizarem o capital regulamentar,
aproximando-o do capital económico.

.
Terão ainda de ser tomados em consideração no capital

económico, para além destes riscos de crédito, outros
riscos, como os operacionais.

BII – Implementação em 2007
Acordo final talvez no fim do ano

:

Por outras palavras, tal significará que os bancos
devem ter um capital mínimo que sirva de caução e
responda pelas perdas não esperadas

O novo acordo de BII
�

�

�

�

�

Nada muda nem no numerador (FP) nem no rácio de
solvabilidade (RS); há mudanças no denominador
(RWA).
Introduz

.
Para o crédito, o método standard vai usar uma mistura
de externos e tratamentos idênticos a Basileia I
revistos para as exposições de retalho (por exemplo, o
crédito hipotecário passa a ponderar 35% em vez dos
actuais 50% no método standard e apenas 20% no
método IRB).
Haverá também maior

.
Introduz o tratamento explícito dos

mudanças substanciais no tratamento dos
riscos de crédito

reconhecimento das garan-
tias, colaterais e derivativos de crédito

riscos operacio-

ratings

RS – rácio de solvabilidade
FP – fundos próprios
RWA –
(soma dos activos ponderados)

risk weighted assets
RS = FP

RWA

Basileia II – Implementação
e Objectivos

"... a supervisão bancária tem um papel

extremamente importante de

regulação económica e de prevenção

dos riscos sistémicos."
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nais

aproximar Fundos Próprios
Capital Económico

, os quais passam a “consumir” Fundos Próprios.
O cálculo do Risco de Mercado mantém-se de forma
idêntica a Basileia I.
Tenta os (Capital
Regulamentar) do chamado .
Mantém as exigências de 4% para TIER 1 (Capital
Próprio) e de 8% para os Fundos Próprios.

�

�

�

Basileia II baseia-se em três pilares: – requisitos
mínimos de fundos próprios (capital regulamentar) para a
cobertura de riscos de crédito, de mercado e operacionais;

– processo de supervisão quanto à adequação dos
fundos próprios, supervisionado pelo regulador. Cada
banco deve ter processos internos adequados para avaliar a
adequação do seu capital, processos baseados na
conveniente avaliação dos seus riscos. O regulador irá
supervisionar esses processos; – disciplina de
mercado, no sentido em que os bancos devem dar mais
informação aos mercados ( ) de forma a que estes
mais adequadamente avaliem os riscos dos mesmos. A

actualmente existente sobre a maneira como os
bancos gerem o binómio risco/rendibilidade deverá ser
melhorada através do fornecimento ao mercado de
informação essencial sobre a afectação de capital e dos
riscos em que incorrem.

Há aqui um evidente entre os bancos, os
reguladores e o mercado. Por um lado, dar-se-á mais
liberdade aos bancos para calcularem a qualidade dos seus
activos, mas, por outro lado, reforçam-se os mecanismos de
regulação bancária e de disciplina de mercado sobre a
gestão dos bancos.

No que respeita a este pilar, como já referido, é enfatiza-
do o papel e a importância do sistema de , estabele-
cendo uma ligação estreita entre os e as probabilida-
des de incumprimento dos mutuários.

A grande diferença será então entre

, tendo os bancos,

Pilar 1

Pilar 2

Pilar 3

a abordagem
standard, versão modificada de Basileia I, com
fornecidos por agências exteriores ou pelo regulador, e a
abordagem IRB ( ), que utilizará os
sistemas de internos dos bancos

disclosure

disclosure

trade-off

rating
ratings

ratings

internal rating based
rating

para tal efeito, de acumular e depois utilizar os dados
históricos adequados ao perfil de risco dos vários tipos de
crédito.

Teremos então três abordagens, sequencialmente mais
complexas: (i) uma ; (ii) uma

– em que se deverá recorrer
a estimativas de probabilidades de (PD) através de
medidas desenvolvidas internamente, assumindo os
valores-padrão fixados pelo regulador para a perda
esperada em termos de incumprimento (LGD –

) de 50% como norma e 75% para a exposição em
caso de incumprimento (EAD – );
(iii) –

–, em que o banco vai estimar todos os
componentes de risco relevantes (PD, LGD e EAD).

O método IRB apenas poderá ser adoptado se o sistema
de gestão de riscos de crédito do banco o permitir. Existe
aqui um problema para os bancos pequenos, devido aos
custos e à necessários para montar um sistema
desses.

Numa amostragem de 250 bancos da OCDE, apenas 22
estavam em condições de avançar para oAdvanced IRB.

Aos riscos de crédito e de mercado, acrescenta-se um
novo risco, o Risco Operacional (RO).

O Risco Operacional (RO) é definido como sendo o risco
das perdas directas ou indirectas resultantes de inadequados
processos de operação ou de falhas humanas, legais,
informáticas, de procedimentos ou ligadas a causas
externas (por exemplo, destruição ou danos consideráveis
nos edifícios ou nos sistemas bancários devido a catástro-
fes, atentados, etc.).

abordagem standard
abordagem – Foundation IRB

uma abordagem avançada de internos
Advanced IRB

default

loss given
default

exposition after default

expertise

rating

Os Três Pilares de Basileia II

Riscos de Crédito em Basileia II

Risco Operacional em Basileia II

"Basileia II tenta justamente aproximar

o capital económico do capital

regulamentar, o que levará os bancos a

melhorarem e sofisticarem as técnicas

de análise e cálculo de risco de forma a

optimizarem o capital regulamentar,

aproximando-o do capital económico."
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À semelhança dos Riscos de Crédito, também aqui
haverá

:

Trata-se de uma nova classe de risco que não existia em
Basileia I e que está a levantar grandes discussões sobre o
seu cálculo (uma dada percentagem do produto bancário).
Por isso, aliás, a introdução de Basileia II tem sido protela-
da, dado haver a sensação de que a introdução do RO poderá
implicar exagerado consumo de capital. Neste contexto, tal
conceito de Risco Operacional penalizará as actividades
não relacionadas com crédito bancário, como a banca de
investimentos e a gestão de activos, actividades que até
agora praticamente não consumiam capital.

A edição de 18 de Maio de 2002 do vem pôr
em causa as agências de na regulação do sistema
financeiro, dizendo que os reguladores e os investidores
dependem demasiadamente dos de crédito, estando
a pedir-se demasiado às agências de .

Com efeito, sob Basileia II, os bancos serão encorajados
a ter os seus próprios sistemas internos de , mas é
óbvio que o seu tenderá a ser o das agências de

. A discussão sobre as agências de (bem como
os conflitos de interesse entre auditores e consultores)
ganhou crescente actualidade com o caso Enron, mas este
artigo do veio lançar mais uma acha para a
discussão sobre Basileia II.

Também a questão das PME's, pela sua importância nas
economias, é outro tema controverso para o enquadramento
de Basileia II.Ainda recentemente, naAssembleia Geral do
Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento em
Bucareste, dizia-se que as PME's eram um das
economias de mercado, constituindo uma grande lacuna na
estrutura empresarial dos países do Leste Europeu em
transição para a economia de mercado a não existência de
PME's.

Esta discussão é de tal modo importante que países como
a Itália, o Japão ou a Alemanha receiam que a sua estrutura
de PME's seja penalizada com as novas regras. Por isso, o
Chanceler Schroder, consciente da importância do seu
"Mittelstand", a estrutura de 3 milhões de PME's da
Alemanha, veio dizer que Basileia II era inaceitável para o
seu país. Com efeito, apenas um escasso número de
pequenas empresas alemãs tem feitos pelos bancos
ou por agências externas; além disso, a maioria das
empresas alemãs é muito dependente dos empréstimos de
médio-longo prazo e quanto maior a maturidade do crédito,
maior será o factor de ponderação do risco segundo as
novas regras. Complementarmente, a maioria dos 2 800

três abordagens sequencialmente mais comple-
xas e sofisticadas para o risco operacional

Economist
rating

ratings
rating

rating
benchmark

rating rating

Economist

backbone

ratings

�

�

�

Abásica
Astandard
Medidas avançadas

bancos alemães (cujo sistema bancário é ainda em 50%
formado pelos bancos públicos dos "Landers") não estará
em condições de começar a fazer o dos seus clientes
empresariais, e fazê-lo significará aumentar o custo dos
empréstimos. Enfim, Basileia II, num estilo anglo-
-saxónico, iria pôr em causa quer o modelo alemão de
"capitalismo renano", assente nas relações de longo prazo e
de grande opacidade entre a banca e as empresas, quer a
fraca sofisticação da gestão de crédito da banca alemã,
ainda muito dependente dos bancos públicos dos Estados
federados ("Landers").

É conhecida a tradicional desvantagem das PME's no
acesso aos financiamentos bancários; assim, na medida em
que, com Basileia II, o "consumo" de capital para as
grandes empresas e para a banca grossista poderá diminuir
espectacularmente, como atrás referido, é óbvio que essa
assimetria negativa para as PME's poderá aumentar.

Em Basileia II, os empréstimos às PME's aparecerão
enquadrados na linha de negócios de retalho (com algumas
diferenciações). Tipicamente, as PME's têm maior
probabilidade de (PD), mas as carteiras de crédito
das PME's têm maior diversificação que as carteiras das
grandes empresas, nas quais a concentração sectorial de
risco é maior. O objectivo de dar um adequado tratamento
às exigências de capital das PME's foi um dos pontos
quentes nas discussões sobre Basileia II. Por isso, alguns
empréstimos a PME's verão uma redução no ponderador de
100 para 75%.

O enquadramento regulatório de Basileia I tinha como
objectivo o estabelecimento de um quadro concorrencial
com regras simples e iguais para todos os operadores.
Basileia II afasta-se deste conceito na medida em que, como
já explicado, quanto mais sofisticados forem os bancos na
gestão dos seus riscos de crédito, menos capital "consumi-
rão" para o mesmo tipo de actividades. Isto tenderá
naturalmente a aumentar as vantagens competitivas desses
bancos sobre os outros menos sofisticados e aumentará as
barreiras à entrada nesta indústria, na medida em que será
difícil aos entrarem com a sofisticação e a
credibilidade dos melhores já instalados.

Haverá, pois, tendência para uma crescente assimetria
entre os melhores e os menos sofisticados ou mais recentes
e menos experientes.

Por exemplo, segundo o da Schroder Salomon
Smith Barney – "Time to Catch Up Basel II – Modern
Capital Rules for Modern Banks" –, na banca grossista
( ) a adopção da abordagem mais
sofiscada – a Advanced IRB – poderá levar a reduções de
consumo de capital nos RWAentre os 40 e os 80%!

rating

default

newcomers

research

wholesale banking

De Basileia I a Basileia II

O Papel das Agências de
no Basileia IIRating

Basileia II e as PME's

"Haverá, pois, tendência para uma

crescente assimetria entre os melhores

e os menos sofisticados ou mais

recentes e menos experientes."
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Em Basileia I havia áreas de baixo consumo de capital
(crédito hipotecário, gestão de activos, banca de investi-
mento, seguros), enquanto o crédito às empresas era muito
"consumidor de capital". Havia por vezes a tendência para o
crédito a empresas de baixa qualidade e elevado risco onde
o (prémio de risco) era naturalmente elevado. Essa
tendência em bancos menos avessos ao risco é explicável,
em nossa opinião, por duas razões: (1) aparentemente o
retorno nominal era grande, pois não se utilizava o conceito
de lucro económico ( ) já explicado nestas
colunas; (2) o "consumo" de capital era o mesmo que num
activo de melhor qualidade e menor risco.

Por outro lado, sob Basileia I, os bancos e governos da
OCDE, mesmo que de menor qualidade que os seus
congéneres de fora da OCDE, eram beneficiados com um
ponderador de risco menor.

Esse benefício da "marca" OCDE será esbatido segundo
Basileia II, na medida em que não basta ser do clube para se
ter melhor tratamento.

Segundo os conceptualizadores de Basileia II, Basileia I
terá encorajado, ao não entrar em consideração com a
essência económica do risco de crédito, comportamentos e
decisões sem racionalidade económica, o que era comple-
mentado com a ausência de informação aos mercados
( ).

Uma das grandes questões na passagem para Basileia II
residirá então no seguinte: será que o efeito conjugado das
mudanças no cálculo de risco de crédito e da introdução do
risco operacional aumentará ou diminuirá o denominador
do rácio de solvabilidade? Por isso é que, como já explica-

spread

risk-adjusted

disclosure

do, a introdução do risco operacional tem sido altamente
questionada.

O para os bancos será ainda mais desigual
no futuro, na medida em que a diferença de “consumo” de
capital entre os que adoptam o método standard e o IRB será
notória.

Por outro lado, o novo enquadramento reduzirá os RWA
para os bancos que já têm baixas provisões e baixa probabi-
lidade de (p. ex., bancos escandinavos), enquanto
aumentará os RWA para os outros (o caso evidente será o
dos bancos alemães).

, pois os pequenos bancos, caso não
consigam entrar no método IRB, terão dificuldades
acrescidas em relação aos grandes, aumentando assim a
possibilidade de serem tomados por estes.

Em contrapartida, na medida em que o segundo pilar
ficará ao critério dos supervisores nacionais e que não há
uniformidade de procedimentos entre eles, haverá mais
incertezas em operações transnacionais e, como tal,

.
Contudo, em termos relativos, a vingar o enquadramento

de Basileia II, ganharão claramente os bancos que tiverem
começado a alocar capital numa base económica e que
tiverem quer técnicas avançadas de gestão de risco, quer
técnicas de mitigação de risco de crédito (CRM), tais como
colaterais, garantias, derivativos e . Também serão
beneficiados os empréstimos a empresas .
Perderão os bancos que fiquem na abordagem standard, os
créditos a empresas , os empréstimos
a mercados emergentes e as actividades até agora pouco
consumidoras de capital (por causa do risco operacional).

Neste contexto, a banca retalhista será beneficiada em
relação à banca universal, dado esta ter actividades que
serão penalizadas no “consumo de capital” pela introdução
do risco operacional.

Como sempre na vida, há aqui um para os
bancos que queiram maximizar o aproveitamento do novo
regime: mesmo que haja menores exigências de capital,
haverá maiores custos operativos ligados às complicadas
técnicas de cálculo de riscos. Também como sempre na vida
(numa perspectiva reformista e não revolucionária...), será
de prever que haja um regime transitório para a aplicação do
novo regime, pois, se essa aplicação ocorresse logo num
momento em que ainda não houvesse sobre
ele, a redução brusca de capital dos bancos mais sofistica-
dos poderia assustar os bancos centrais e as agências de

, as quais tenderiam a baixar o de tais bancos.
Em várias partes do mundo e mesmo na Europa, várias

vozes se levantam contra o novo enquadramento, dizendo
que é demasiado complexo, de muito difícil aplicação e que
só irá criar mais confusão, defendendo, em contrapartida,
uma revisão de Basileia I em moldes mais simples, assente
em princípios básicos de mercado.

Avinash Persaud, em artigo no , propõe um esquema

playing field

default

netting
investment grade

non investment grade

trade-off

track record

rating rating

FT

Basileia II dará um grande incentivo para consolida-
ções domésticas

Basileia II irá desincentivar operações cross-border

Conclusões: Dificuldades e
Calendário de Implementação

"Esse benefício da "marca" OCDE será

esbatido segundo Basileia II, na medida

em que não basta ser do clube para se

ter melhor tratamento."
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alternativo, o BASIC-BASLE: o que a supervisão bancária
devia proteger era a possibilidade de a falência de um banco
pôr em causa o sistema financeiro, não devendo preocupar-
-se com a falência em si do banco. Nesta perspectiva, um
banco que seja parte integrante do sistema de pagamentos
cria mais riscos sistémicos que um banco de investimento.
Isto questiona a preocupação com o risco operacional e o
respectivo “consumo” de capital na banca de investimentos
e em actividades que não ponham em causa o sistema de
pagamentos. Uma 2ª regra do BASIC-BASLE seria a de
que o capital regulamentar deveria ser aumentado ou
diminuído de acordo com o ciclo económico. Uma 3ª regra
é a de que as exigências de capital de um banco deveriam
estar ligadas quer à avaliação dos seus riscos, quer à sua
história de previsão de perdas no crédito, o que recompen-
saria os bancos que tivessem mostrado boa compreensão
dos riscos de crédito e não aqueles que montassem comple-
xos procedimentos analítico-matemáticos para modelarem
os riscos da sua carteira.

A aplicação do enquadramento de Basileia II não isenta
de grandes dificuldades, será um grande desafio para o
sistema financeiro, mas ainda irá fazer correr muita tinta...

A China e a Índia já declararam que não o iriam aplicar.

Os EUA apenas o aplicarão aos 12 bancos internacional-
mente expostos.

Face a tudo isto, será que Basileia II vai mesmo entrar em
2007 ou numa data posterior?

*Engenheiro (IST) e Mestre em Economia (FEUNL)
Vice-Presidente do Conselho de

Administração da Caixa Geral de Depósitos
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Os investimentos alternativos têm
evoluído significativamente nos últimos
anos. Em 2001, valiam cerca de 1 trilião de
USD, passando, em 2002, para 1,6 triliões de
USD.

Este tipo de investimentos permite aos
investidores institucionais (fundos de
investimento, fundos de pensões, gestão de
carteiras e seguros ) conseguirem
melhorias ao nível da obtida e
uma maior diversificação do risco.

Os investimentos alternativos principais
são os ou fundos de retorno
absoluto, os fundos de e os

.
A grande maioria dos investimentos

alternativos não tem como principal
objectivo o retorno relativo (retorno
um referencial de mercado, normalmente

denominado por ), mas sim o retorno absoluto, pelo que a relação risco/retorno é maximizada, face
aos tradicionais investimentos.

A selecção de veículos de investimento é crucial: é necessário procurar e encontrar investimentos alternativos
que apresentem uma baixa correlação (ou inexistente) com os mercados financeiros tradicionais. É necessário
que estes instrumentos garantam uma certa consistência a médio/longo prazo da ausência de correlação.

Neste artigo vão ser focados os .

unit-links
performance

hedge funds
private equity

managed futures funds

versus

benchmark

hedge funds

José Azevedo Pereira
Coordenador da Secção

Cadernos de
Mercados

Carlos Bastardo*

Investimentos Alternativos
Cada Vez Mais Uma
Alternativa de Diversificação
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A característica comum aos é o objectivo
de um retorno absoluto, isto é, um retorno positivo,
independentemente da evolução positiva ou negativa dos
mercados financeiros.

Na prática, um é um fundo de investimento
cuja gestão se baseia na utilização de vários instrumentos
e estratégias, de forma a obter retornos que não estão
correlacionados com os mercados financeiros.

As diversas estratégias de investimento assentam
muma multiplicidade de instrumentos e apresentam
diferentes graus de risco/retorno.

Um gestor de visa obter mais “alpha” e
cada vez menos “beta”.

Os dados do 1º semestre de 2003 indicavam a existên-
cia de 6 000 num total de 700 biliões de USD.

hedge funds

Os gestores e os investidores que os
usam apresentam várias vantagens comparativas intrín-
secas:

hedge funds

hedge fund

hedge funds

hedge funds
Mas, quais são as principais diferenças entre a gestão

tradicional de retorno relativo e a gestão de
de retorno absoluto?

de hedge funds

Todavia, é necessário seleccionar ou classificar os
, isto é, identificar a metodologia seguida

pelos fundos em termos de investimento e de risco
assumido.

É muito importante para quem deseja investir em
ter conhecimento das diferentes estratégias

que poderão ser seguidas: existem estratégias mais
alavancadas e estratégias mais defensivas, pelo que a
compreensão do risco é uma variável determinante na
selecção dos fundos a investir.

Os principais quatro grupos de estratégias são:

.

Existem diversas estratégias de cujas
características principais são as seguintes:

A escolha de qualquer uma destas estratégias assenta
no tipo de activos escolhidos pelos gestores de

, ou seja, vertente:

Em termos geográficos, a alocação é semelhante à que
pode ser seguida por um gestor de activos tradicional:
global, mercados desenvolvidos, blocos económicos
(zona euro, Pan-Europe incluindo zona euro + UK +
Suíça e eventualmente países nórdicos, EUA, Japão, Ásia
ex-Japão), mercados emergentes, sectores, ou

.

hedge funds

hedge funds

Directional Trading, Relative Value, Specialist Credit e
Stock Selection

hedge funds

hedge
funds

big caps
small caps

�

�

�

�

�

�

De acções – acções, índices, convertíveis e outros
direitos;
De obrigações – todos os instrumentos de dívida e
produtos de taxas de juro;
De derivados – opções, futuros, de sensibili-
dades ou de volatilidade;
Imobiliária;
Da moeda;
De .

trading

commodities

Hedge Funds

Estratégias de Investimento
Seguidas pelos Hedge Funds

Critérios

Retorno objectivo

Como atingir o retorno

Nível de risco alvo

Investimento

Comissões

* – referência de mercado (ex.: PSI 20, EuroStoxx 50, S&P 500)benchmark

Gestão tradicional

de retorno relativo

melhor que o

benchmark*

é fácil conseguir retornos

positivos em

a alocação de

activos (regiões,

sectores e títulos)

é fundamental

bull market

desvio face ao benchmark

posições longas

normalmente fixas

Gestão de

de

retorno absoluto

hedge funds

performance

positiva ou

retorno absoluto

escolha de

instrumentos

adequados

perícia de

gestão

perda

posições curtas

e longas

( e )long short

variáveis com

a performance

Directional Trading

Discretionary trading

Fund timing

Strategic allocation

Systematic trading

Relative Value

Convergence arbitrage

Merger arbitrage

Statistical arbitrage

Stock Selection

Long Bias

No Bias

Short Bias

Variable Bias

Speciallist Credit

Distressed Securities

Positive Carry

Private Placements

Correlação baixa

ou nula com os

tradicionais

benchmarks

Objectivo de

retorno positivo

em mercados

e *bull bear

* – mercado positivo

– mercado negativo

bull market

bear market

Risco/retorno

atractivo

Risco/retorno

estável no tempo

Investir porque:
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As estratégias de baseiam-se na
especulação sobre a futura evolução de diferentes
mercados: cambial, acções, obrigações e .

Em termos de horizonte de investimento, este é muito
variado, dado que a flexibilidade dos gestores em
inverterem as suas posições é elevada em função da
evolução dos mercados financeiros.

Dentro deste grupo, as estratégias mais comuns são as
seguintes:

O que é que os gestores dos fundos usam na sua ges-
tão? Basicamente a análise fundamental e sistemas infor-
máticos potentes que lhes permitam antecipar movimen-
tos do mercado.

Gestão passiva ou activa? Bastante activa. Trata-se de
fundos com uma rotação de carteira significativa. A
cobertura de risco ou não é normalmente
efectuada. Dado a gestão ser muito agressiva (dinâmica),
têm de existir regras e procedimentos prudenciais de
exposição por tipo de activo, de , de
e de delegação de poderes de decisão de investimento.

A análise quantitativa de causa-efeito no mercado de
acções é a preocupação central nos gestores deste tipo de
fundos. Os gestores destes fundos ou estão “longos” ou
estão em liquidez: normalmente não estão “curtos”
( ).

O objectivo dos gestores é aproveitarem a subida dos
mercados e anteciparem o refúgio quando os mercados
caem.

O processo de decisão aponta para a maximização das
oportunidades de , em particular, envolvendo
moedas e contratos de futuros.

directional trading

commodities

hedging

stop losses stop gains

short

trading

O acesso a modelos estatísticos que permitam
identificar padrões de comportamento e antecipar
movimentos significativos do mercado, dentro de certos
limites ( e ), são a base desta estra-
tégia.

A alocação é muito diversificada por tipo de activos e
geograficamente. A preocupação centra-se sempre na
alocação de activos com elevada liquidez (condição
fundamental para estratégias de ).

A gestão é baseada na abordagem para a
identificação de oportunidades de investimento.

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

Este tipo de estratégias pode ou não ser direccional e
pode ou não recorrer à cobertura de risco ( ).
Todas elas se baseiam em activos muito líquidos.

Os denominados , normalmente
os maiores em valor de carteira, adoptam
muito este tipo de estratégias, dada a necessidade de
diversificar as fontes de rendimento.

O aproveitamento de oportunidades relacionadas com
o diferencial ou entre as componentes de preço
dos activos é o racional deste tipo de estratégias. Logica-
mente, assentam na análise fundamental (das economias,
sectores e empresas), mas também na utilização de siste-
mas de informação estatística potentes.

As oportunidades de investimento são normalmente
de pouco risco e, portanto, apresentam um potencial
retorno limitado. Como forma de ultrapassar esta situa-
ção, os gestores efectuam operações de alavancagem (

).

Com base nas operações de M&A (fusões e aquisi-
ções), os gestores têm como objectivo tirar o melhor
partido de sucessos e/ou insucessos relacionados.

Os investimentos são efectuados apenas em operações

stop-loss stop gains

trading

top-down

top-down

performance

hedging

Global Macro Funds
hedge funds

spread

le-
verage

I – Estratégias de
Directional Trading

II – Estratégias de Relative Value

Discretionary Trading

Merger Arbitrage

Fund Timing

Systematic Trading

Strategic Allocation

"O que é que os gestores dos fundos

usam na sua gestão? Basicamente a

análise fundamental e sistemas

informáticos potentes que lhes

permitam antecipar movimentos do

mercado."
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Positive Carry

já anunciadas e não sobre expectativas.
O ganho poderá resultar da diferença de preço antes e

após a concretização ou não da operação. Por exemplo,
quando é anunciada uma aquisição, a cotação das acções
da empresa compradora normalmente cai e a cotação das
acções da empresa adquirida normalmente sobe: os
gestores podem tomar antecipadamente uma posição
curta na empresa compradora e uma posição longa na
empresa a adquirir. O valor do investimento e o seu peso
face ao total da carteira do fundo depende da probabilida-
de de sucesso de cada operação.

Neste caso, os gestores procuram oportunidades em
que dois activos têm desajustamentos de equilíbrio de
preço. A carteira global objectivo é neutral ao risco de
mercado.

A base essencial da gestão deste tipo de estratégia é a
análise da evolução dos preços dos activos: será que toda
a informação já está contida nos preços dos mesmos?

Os gestores socorrem-se de modelos quantitativos
para perceberem as relações de equilíbrio de preço.

Exemplos de oportunidades de negócio: acções de
empresas cotadas em distintos mercados com preços
diferentes; evolução de entre obrigações
governamentais de diferentes países; acções de empresas
do mesmo sector que beneficiam de uma determinada
situação ou facto (ex: descida do IRC) em idêntica
proporção, mas que têm evoluções de cotação com
amplitude e no tempo diferenciadas; outros.

O pressuposto básico deste tipo de estratégias é que os
preços dos activos tendem para um determinado valor
teórico de equilíbrio.

Os gestores determinam as oportunidades a partir de
desequilíbrios que possam surgir entre activos que de
alguma forma se relacionam.

O rendimento é consequência da concretização dessa
esperada convergência.

Também aqui, pelo nível de risco reduzido, os rendi-
mentos são baixos, pelo que os gestores recorrem à ala-
vancagem. Os gestores destes fundos recorrem ao endivi-
damento para tentarem aproveitar as oportunidades de
negócio, pelo que a análise da estrutura financeira dos
fundos é um factor crucial de decisão de investimento.

Os activos mais usuais que figuram no portfólio dos
fundos deste tipo são obrigações convertíveis, acções,
obrigações hipotecárias e créditos hipotecários.

spreads

Neste tipo de estratégias, a variável determinante é o
risco de crédito. Aqui, o gestor do fundo tem de seleccio-
nar, acompanhar e antecipar activos que estejam relativa-
mente baratos. O rendimento está intimamente relaciona-
do com a apreciação de capital decorrente do estreitamen-
to de de crédito ou dos juros decorridos ( das
posições).

São fundos com excelentes no fim de
ciclos macroeconómicos negativos, mas é necessário ter
em atenção o risco médio do portfólio, traduzido no
médio da carteira do fundo.

Dentro deste agrupamento, as principais estratégias
são , e

.

Muitas vezes, as empresas necessitam de garantir
fontes de financiamento rapidamente e não encontram
alternativas com facilidade (PME's e projectos de raiz ou

). Os activos mais frequentes são obrigações cujo
retorno depende do sucesso da do emitente,
sendo as mais comuns as obrigações convertíveis.

Empresas em grandes dificuldades financeiras (com a
dívida financeira líquida ou a ser mais de 6 a 7
vezes o operacional ou EBITDA), em pré-
-falência ou mesmo tecnicamente falidas, são os activos
de eleição dos gestores de fundos com este tipo de estra-
tégia.

O objectivo dos gestores é a obtenção de ganhos de
capital através da valorização dos preços dos activos.

Os gestores têm de estar muito atentos aos processos de
reestruturação de empresas, de créditos e/ou de execução
de garantias e também a eventuais processos de M&A.

Aqui, o gestor do fundo preocupa-se em construir uma
carteira de créditos imunizados do risco de taxa de juro.

O rendimento depende do prémio de risco de crédito
(remuneração do activo – custo do ).

Acarteira deve ser diversificada para minimizar o risco
de de algum dos créditos e, consequentemente, da
sua .

Parte do rendimento, por vezes, é resultado das
comissões cobradas pelo fundo quando se trata de
montagem de operações de crédito.

spreads carry

performances

rating

private placements distressed securities positive
carry

start-up
performance

net debt
cash flow

funding

default
performance

III – Estratégias de Specialist Credit

Convergence Arbitrage

Statistical Arbitrage

Private Placements

Distressed Securities

"O objectivo dos gestores é a

obtenção de ganhos de capital

através da valorização dos preços

dos activos."

"As oportunidades de investimento

são normalmente de pouco risco e,

portanto, apresentam um potencial

retorno limitado."



15or ancanI B 59

As estratégias de constituem o
principal grupo de na actualidade.

O que é o ?
A gestão baseada no tem de atender ao

ciclo económico global (níveis de taxas de juro, fluxos de
capitais, confiança dos consumidores, vendas a retalho,
produção industrial, produtividade…) e ao
em termos de perspectivas futuras dos sectores e dos
activos.

É um processo em que o gestor do fundo combina
posições longas e curtas para tentar maximizar o
rendimento e minimizar o risco sistemático (não
diversificável ou de mercado). O tipo de activos mais
comuns são as acções.

Os gestores de fundos procuram acções que, face às
informações disponíveis e à sua interpretação, se lhes
afigurem subavaliadas (a desconto) ou sobreavaliadas (a
prémio). O rendimento vai depender da evolução do
preço das acções, logo, é determinante uma boa selecção
de posições e de activos.

O risco de mercado é controlado usando derivados ou
balanceando a carteira entre posições curtas e longas.

Nesta estratégia, o gestor adopta uma postura de ter
posições longas, independentemente da evolução dos
mercados. Cobre o risco parcialmente (historicamente
entre 20% a 25%). Efectua rotação de activos em termos
do risco sistemático face à evolução dos mercados: o beta
médio do fundo é superior a 1 em e inferior a 1
em .

Quando a exposição é constantemente neutral ao
mercado, diz-se que a estratégia é . Esporadica-
mente, o gestor pode ficar longo ou curto (normalmente
com um limite de 20% a 25%).

A exposição é tradicionalmente curta, mesmo que o
gestor não tenha uma perspectiva negativa para a
evolução dos mercados.

O gestor procura identificar os activos que considere
estarem sobreavaliados ou a prémio para tomar posições
de venda (estar “curto”).

Normalmente, o figurino da carteira é estar curto em

stock selection
hedge funds

stock selection
stock selection

momentum

bull market
bear market

no bias

Short Bias

Variable Bias

100% a 125% do fundo e estar longo entre 0% a 40% do
fundo.

Consoante as oportunidades do mercado, o gestor
pode alterar a sua estratégia, entre estar curto, neutral ou
longo. O gestor tem de estar atento à evolução macro, à
evolução dos mercados e à selecção de activos para poder
extrair algum valor acrescentado que se traduza em
rendimento.

Dada a multiplicidade de estratégias e de estilos de
gestão dos , é muito importante para qualquer
investidor ter em atenção determinadas variáveis na
altura de decidir qual ou quais os fundos em que investir.

Em primeiro lugar, deverá investir num fundo
, isto é, um fundo que combina diferentes

estratégias, isto é, um fundo de fundos . A
carteira é constituída por diversos , o que
garante um nível de diversificação e de minimização do
risco.

Por outro lado, existem estratégias menos arriscadas e
mais arriscadas (algumas das quais com alavancagem). É
necessário analisar em termos históricos o binómio risco

retorno, ou seja:

A experiência da sociedade gestora e o nível de infor-
mação prestado são dois pilares essenciais na selecção de

. O investidor tem de ser informado pelo
menos mensalmente sobre as decisões de alocação toma-
das e deve ter conhecimento da estimativa de evolução
semanal da do fundo, uma vez que, normal-
mente, as valorizações oficiais são mensais.

Por último, apenas desejo referir que fundos de
são uma boa alternativa a investimentos com

acções e/ou com obrigações em caso de , isto
é, quando as perspectivas de mercado são negativas para
acções ou para obrigações.

*

hedge funds

multimanager
hedge funds

hedge funds

versus

hedge funds

performance

hedge
funds

bear market

Director de Gestão de Activos
Barclays Bank PLC

�

�

�

�

�

�

�

A evolução do desvio-padrão das rendibilidades
(volatilidade);
O rácio de (consistência e qualidade dos
resultados);
Acorrelação com o mercado de acções;
O beta do fundo (risco sistemático);
A percentagem de meses com retorno positivo e
retorno negativo registada nos últimos anos;
A maior perda de rendibilidade registada num mês
nos últimos 3 ou 5 anos;
O número de anos de existência do fundo.

Sharpe

�

IV – Estratégias de Stocks Selection

Recomendações Finais

Long Bias

No Bias

"A experiência da sociedade gestora e

o nível de informação prestado são

dois pilares essenciais na selecção de

."hedge funds
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WebBanca:

Instituto de Formação

Bancária

e-LearningO no

Cerca de 7 000 participações, desde Abril de 2002!

25 módulos online!

Numa época em que a formação permanente e ao longo da vida se torna cada vez mais uma

vertente essencial para o indivíduo e para as organizações, o ganha expressão como

metodologia de formação capaz de responder às necessidades formativas e de constante

actualização.

Desde o seu lançamento, em Abril de 2002, a WebBanca já contou com cerca de 7 000

participações no conjunto dos 25 módulos que tem disponíveis.

e-learning

Porquê o Sucesso do ?e-Learning

Formação sempre disponível:

Baixos custos:

Flexibilidade:

Customização:

Permite o acesso à

formação onde e quando for necessário, permitindo ainda

aceder à informação pretendida.

Reduz as necessidades de deslocação e

ausências do local de trabalho e com elas o custo da

formação.

Os formandos podem estudar quando

quiserem, utilizando a estratégia que considerarem mais

ajustada.

Pode ser customizado atendendo às

necessidades do indivíduo ou da organização.

Escalabilidade:

Registo e monitorização de resultados:

Pode ser combinado com outras metodologias:

Possibilidade de ajustar a formação a

grandes grupos.

É possível

acompanhar o progresso de cada formando e, em termos

de organização, é possível fazer um rastreio do progresso

de todo o grupo.

Possibilidade de oferecer cursos variados que podem

integrar soluções mistas, associando ao outra

metodologia, por exemplo, presencial.

e-learning

Como se Concretiza a Oferta Formativa na WebBanca?
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A WebBanca assenta numa filosofia de auto-estudo, com

apoio tutorial. Ao oferecer um ambiente formativo

apelativo, rico em recursos, mecanismos de auto-avaliação

permanente e possibilidades de comunicação com colegas

e tutores, promove aprendizagens consistentes e combate

o sentimento de isolamento.

A oferta formativa na WebBanca integra módulos das

áreas bancárias e financeiras permanentemente

actualizados, elaborados de forma clara e acessível, com

ligações permanentes à actividade profissional, através de

exemplos, casos práticos e simulações.

A existência de um sistema de avaliação que acompanha

o formando ao longo de todo o seu percurso formativo é

um aspecto essencial para a sua orientação e monitorização

do seu progresso. O teste de diagnóstico é a primeira

etapa, tendo como finalidade a orientação do estudo. No

decorrer do estudo, há exercícios de capítulo e testes de

auto-avaliação que, para além de permitirem ao formando

aferir o seu progresso, encerram um carácter formativo, já

que permitem aceder à avaliação formativa de cada

pergunta.

A comunicação e partilha de experiências e saberes são

promovidas através de fóruns públicos de discussão de

temas generalistas, ou no âmbito dos módulos em estudo,

através de fóruns de discussão de temas ou casos

relacionados com a matéria, ou ainda no bar, através de

conversa informal.

O envolvimento através da interacção do formando é

outro dos aspectos centrais, possibilitando a tomada de

decisões e observar o resultado do que se fez, através de

actividades interactivas ou simuladas e testes de auto-

-avaliação, qualquer deles com imediato.

Oferece-se ao formando a possibilidade de

complementar a informação veiculada através dos

conteúdos, utilizando recursos como glossário, biblioteca

ou , sendo igualmente possível comunicar com tutores,

especialistas das matérias. O formando tem assim a

possibilidade de esclarecer e aprofundar a informação.

feedback

links

A partilha de experiências é estimulada pelo ambiente

potencialmente colaborativo que a Internet proporciona.

Cria-se um espírito de comunidade virtual de

aprendizagem que favorece as interacções e a troca de

saberes e de experiências.

Aproveitando-se estas potencialidades sociais do

, contribui-se para o sucesso da formação, já que a

aprendizagem é por excelência uma actividade social.

Assim, todas as interacções que se conseguirem criar entre

os diferentes formandos, bem como entre estes e os

tutores, serão de extrema relevância, dado que, através de

actividades de reflexão e discussão, se torna a

aprendizagem mais profunda e efectiva.

e-

-learning

Partilha de Experiências

O sucesso das iniciativas de está

intrinsecamente associado à adaptação dos materiais ao

meio, utilizando os diversos recursos disponíveis:

componentes multimédia, simulações, actividades

interactivas, fóruns de discussão, , etc.

De facto, quando os materiais são adaptados, tornam-se

mais ricos e o envolvimento do formando aumenta, com

naturais reflexos na eficácia da formação. Por outro lado,

quando apenas se faz a migração dos materiais para um

e-learning

links

suporte online, constrói-se uma formação com um

componente motivacional muito inferior e uma eficácia

esperada mais reduzida.

O recurso à formação online não deve, portanto,

circunscrever-se a texto em ecrã, mas, contrariamente,

deve abrir portas para a utilização de recursos variados e

diferentes metodologias: simulações, cenários, estudos de

caso, discussões em grupo, trabalhos, actividades, etc.

Adaptação da Formação para Online

Comunidade Virtual de Aprendizagem

Indivíduo

Indivíduo acrescenta
informação ao grupo

Indivíduo apreende
do grupo

Partilha de experiências
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A concepção de cursos em

do Instituto de Formação

Bancár ia impl ica uma equipa

multidisciplinar que desenvolve

tarefas enquadradas em algumas

competências principais: pedagógica,

técnica (conteúdos), in-formática,

multimédia e de design.

A concepção, desenvolvimento e

mesmo o acompanhamento dos

projectos de implicam uma

articulação estreita entre as diferentes

valências da equipa. São assim

garantidas a qualidade e adequação

dos materiais nas suas vertentes

fundamentais, favorecendo o seu

e-lear-

ning

e-learning

Como se processa a produção e distribuição de cursos em ambiente WebBanca:

Uma Equipa Multidisciplinar

Pedagógico

Autoria

Técnico

Programação Concepção
gráfica

Criativo

Adaptação dos
conteúdos

Selecção dos
média

Tutoria
Desenho da

formação

A expressão traduz a

combinação de diferentes metodologias. O

pode ser oferecido como única metodologia

de formação ou, em contrapartida, ser combinado

com outras metodologias, como, por exemplo, a

formação presencial.

Em determinados contextos, as soluções mistas

contribuem para o aumento de eficácia do

.

De facto, umas metodologias de formação não

excluem as outras; é sempre necessário equacionar

as mais adequadas a cada situação, maximizando,

assim, o êxito dos percursos formativos.

blended solution

e-

learning

e-

-learning

Para nos conhecer melhor, visite

www.webbanca.pt.

Blended Solutions

Marta Carvalho
Departamento Pedagógico do IFB/ISGB

Material de base

Equipa

multidisciplinar

Instituição/Banco

Publicação

IntranetInternet

Estratégia

Gestão do projecto

Como se processa a produção e distribuição de cursos em ambiente WebBanca:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Negócio Bancário e Sistema

Financeiro

Produtos Bancários e Financeiros

Meios de Pagamento

Vendas e Negociação

Contabilidade Geral e Financeira

Operações Internacionais

Cálculo Financeiro Aplicado

Diagnóstico Económico-Financeiro

de Empresas

Gestão Bancária

Princípios de Gestão Aplicada

Marketing

�

�

Crédito à Habitação

Crédito

�

�

Direito Bancário

Fiscalidade

� Mercados Financeiros

� BancaSeguros

� Sistemas de Informação

�

�

�

�

Access 2000

Excel 2000

Internet 2000

Outlook 2000

� Técnicas Bancárias

MÓDULOS NA WEBBANCA

� Crédito

� BancaSeguros

� Mercados Financeiros

� MicroInformática – Microsoft 2000

�

�

�

PowerPoint 2000

Windows 2000

Word 2000

� Direito e Fiscalidade

� Sistemas de Informação
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JOGO BANCÁRIO DO
GRUPO BCP

Terminou no dia 5 de Outubro a 4ª edição do Jogo
Bancário para o Grupo BCP, com a realização da final num
hotel de Lisboa.

Estiveram presentes 18 equipas, oriundas de Portugal e de
outros países onde o BCPtem operações.

Estas equipas foram seleccionadas de um grupo de 196
que, ao longo de nove meses, disputaram entre si o acesso à
final.

Esta iniciativa tem vindo a proporcionar aos participantes
uma visão global sobre os factores que mais influenciam a
gestão diária de um balcão, evidenciando ainda os aspectos
positivos do trabalho em equipa.

Num ambiente complexo e de acelerada mudança, os
participantes, agrupados em equipas, tomaram sucessivas
decisões sobre a gestão de uma sucursal bancária. Neste
percurso, contaram com o apoio logístico, administrativo e
técnico de uma equipa constituída por elementos do IFB e do
BCP.

Durante o jantar de encerramento, que se realizou na
Penha Longa – Sintra, foram enaltecidas as virtualidades
desta iniciativa formativa, quer pelo Presidente do Conselho
de Administração do BCP, Sr. Eng. Jorge Jardim Gonçalves,
quer pelo Director-Geral do IFB, Sr. Dr. Luís Vilhena da
Cunha.

Os participantes, por sua vez, manifestaram grande
satisfação pela dinâmica e competição introduzidas pelo
Jogo Bancário, valorizando também este projecto como uma
excelente oportunidade de “crescimento” profissional e de
permuta de experiências.

As equipas classificadas nos primeiros 6 lugares foram
premiadas com viagens de estudo a alguns países – EUA,
Macau, Moçambique, Grécia, Polónia e França – onde o

Jorge Jardim Gonçalves,
Presidente do Conselho de Administração do BCP

Luís Vilhena da Cunha,
Director-Geral do Instituto de Formação Bancária

Equipa vencedora Jantar de encerramento
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Inovação e
Sistemas de Informação

José Monteiro Barata
Coordenador da Secção e do COSI

Introdução

Jorge Carrola Rodrigues*

O novo acordo de Basileia ou Basileia II
tornou-se, após o “Ano 2000” e o “Euro”, no
grande desafio para a área dos sistemas de
informação do sector financeiro.

Adivinham-se novamente grandes inves-
timentos e toda a atenção dos fornecedores
de soluções e serviços informáticos se con-
centrará nesta nova grande oportunidade.

De um recente estudo da Finextra Rese-
arch sobre os investimentos tecnológicos no
sector financeiro para 2004 resultou serem a
Gestão do Risco e Conformidade com a Regu-
lamentação, as principais áreas de preocupa-
ção dos inquiridos.

Por outro lado, para muitas organizações
esta regulamentação é também vista como
uma oportunidade para criar valor interno
(reduzindo custos e aumentando a eficiência)
através de uma revisão dos processos exis-
tentes.

Risco Operacional
no Acordo Basileia II
Metodologias para o seu tratamento

Na presente Secção de "Inovação e Sistemas de Informação",
apresentamos o artigo da autoria do Eng. Jorge Carrola Rodrigues,
submetido ao título:

. Trata-se, sem dúvida, de um
tema de especial e crescente acuidade, fazendo destacar a
importância da gestão do risco operacional.

É neste contexto que se salienta a utilidade das metodologias de
gestão de processos de negócio (BPM –

), em conexão com instrumentos de e
. Mais uma vez, perante este novo desafio, o sector

bancário saberá encontrar as respostas adequadas, nas quais os
sistemas e tecnologias de informação terão um papel decisivo.

Risco Operacional no Acordo Basileia II:

Metodologias para o seu tratamento

Business Process Manage-

ment balanced scordecard

benchmarking
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dois lados da mesma moeda".
Se no caso do CRM é cada vez maior o objectivo de

obter uma única visão sobre o Cliente, no caso do risco
também a sua identificação, intensidade e gestão estão
dependentes da capacidade da organização em conseguir
ter uma única visão de todo o seu risco através de todos os
canais.

Torna-se, portanto, necessário não perder de vista uma
visão integrada entre as Operações, o Risco e os Clientes.

Esta visão deverá preceder os investimentos em
sistemas de informação e se possível procurar reutilizar o
mais possível os já existentes.

A visão integrada implica necessariamente modifica-
ções e melhorias em aspectos como os procedimentos de
concessão de créditos, os processos, as políticas internas,
as métricas de negócio e os níveis de autorização.

É, pois, necessário desenhar e implementar processos
automatizados que, sem afectar radicalmente os aplicati-
vos de negócio em funcionamento, permitam tanto o
controlo qualitativo e quantitativo da eficiência de um
processo concreto como a sua alteração e adequação às
condições de mercado e alterações legislativas.

Entram em jogo as tecnologias integradas no designa-
do ; essas tecnologias, no
limite, levam à implementação de sistemas de gestão
documental e para a automação dos processos
críticos.

A visão integrada implica também princípios de
gestão mais sofisticados e uma relação muito estreita
entre a estratégia e a execução. Algumas das ferramentas
e metodologias de apoio acabam por estar incluídas no

, embora em alguns casos
se fale mais especificamente em

.

Business Process Management

workflow

Business Process Management
Business Performance

Management

Até ao final de 2006, os bancos terão de ter implemen-
tadas medidas de controlo de risco, ao nível do risco do
mercado, de crédito e operacional, que levarão ao cálculo
dos requisitos de capital.

As exigências de Basileia II vão implicar o desenho e
implementação de novos modelos de controlo de risco de
crédito – com o consequente impacto directo nos resulta-
dos e na gestão deActivos e Passivos – que afectam signi-
ficativamente, entre outras áreas, o conhecimento real da
origem dos resultados da instituição.

As medidas terão fortes impactos na utilização dos
recursos próprios da instituição e, consequentemente, na
sua capacidade de crescimento e de retribuição accio-
nista.

Os investimentos em tecnologias de informação serão
apenas uma parte do impacto destas novas medidas, dado
que estão também em jogo os riscos ligados a processos e
pessoas, como é o caso dos riscos operacionais.

O risco operacional é uma das novidades do Basileia II
e apresenta alguns desafios, dado que são aqueles sobre
os quais existem menos dados e que muitos bancos ainda
não geriam de uma forma sistematizada; são, portanto, os
que estão a dar maior “dor de cabeça” na preparação para
a entrada em vigor das novas regras de regulamentação
de capitais.

Estudos realizados recentemente pelo Institute of
Financial Services, IBM e SAP junto dos gestores de
algumas instituições chegaram à conclusão de que 2/3
(66%) destas conseguem medir o Risco Operacional, mas
grande parte delas tem dúvidas sobre a fiabilidade dos
seus sistemas nessa área.

No entanto, é curioso verificar que uma grande parte
dos gestores (cerca de 70%) também acredita que os
investimentos a efectuar nesta área poderão ser reutiliza-
dos na medição da rendibilidade dos Clientes e em
aplicações de CRM (

).
Pensam também assim alguns analistas que conside-

ram que os dados a utilizar para os requisitos de Basileia
II não deverão estar separados dos sistemas de CRM. Um
dos analistas diz mesmo: "A análise de risco e a segmen-
tação de Clientes para os sistemas de CRM são apenas os

Customer Relationship Manage-
ment

O Risco Operacional e a
Visão Integrada

BPM ( )
– A Importância da Gestão dos
Processos de Negócio

Business Process Management

"Até ao final de 2006, os bancos terão

de ter implementadas medidas de

controlo de risco, ao nível do risco do

mercado, de crédito e operacional,

que levarão ao cálculo dos requisitos

de capital."

"É, pois, necessário desenhar e

implementar processos

automatizados que, sem afectar

radicalmente os aplicativos de negócio

em funcionamento, permitam tanto o

controlo qualitativo e quantitativo da

eficiência de um processo concreto

como a sua alteração e adequação às

condições de mercado e alterações

legislativas."
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É acima de tudo necessário conseguir obter uma boa
coesão entre as funções-chave da gestão e da operação
com uma visão única e fiável dos dados corporativos.

Estes deverão ser de tal forma que permitam ao
negócio um ciclo congruente com os processos de
planeamento estratégico, planificação financeira, análise
de dados, monitoração, análise de actividades/risco,

(com uma especial particularidade sobre o que
resulta dos requisitos de Basileia II) e

.
Esta aproximação permite também integrar a gestão

de risco no negócio global, ao invés de ser encarado como
uma questão lateral.

Entre as metodologias e as ferramentas para o BPM,
algumas das quais já foram referenciadas, estão a
Modelação de Processos, a Análise de Actividades
( , Custeio e Risco), os ou tabelas
de indicadores sobre processos-chave e o .
Vejamos de seguida estas metodologias e ferramentas.

As análises de risco e de rendibilidade podem ser
optimizadas quando a organização está orientada por
processos e com o apoio de ferramentas informáticas
próprias, que permitem a modelação, análise e simulação
de processos de negócio. Algumas das ferramentas
existentes permitem também evoluir do mapeamento de
processos para a implementação de indicadores de gestão
( ou ) ou de análise

reporting
balanced scorecar-

ding

Performance Scorecards
Benchmarking

Tableaux de Bord Balanced Scorecards

de , custeio e risco de actividades.
Nesta última análise, as actividades e os recursos

alocados influenciam os custos de realização do serviço.
Se para cada actividade ou conjunto estiver também
quantificado o risco e respectivo custo, é possível
construir um preço global real para a operação.

Algumas ferramentas informáticas permitem prever e
simular os resultados da introdução de melhorias ao nível
da gestão dos recursos utilizados.

Pensando na análise de risco operacional, esta deve ser
também conjugada com uma análise de custo de proces-
samento, rendibilidade da operação e nível de satisfação
do Cliente. Este tipo de análise pode levar a que algumas
operações que são simultaneamente realizadas num
Balcão e nos Serviços Centrais sejam transferidas apenas
para estes últimos. É o caso do exemplo da Figura 1, em
que se chegou à conclusão de que os grandes pagamen-
tos/transferências efectuados no balcão têm um custo (e
risco …) manifestamente superior ao dos realizados a
nível central.

O custo-risco de uma operação de valor, executada
mais raramente num balcão por não-especialistas, sobe
significativamente.

Claro que a percepção de um facto como este já existe
muitas vezes. No entanto, torna-se necessário obter dados
quantificáveis, de forma a ajudar a tomada de decisão
mais correcta.

performance

Modelação de Processos e Análise de
Actividades. Avaliação da Rendibilidade
ou Risco de Produtos Financeiros

Algumas Metodologias de
Base e Ferramentas para o BPM

"É acima de tudo necessário conseguir

obter uma boa coesão entre as

funções-chave da gestão e da

operação com uma visão única e fiável

dos dados corporativos."

Figura 1

Mapeamento de Processo de Pagamentos no Balcão e Serviços Centrais

(Exemplo retirado de caso real)

Back Office
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payment?

Type of
payment?
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Intrabank
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A análise também pode ser conduzida sobre a
totalidade dos produtos da instituição, quer sob o ponto
de vista da rendibilidade, quer sob o ponto de vista do
risco. Numa instituição financeira europeia, foi possível
constatar (exemplo ilustrado na ) que, dos seus
151 produtos financeiros, apenas cerca de metade
contribui para uma rendibilidade total que é comparável à
dos primeiros 12 produtos analisados! A combinação
desta análise com o respectivo índice de risco poderá
levar à necessidade de rever e alterar o portfólio de
produtos, não deixando de ter em atenção os mercados e
segmentos-alvo da instituição.

Uma das aproximações a utilizar na gestão do Risco
Operacional é a AMA (

), que se apoia na construção e monitorização de um
painel ( ) de indicadores de risco (

).
O estabelecimento de indicadores permite obter um

conhecimento objectivo e real do desempenho. Os
indicadores possibilitam a realização de um acompanha-
mento contínuo e real dos objectivos traçados, identifi-
cando-se problemas, percebendo as suas causas e
introduzindo acções de correcção ou melhoria que
permitam optimizar os resultados.

Actualmente, estão muito divulgados os
(BSC), ferramentas que permitem traduzir a

estratégia em acção nas perspectivas:

Figura 2

Advanced Management Appro-
ach

Scorecard Key Risk
Indicators

Balanced
Scorecard

Os Scorecards

�

�

�

�

Financeira – o ponto de vista do accionista;
Comercial – os clientes, sua satisfação, necessida-
des e expectativas;
Organizacional – os processos;
De inovação/aprendizagem – capacidade para
mudar e melhorar.

A perspectiva dos BSC é e exige um
exercício aprofundado ao nível da definição e concerta-
ção estratégica, com a consequente definição de indica-
dores de medida. Um exemplo de
aplicado a uma instituição financeira está ilustrado na
Figura 3, onde se realçam os indicadores mais directa-
mente ligados ao Risco.

No entanto, dada a complexidade que este exercício
pode envolver, começaram a criar-se os
operacionais, que podem ser aplicados a áreas de
intervenção específicas, como é o caso do Risco, sem se
perderem de vista as linhas de orientação estratégica.

top down

Balanced Scorecards

Scorecards

"As metodologias e tecnologias de

BPM ( )

poderão dar uma grande ajuda na

implementação da visão integrada e

orientada por processos que suportem

a gestão do risco operacional."

Business Process Management

0
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Figura 2

Análise de Rendibilidade/Risco sobre 151 Produtos Financeiros de uma Instituição

(Exemplo retirado de caso real)
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Finalmente e quando já existem indicadores, é
possível utilizar o para a comparação dos
indicadores de desempenho de processos similares entre
as diferentes áreas de negócio da mesma instituição, na
busca da melhor prática interna, ou seja, analisando e
padronizando o processo que obtém o melhor nível de
desempenho esperado.

A mesma metodologia de comparação pode ser
realizada com a envolvente externa à organização,
realizando comparações face à concorrência directa,
sector ou ainda em relação às “melhores práticas”.

A aplicação do Novo Acordo de Basileia traz consigo
alguns grandes desafios, nomeadamente ao nível da
gestão do Risco Operacional, que é actualmente o menos
conhecido e gerido. Tal resulta também do facto de este
envolver componentes internas e externas, que, no caso
das primeiras, abarca os Recursos Humanos, os Proces-
sos e a Tecnologia.

Em muitos casos, será necessário começar por
estabelecer quais os Processos críticos e perceber que o
risco tem de ser visto numa óptica integrada com as
operações e os clientes.

As metodologias e tecnologias de BPM (

Benchmarking

Business

“Sound practices for the management and supervision of
operational risk”, Basel Committee on Banking Supervision, BIS –
Bank for International Settlements, February 2003.

“Building a framework for operational risk management: the
FSA´s observations”, FSA – Financial Services Authority, ISBN
0117047368, July 2003.

Tony Gandy, “A Risky Business? A survey of industry prepara-
tions for Basel II”, , September 2003.

“Retail Finance Technology Strategies 2004”,
, October 2003.

Financial World Special Report
Finextra Research

Limited

ELEMENTOS BIBLIOGRÁFICOS

O Benchmarking

Conclusões

Process Management) poderão dar uma grande ajuda na
implementação da visão integrada e orientada por
processos que suportem a gestão do risco operacional.

Este artigo procurou evidenciar algumas das tecnolo-
gias (CRM, sistemas de gestão de risco e sistemas de
gestão documental e ) e também alguns
exemplos de ferramentas e metodologias centradas em
processos (Mapeamento e Simulação de Processos),
Análise de Custos e Risco de Actividades e monitoriza-
ção e comparação ( e ). Estas
serão decerto as tecnologias e metodologias em que as
organizações irão focalizar uma parte significativa dos
investimentos a fazer nos próximos anos de forma a
diminuir o risco operacional.

workflow

Scorecards Benchmarking

*Consultor de Gestão, Docente universitário e
Director da Lisconsult, Consultoria Empresarial, SA

jcarrola@lisconsult.pt

�

Figura 3

de uma Instituição Financeira

Realce sobre os Aspectos de Risco e Eficiência de Processos

Scorecard

(Exemplo retirado de caso real)
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Desde a segunda metade da década de 1980 que o Instituto de Formação
Bancária (IFB) e o Instituto Superior de Gestão Bancária (ISGB) puderam
associar, de forma contínua, aos seus trajectos a colaboração do Professor Doutor
Ernâni Rodrigues Lopes.

Com a sua eleição para Presidente do Conselho de Administração da PT –
Portugal Telecom, SGPS, SA, tornou-se impossível a sua permanência nos
cargos que ocupava.

Muito para além da participação institucional, e formal, nos órgãos científicos
e pedagógicos, o Professor Ernâni Lopes marcou de forma indelével e definitiva
as “personalidades” das duas Escolas daAssociação Portuguesa de Bancos.

A elevação e ambição dos objectivos a atingir, o rigor, a visão estratégica, os
padrões éticos, foram algumas das marcas que gravou na Escola, quer presidindo
ao Conselho Científico do ISGB, entre 1991 e 2003, quer como Professor de
Excelência, privilégio dos alunos do Curso Avançado de Gestão Bancária, ao
longo de 17 edições.

Para além dos projectos cuja concretização estimulou e pelos quais se
empenhou ao nosso lado, o Professor Ernâni Lopes foi, também, a visão crítica e
a referência frontal em cada momento.

No pouco que dizemos por palavras procurando exprimir o muito que
sentimos, testemunhamos ao Professor Doutor Ernâni Rodrigues Lopes a mais
profunda gratidão e formulamos votos de pleno sucesso nas suas novas funções.

Ao Professor Doutor Ernâni Rodrigues Lopes

A Direcção do ISGB,

Luís Vilhena da Cunha
Fernanda Marques Pereira
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O Instituto Superior de Gestão Bancária (ISGB)
proporciona aos alunos finalistas dos bacharelatos e
licenciaturas a possibilidade de realização de estágios no
Sector Financeiro, através de protocolos de colaboração
celebrados com diferentes instituições.

Trata-se de estágios em instituições de crédito,
maioritariamente na área comercial, com uma duração
variável entre 6 e 9 meses e, em geral, remunerados. Estes
estágios têm como principais objectivos proporcionar aos
alunos do ISGB uma experiência real de trabalho, bem

Realizou-se no passado dia 18 de
Outubro a Sessão Solene de Abertura
do Ano Lectivo 2003/2004 do Ins-
tituto Superior de Gestão Bancária
(ISGB). A Sessão decorreu em Lisboa
e no Porto, em simultâneo, e reuniu os
cerca de 230 alunos do 1º ano da
licenciatura em Gestão Bancária (170
em Lisboa e 60 no Porto), o respectivo
corpo docente e vários elementos dos
órgãos de direcção do ISGB.

Durante a Sessão, foi feita uma
apresentação institucional do ISGB,
uma caracterização curricular da
licenciatura em Gestão Bancária, uma
apresentação da metodologia
pedagógica do curso (Ensino a
Distância), tendo ainda havido uma
intervenção da Associação de
Estudantes do ISGB. Seguiram-se

Sessão Solene de Abertura do

Ano Lectivo 2003/2004 do ISGB

Estágios de Alunos do ISGB em

Instituições Financeiras

como a potencial aplicação de alguns dos conhecimentos
teóricos adquiridos ao longo da sua formação académica,
facilitando assim a sua futura integração na vida activa.

Está a decorrer actualmente a segunda edição deste
programa de estágios, estando neste momento a realizar
estágio, em 8 instituições de crédito diferentes, cerca de 22
alunos do ISGB das licenciaturas em Gestão Bancária
(Apoio Complementar) e em Organização e Sistemas de
Informação. �

depois as apresentações das equipas
docentes e a calendarização de
actividades das várias disciplinas do 1º
semestre do 1º ano. Esta Sessão

assinalou assim formalmente o início
das actividades lectivas, constituindo
igualmente um momento de recepção
e acolhimento aos novos alunos,
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No passado dia 27 de Novembro
realizou-se um Seminário sobre Fi-
nanciamento Imobiliário organizado
pelo Instituto Superior de Gestão
Bancária (ISGB) – da Associação
Portuguesa de Bancos –, em parceria
com o Instituto Superior de Economia
e Gestão (ISEG) – da Universidade
Técnica de Lisboa. Reuniu cerca de 60
quadros bancários, que analisaram e
discutiram temas fundamentais para o
d e s e n v o l v i m e n t o d o s e c t o r
imobiliário com os professores
George Matysiak, da Business School
da University , William
Rodney, da Cass Business School da
City University, e João Carvalho das
N e v e s , D i r e c t o r d a P ó s -
-Graduação em Gestão e Avaliação
Imobiliária do ISEG.

of Reading

Financiamento Imobiliário

– Seminário

O , Professor Convidado da Pós-Graduação em Mercados Financeiros do ISGB, produziu um

interessante artigo sobre os galardoados com o Prémio Nobel da Economia de 2003. Apresenta-se de seguida uma síntese

desse artigo, que se encontra na íntegra no do IFB – www.ifb.pt.

Dr. Jorge Caiado

site

O debate foi animado com
reflexões sobre a evolução do mercado
em Portugal e sobre a informação
disponível para análise, tendo sido
colocadas também questões sobre
técnicas específicas de análise do
risco, bem como sobre algumas das
inovações financeiras no Reino Unido
referidas pelos oradores, que também
se pronunciaram sobre a sua utilidade
no mercado português, como forma de
melhorar o perfil de rendibilidade dos
bancos.

Tratou-se de um dia de estudo e
reflexão intensivos sobre o mercado
imobiliário, o seu financiamento,
risco e rendibilidade, de que puderam
beneficiar quer os Directores e
responsáveis pela gestão do crédito
i m o b i l i á r i o , q u e r a l g u n s

ARealAcademia de Ciências da Suécia atribuiu o Prémio
Nobel da Economia 2003 ao americano Robert F. Engle e ao
britânico Clive W. J. Granger pelo seus contributos na área
dos métodos estatísticos de análise de séries temporais
económicas e financeiras. O professor Robert Engle, da
New York University, desenvolveu métodos de modelação e
previsão da volatilidade dos retornos de séries financeiras
c o m b a s e e m m o d e l o s a u t o - r e g r e s s i v o s d e
heteroscedasticidade condicionada (modelosARCH). O seu
trabalho tem vindo a ser muito utilizado não só pelos

académicos e investigadores, mas também pelos analistas
dos mercados financeiros na gestão do risco de activos
financeiros e na gestão de carteiras. Por seu turno, o
professor de Econometria Clive Granger, da Universidade
de San Diego na Califórnia, introduziu métodos para
analisar as relações de equilíbrio entre séries temporais
económicas com comportamento semelhante ao longo do
tempo (cointegração) e as relações de causalidade entre
importantes variáveis económicas, como a riqueza e o
consumo, as taxas de câmbio e os níveis de preços, as taxas
de juro de curto e longo prazos.

Neste artigo, em primeiro lugar, analisa-se
econometricamente o conceito de cointegração entre séries
temporais e faz-se uma breve exposição da metodologia
proposta por Engle e Granger para testar a cointegração
entre variáveis económicas. Em seguida, descrevem-se os
principais modelos de volatilidade utilizados na modelação
e previsão da volatilidade de séries financeiras (modelos
ARCH, GARCH, ARCH-M, TARCH e EGARCH). Para
melhor perceber os métodos estatísticos desenvolvidos por
Engle, Granger e outros, apresentam-se os principais
resultados de dois estudos empíricos da relação de
cointegração entre as taxas de juro e a inflação em Portugal e
da modelação e previsão da volatilidade do Índice PSI-20.�

Prémio Nobel da Economia de 2003

Artigo sobre
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ÁREAS/CURSOS JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. SET. OUT. NOV. DEZ.

Crédito a Empresas e a Particulares

Crédito à Habitação

Financiamento e Crédito Bancário

Gestão e Recuperação de Crédito

Branqueamento de Dinheiro

Falsificação de Meios de Pagamento – Detecção

Meios de Pagamento

Operações Internacionais

Produtos Bancários e Financeiros

Contratos e Garantias do Crédito

Direito Bancário

Regime Jurídico da Letra e da Livrança

Regime Jurídico do Cheque

Registos e Notariado

Análise de Investimentos e Gestão de Carteiras

Aconselhamento Financeiro a Clientes Particulares

Cálculo Financeiro Aplicado

Futuros e Opções

Mercado e Produtos Financeiros

Mercado Monetário e Cambial

Novos Produtos Financeiros do Mercado à Vista

Operações de Bolsa e a Interligação aos Mercados

(P) – Porto

03 a 05

17 a 21

15 a 19 18 a 22

18 a 22(P)

13 a 15(P)

11 a 13(P)

18 e 19(P)

25 a 27

16 a 18

22 a 25

04 e 05

23 a 25

8 a 11(P)

01 a 04

22 e 23

09 a 11

16 e 17

10 a 13(P)

17 a 19(P)

05 a 07(P)

11 a 14

14 a 1620 a 22(P)

13 a 17

19 a 21

08 a 12(P)

15 a 17

01 a 03

13 a 15

13 a 15

16 a 18(P)

22 a 24(P)

14 a 16

16 a 18

21 a 23(P) 22 a 24

09 e 10

09 a 1124 a 26 (P)

20 a 22

06 e 07

20 e 2109 e 10

05 e 06(P)

03 e 04 (P)

13 a 1524 a 26

11 e 12(P)

04 e 05

26 e 27

21 e 22

25 e 26(P)

15 e 16

13 a 15(P)

12 e 13

18

16 a 18(P)

08 a 11(P)

27

03 a 05

18 a 20

02 a 05

08

18(P)

10 a 12

16 a 19

26(P)

27

20 a 22(P)

10 e 11 16 e 17 (P)

13 a 15 (P)

03 e 04

03 a 05

22 a 24

14 a 16

12 a 14(P)11 a 13

18 e 19

21 a 23

26 a 28

19 e 20

27 e 28

20 e 21(P)

11 a 13

Conceitos Fundamentais de Marketing

Gestão do Tempo

Técnicas de Negociação e Venda

Com. na Empresa e Relacionamento Interpessoal

Liderança de Equipas

Análise Económico-Financeira de Empresas

Auditoria Bancária

Contabilidade Bancária

Contabilidade de Empresas

ÁREA DE COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

ÁREA DE CONTABILIDADE E ANÁLISE DE EMPRESAS

ÁREA DE MERCADOS FINANCEIROS

ÁREA DE MARKETING E GESTÃO DA ACTIVIDADE COMERCIAL

25 e 26

17 e 18
25 e 26(P)

15 e 16 (P)

O Instituto de Formação Bancária continua a promover cursos de formação em sala com uma duração que varia entre 1 a 5 dias.

Estes cursos são respostas formativas diversificadas, que têm, essencialmente, como destinatários empregados que pretendem adquirir

ou aperfeiçoar conhecimentos numa ou em várias áreas consideradas prioritárias.

No presente quadro constam os cursos que foram calendarizados para o ano de 2004.

CURSOS EM SALA – CALENDÁRIO 2004

ÁREA DE CRÉDITO

ÁREA DE OPERAÇÕES E TÉCNICAS BANCÁRIAS

ÁREA DE DIREITO
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Rui Calheiros da Gama*

Dando corpo aos objectivos e linhas de orientação
estratégica fixados pela Caixa Económica Montepio
Geral, iniciou-se no final de 2002 um ambicioso ciclo
formativo, denominado MODELO INTEGRADO DE
FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO.

Este ciclo formativo assenta num inovador modelo
integrado de formação e desenvolvimento que visa dar
adequada e estratégica resposta às necessidades que
surgem diariamente no mercado bancário, constituindo
assim mais uma importante ferramenta de trabalho.

Era algo reclamado e desejado por todos quanto
trabalham na CEMG, na medida em que, de um modo
concertado e estratégico, se aliam as necessidades, há
muito sentidas, às competências indispensáveis ao
exercício e desempenho de cada função.

Trata-se de um grande desafio de formação

Caixa Económica Montepio Geral

Modelo Integrado de

Formação e

Desenvolvimento

FORMAÇÃO ESTRATÉGICA…

FORMAÇÃO DESENVOLVIMENTO, 2002/2004…

qualificante, onde metodologias activas estão a ser
implementadas, numa óptica de ajustamento e
consequente costumização à nossa realidade e sempre
com vista a uma melhoria de acção.

Em suma, estamos perante um novo ciclo formativo,
pluri-anual, caracterizado essencialmente por uma
formação dirigida e por funções, sempre orientada para
resultados.

Este modelo formativo, tendo em conta os objectivos,
metodologias, o âmbito de intervenção e as diferentes
vertentes organizacionais, incorpora quatro grandes
domínios:

1º Domínio – Iniciativas de Desenvolvimento Organi-
zacional e Estratégico (IDOE);

2º Domínio – Planos de Desenvolvimento Integrados
por Função (PDIF);

3º Domínio – Planos Individuais de Melhoria (PIM);
4º Domínio – Planos de Desenvolvimento de Poten-

cial (PDP).

6 811

Directivas

Específicas

Chefia/Ger.

Administrat.

Técnicas

Auxiliares

193 312

MODELO INTEGRADO DE

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Janeiro a Dezembro de 2003

(2 960 Participantes – 244 522 Horas de Formação)
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4 802 301

39 191

105
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Paralelamente a estas acções, decorreram as acções de
formação integradas nos PIM – Planos Individuais de
Melhoria –, onde, numa óptica de actualização e
melhoria de competências, mais de uma centena de
trabalhadores nelas participou activa e empenhada-
mente.

De facto, um projecto desta envergadura não se esgota
no conhecido e tradicional plano de formação anual, que
se vinha revelando desfasado da estratégia e
desenvolvimento internos, mas sim acompanha, de um
modo concertado, o ciclo económico e as necessidades
emergentes da conjuntura de mercado e ,
consequentemente, do negócio bancário, reforçando e
melhorando competências dos seus destinatários, numa
óptica de formação permanente.

Este modelo formativo, com pouco mais de um ano de
implementação, tem apresentado resultados
surpreendentes em termos do envolvimento, adesão,
participação, avaliação e de todos quanto
nele têm participado, pese embora a sobrecarga de
trabalho que recai diariamente em todos quantos
trabalham neste sector de actividade.

Nos tempos de hoje não se pode equacionar formação
sem que a mesma seja devidamente medida, uma vez que
aquela é orientada para resultados, impondo-se assim
uma adequada avaliação, de acordo com objectivos
previamente definidos.

O ano de 2004 será o ano da consolidação deste
modelo, o qual esperamos seja um real contributo para
uma verdadeira formação qualificante…

*

performance

Director de Recursos Humanos do
Montepio Geral

�

Através deste modelo, pretende-se apoiar e facilitar o
desenvolvimento e a consequente criação de valor, com e
para o "activo" mais valioso que conhecemos – o
humano.

Foi no âmbito deste modelo de formação que em 2003
decorreu, entre outras, e integrada nos PDIF – Planos de
desenvolvimento integrados por função –, a formação
para Responsáveis Regionais, Responsáveis de Balcão e
Técnicos de Marketing, envolvendo um total de cerca de
650 trabalhadores, onde o IFB, mais uma vez em
parceria com a CEMG, foi preponderante na
costumização de acções de ensino a distância, utilização
de metodologias de formação WEB, etc.

Tecnologias e Sist. Informação Economia, Gestão e Marketing

PLANOS INDIVIDUAIS DE MELHORIA

(320 Participantes – 6 790 Horas de Formação)

Janeiro a Dezembro de 2003

Operações e Téc. Bancárias

Línguas

Direito, Auditoria e Fiscalidade

Comportamental

882

282 252

671

1 852

2 851

PLANOS DE DESENVOLVIMENTO

INTEGRADO POR FUNÇÃO

Janeiro a Dezembro de 2003

% de Horas por Iniciativa

Técnicas Bancárias

Líder Gestão Equipas

Responsáveis Regionais

(35 Participantes – 5 950 Horas)

2%

4%

73%

21%

Enq. Des. Estratégicos

Gestão Negócio – Seminário

Técnicas Bancárias

Líder Gestão Equipas

Jogo Bancário

Gestão Negócio – Seminário

Responsáveis de Balcão

(550 Participantes – 193 274 Horas)

2%

82%

7%
9%

Orçamento Plano Mark Técnicas Bancárias

Técnicos de Marketing

(30 Participantes – 1 470 Horas)

71%

29%
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Cooperação
Internacional

MODELIZAÇÃO DE RISCOS NA BANCA
– O NOVO ACORDO DE BASILEIA

O Governador do Banco de Cabo Verde, Dr. Olavo
Correia, abriu no passado dia 3 de Novembro, na

Cidade da Praia, um Curso de Modelização de Riscos na
Banca – O Novo Acordo de Basileia, no âmbito da
Formação para Executivos do Instituto Superior de Gestão
Bancária.

Esta acção integrou um grupo de 25 quadros dos bancos
caboverdianos e Ministério das Finanças, a desempenhar
funções de técnicos superiores na Banca ou no Tesouro.

O curso decorreu na sala de Conferências do Ministério
das Finanças, nos dias 3, 4, 5, 10 e 11 de Novembro,
dividido em duas partes – oAcordo de Basileia II e Risco de
Crédito; Risco de Mercado e Risco Operacional –, cada
uma delas ministrada por monitores especialistas nas
respectivas áreas.

No final, os participantes manifestaram uma opinião

em Cabo Verde

muito favorável quer quanto ao interesse e oportunidade do
tema, quer quanto à qualidade da documentação distribuída
e eficácia pedagógica dos formadores.�

No passado dia 27 de Setembro de 2003, tiveram
início as novas edições dos Cursos do Programa de

Certificação Bancária (Curso Fundamentos de Banca e
Curso Complementar de Banca).

Durante as sessões de abertura, foram feitas a
apresentação do Instituto e a descrição das condições de
funcionamento dos Cursos.

A população aderente é, na sua grande maioria, bancária
jovem e com um grau académico correspondente ao 12.º
ano de escolaridade ou licenciatura.

As próximas edições dos Cursos irão ter lugar no dia 14
de Fevereiro de 2004.�

PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Novas Edições
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A SISTEMA DE PAGAMENTOS EM PORTUGAL

Banco de Portugal Publica Relatório

O Banco de Portugal publicou recentemente um excelente trabalho sobre os “Sistemas de Pagamentos em
Portugal”. A extraiu e sintetizou alguns dos dados fornecidos e coloca-os à disposição dos seus
leitores.

Inforbanca

SISTEMA DE PAGAMENTOS EM PORTUGAL

QUAL O VALOR DAS NOTAS E MOEDAS
POSTAS EM CIRCULAÇÃO PELO BANCO DE PORTUGAL?

5,78 Mil Milhões de Euros

20,6 Milhões

Moedas
5%

Notas
95%

COMO SE DISTRIBUEM
AS NOTAS EM CIRCULAÇÃO?

(Percentagem)

Notas de
50 e 20€ €

69,5%

Cartões

56%

Cheques

27%

Débitos Directos

12%

Trans. Crédito

48%
Cheques

48%

Débitos
Directos

4%

Outros

3%
Outros

5%

Notas de
500 e 200€ €

1,2%

Restantes Notas

29,3%

Contas à Ordem (2001)

Em Volume (2001) Em Valor (2001)

(Duas contas )per capita

QUANTAS CONTAS À ORDEM EXISTEM?

QUAIS SÃO OS INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO MAIS UTILIZADOS?

REDE MULTIBANCO – QUANTOS
CARTÕES DE DÉBITO VÁLIDOS EXISTEM?

QUANTOS SÃO OS ATM's INSTALADOS?

14,6
Milhões

2,4
Milhões

821

1990 19902002 2002

10 524
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139
Operações/Dia

Levantamentos

57%

Consultas de Saldos

32%

Pagamento de
Serviços

11%

272,7

97 98 99 00 01

285,9
283,5

272,9 273,6

COMO SE DISTRIBUEM AS
TRANSACÇÕES NOS ATM's?

39,2
Milhões

363,4
Milhões

1990 2001

QUANTAS TRANSACÇÕES EM
ATM's SE REALIZAM?

(Levantamentos e Pagamentos de Serviços)

QUANTAS OPERAÇÕES FAZ CADA ATM? QUANTOS TERMINAIS DE PAGAMENTOS
AUTOMÁTICOS (EFT-POS) EXISTEM?

2 672

1990 2002

113 654

COMO TEM EVOLUÍDO O
NÚMERO DE CHEQUES EMITIDOS?

(Milhões de Unidades)

97 98 99 00 01

312,1
351,6

384,8
424,7

396

COMO TEM EVOLUÍDO O VALOR
DOS CHEQUES EMITIDOS?

(Valor em Milhares de Milhões de Euros)

A Conferência “Desenvolvimento Económico
Português no Espaço Europeu”, a realizar no primeiro
trimestre de 2004, tem como objectivo incentivar
economistas oriundos da academia a reflectirem
sobre os desafios do desenvolvimento económico em
Portugal.

Para além de uma reflexão de grande rigor técnico,
pretende-se que os estudos apresentados sejam úteis
do ponto de vista de política económica, devendo ter
um carácter aplicado e considerando Portugal como
um .

Nesta perspectiva, o Banco de Portugal convidou
os economistas a submeterem comunicações sobre os
seguintes tópicos:

Políticas macroeconómicas de âmbito nacional
Funcionamento do mercado de trabalho
Funcionamento do mercado do produto
Segurança Social
Assimetrias regionais
Avaliação de Programas Públicos

case-study

�

�

�

�

�

�

PORTUGAL NO ESPAÇO EUROPEU

Os trabalhos acei-
tes serão apresenta-
dos durante a Confe-
rência do Banco de
Portugal que se reali-
zará no primeiro tri-
mestre de 2004.

Os artigos selec-
cionados para apre-
sentação receberão
um prémio de 6 250
euros.

Quanto a eventuais
pedidos de esclarecimentos adicionais, podem ser
enviados para o endereço:
conferences@bportugal.pt

in http://www.bportugal.pt/events
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No dia 15 de Setembro, decorreu em Lisboa a Sessão de
Abertura do Novo Ano Lectivo de 2003/2004, durante a
qual foram dadas as boas-vindas aos novos alunos e
transmitidas informações sobre o Curso e a Escola, tendo
em vista uma melhor integração neste projecto de formação
profissional.�

IFB Formou Mais 108 Jovens

Candidatos à Banca

CURSO GERAL BANCÁRIO

Terminou a 10.ª edição do Curso Geral Bancário, que
decorreu entre Setembro de 2000 e Setembro de 2003 e
permitiu a conclusão com êxito a 108 formandos, sendo 66
de Lisboa e 42 do Porto. Destes Diplomados, alguns
ingressaram no Ensino Superior, outros estão já integrados
em bancos ou envolvidos em processos de selecção visando
a integração em instituições financeiras.

Desde 1992 que o Curso Geral Bancário em Regime de
Alternância, desenvolvido pelo IFB em parceria com o
Instituto do Emprego e Formação Profissional, tem
proporcionado aos jovens entre os 15 e os 21 anos, que

Reunião Geral de Formadores

Como anualmente sucede no início de cada ano lectivo, o
IFB promoveu, nos dias 12 e 13 de Setembro passado, a
realização da Reunião do Corpo Docente do Curso Geral
Bancário, com o objectivo de efectuar um

.
Participaram na reunião a Dra. Isabel Viegas, Directora

balanço do ano
lectivo anterior e planear as actividades a desenvolver
em 2003/2004

ENTRAM 2 FOTOS (?)
MESA PRESIDÊNCIA + PLATEIA (FORMADORES)

(Fotos c/ Rui Vaz)

Acolhimento aos Novos Alunos

Coordenadora de Recursos Humanos do Grupo Totta, e o
Dr. José Rodrigues, Coordenador do Gabinete de
Recrutamento e Formação da Direcção de Pessoal da
Caixa Geral de Depósitos, cujas intervenções,
manifestamente apreciadas, abordaram aspectos
relacionados com a Evolução do Sector Financeiro e
Competências Profissionais.�

optam pelo ensino profissional a partir do 9.º Ano, a
obtenção do nível III de qualificação profissional da UE,
bem como a equivalência ao 12.ºAno.

Contemplando, ao longo dos 3 anos, actividades lectivas
em sala de aula – Formação em Sala – e estágio nas
instituições financeiras – Formação no Posto de Trabalho –,
estes Cursos permitem dotar os formandos com
conhecimentos e técnicas que são desenvolvidas e
consolidadas mercê da importante componente prática, a
qual inclui, entre outras, acções de simulação ao longo do



17ª Edição – 2004

CURSO AVANÇADO DE

GESTÃO BANCÁRIA

Pós-Graduação

www.isgb.pt

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

Telef.: 217 916 200 Fax: 217 972 917

e-mail: isgb@isgb.pt

Lisboa x
x



FORMAÇÃO

UALIFICANTEQ

> AUDITORIA BANCÁRIA

> MERCADOS FINANCEIROS

> RISCO DE CRÉDITO

CURSOS ESPECIALIZADOS

LISBOA

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

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

Direcção de Formação Profissional

Ana Margarida Soromenho – a.m.soromenho@ifb.pt

c.santos@ifb.ptCatarina Santos –

PORTO

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

Telef.: 225 376 405 • Fax: 225 102 205

Associação
Portuguesa
de Bancos

Instituto

de Formação

Bancária

INFORMAÇÕES DETALHADAS

Reflectindo o Impacto de Basileia II

NOVAS EDIÇÕES

Início a 20 de Março

NOVAS EDIÇÕES

Início a 20 de Março




