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E ste número da dedica especial atenção a duas

temáticas que se complementam entre si. Num caso trata-se do
artigo dedicado à Gestão de Recursos Humanos e, no outro, a

uma reflexão prática sobre um dos mais poderosos instrumentos ao
serviço dessa mesma gestão: a Formação Profissional.

No primeiro texto reafirma-se a correlação há muito provada entre a
(boa) gestão dos recursos humanos e os resultados financeiros da
empresa. No segundo artigo destaca-se a ideia de que a formação
profissional na Banca, embora sendo cara, é uma actividade decisiva
para o êxito do negócio.

Assumimos que a formação, sendo um investimento no chamado
capital humano, é, do ponto de vista contabilístico um custo, exigindo,
como tal, que, por cada euro gasto (investido), se obtenha o máximo
benefício possível.

O sistema financeiro português tem sabido tirar o maior partido do
avanço tecnológico para se colocar entre os mais avançados do mundo.
Na área da formação o IFB tem seguido a mesma estratégia, bem
traduzida no esforço realizado na área do que, em nosso
entender, não é nem mais um “chavão” que acabará quando a moda
passar, nem faz parte da “bolha especulativa” que rebentará às
primeiras dificuldades.

É nos baixos custos que reside a característica mais atractiva do
. Ora, no actual contexto, nenhuma medida se poderá encaixar

melhor na política de rigor em que vivemos, em que, ao mesmo tempo,
é necessário manter elevados níveis de formação.

É nossa convicção que a WebBanca – Formação Bancária Online, hoje
ao serviço da comunidade bancária, pode constituir um instrumento
muito eficaz para levar formação de qualidade a todos os colaboradores.
Por se tratar de um modelo dotado de grande flexibilidade, é possível
ser adaptado a cada situação concreta, quer em termos pedagógicos,
quer no que se refere a conteúdos e a sistemas de apoio aos
participantes.

Os na área do já existentes nos maiores bancos
portugueses devem ser analisados com atenção. A WebBanca tem nos
mesmos uma quota parte importante e nós pensamos que, em breve,
outras instituições, cada uma à sua maneira, vão tirar partido das
mais-valias que o sistema pode proporcionar.

Inforbanca

e-learning

e-learning

case studies e-learning
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José Dias*

Formação: Um Exercício
de Planeamento

A Formação é uma actividade cara

possa saiba queira

custa dinheiro

uma actividade decisiva

. Pode dizer-se que
sairia mais caro não a fazer, o que parece evidente, uma vez
que, se os empregados de uma empresa não tiverem as
condições básicas para executarem as suas funções, não o
poderão fazer bem e a da empresa sentir-se-á
com isso. Costumamos dizer, na gestão de recursos
humanos, que para um trabalhador desempenhar bem é
necessário que “ ”, que “ ” e que “ ”.
Referimo-nos, primeiro, às condições individuais físicas e
psicoafectivas e às condições de trabalho, depois aos
conhecimentos e experiência e finalmente à motivação.

Também se discute se a formação é uma despesa ou um
investimento, dando um sentido negativo à primeira noção.
Seja uma coisa ou outra (e, de facto, nuns casos é mera
despesa e noutros é investimento), . E custa
em termos directos (pagamento de inscrições de
empregados em cursos, pagamento de honorários a
formadores e consultores, pagamento de materiais
consumíveis nos cursos, etc.) e indirectos (encargos com
espaços formativos, com as estruturas de pessoal que
apoiam a actividade, com as remunerações dos formandos
durante a formação, etc.).

Sendo uma actividade que gera custos, mas sendo
igualmente para que as empresas
cumpram os seus objectivos, e tanto mais decisiva quanto

performance

os objectivos forem exigentes e se situarem em
áreas de maior mudança (de conteúdos do
trabalho; de produtos e serviços, de exigência e
segmentação de mercado, de filosofias de
gestão, etc.), tem de ser

.
A convidou-nos para falar sobre o

exercício de planeamento da formação num
grande banco, desafio que aceitámos, dispondo-
-nos a exemplificar tudo o que dissermos com o
exercício feito na Caixa Geral de Depósitos para
a Formação em 2004. Longe de propormos uma

a seguir, a nossa intenção é
meramente especulativa, dando a conhecer o que
fazemos e, se possível, gerando alguma reflexão
sobre o assunto.

Para situar a questão e melhor se perceberem
algumas orientações, opções e decisões,
referirei, em traços largos, o universo visado e o
contexto em que o exercício decorre.

A CGD iniciou o ano de 2004 com 10 428 empregados
em serviço efectivo , estando:

O grupo funcional mais representativo é o que exerce
funções de atendimento e apoio comercial na Rede
Comercial (50%), seguido do grupo que exerce funções
técnicas e específicas (18%) e do grupo com funções de
apoio administrativo nos Departamentos Centrais (12%).

sujeita a um cuidadoso
planeamento e controlo orçamental

Inforbanca

best practice

1
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80% afectos à Rede Comercial –Agências e Gabinetes
de Empresas;
12% nas Direcções Operacionais – as que apoiam
directamente o negócio, como a Direcção de Market-
ing ou a Direcção de Gestão de Risco;
8% em Direcções de Apoio – as que não participam
directamente no negócio, mas suportam o
funcionamento do banco, como a Direcção de Pessoal,
a Direcção Jurídica ou a Direcção de Planeamento.

Os restantes 20% pr
gerência, as mais rep
Departamentos Centra
funções de Direcção, qu

As habilitações deste

Este perfil tem vindo
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Finalmente, a idade
género é aproximada
mulheres, sendo que o
melhor habilitado do qu
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tais como a necessidade
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32% formação sup
26% o ensino básic

Acolher e dar a
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Desenvolver
capacidades, treino
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Os restantes 20% preenchem-se com as funções de
gerência, as mais representativas, as hierarquias dos
Departamentos Centrais, em redução sustentada, e as
funções de Direcção, que representam cerca de 1%.

As habilitações deste universo distribuem-se assim:

Este perfil tem vindo a alterar-se rapidamente no sentido
do reforço da representatividade da formação superior.

Finalmente, a idade média é de 41 anos e a divisão por
género é aproximadamente de 50% para homens e
mulheres, sendo que o universo feminino é mais jovem e
melhor habilitado do que o masculino.

Quanto ao contexto em que o exercício de planeamento
para 2004 foi feito, há que referir um conjunto de vectores
que tivemos de levar em consideração e ponderar os seus
efeitos.

Comecemos pelo bloco menos específico da Caixa, isto
é, preocupações que são comuns a qualquer organização,
tais como a de:necessidade

�

�

�

�

�

�

42% têm o 12º ano;
32% formação superior;
26% o ensino básico.

Acolher e dar a aos recém-recru-
tados;
Assegurar que as dos empregados, as
gerais e as específicas, não se degradam, actualizando-
-as permanentemente;
Desenvolver (conhecimentos,
capacidades, treino), face a novas funções que surgem
e às alterações que as funções existentes vão sofrendo;

formação inicial

competências

novas competências

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Especializar alguns segmentos

entidade prestadora de
serviços financeiros

orientação para o cliente
focada no cliente

profissionais, em
determinadas áreas, de forma a dotar a empresa de

avançado (pelo menos tão avançado quanto
o da concorrência e dos próprios clientes),
nomeadamente em produtos mais complexos e
recentes;

Evolução progressiva no sentido da transformação da
CGD cada vez mais numa

, em vez de mera intermediária
financeira;
Reforço da ;
Reestruturação da organização e
não nos produtos e canais;

know-how

Uma em tecnologias, quer
no âmbito dos utilizadores leigos, quer no âmbito dos
especialistas de informática e comunicações;

que mudam de funções, por
interesse próprio ou a partir de decisões de gestão,
reformulando o seu portfólio de competências
(reciclagem de conhecimentos e comportamentos);
Apoiar a , disponibilizando
formação antecipadamente às nomeações, precavendo
o conhecido “Princípio de Peter”;

da
empresa, facilitando o seu acesso às novas tendências
do sector, aos estudos e teorias que vão surgindo nas
diferentes matérias que a actividade bancária
comporta e alargando os horizontes no sentido da
visão estratégica e da antecipação;
Responder a , nem sempre
directamente associadas às funções que cada um
desempenha, mas que constituem um factor
importante de motivação. Cabem aqui os apoios à
formação escolar, fora e dentro do quadro do
designado “traba-lhador-estudante ”.

Considera-se ainda importante continuar a fazer
formação a jovens recém-licenciados, de forma a que
possam concluir os seus cursos (estágios obrigatórios
curriculares) e aumentar a sua empregabilidade (estágios de
integração na vida activa e profissionalizantes). É uma
obrigação social que a CGD deseja continuar a cumprir.

Depois, há um conjunto de orientações de carácter mais
ou menos estratégico que requerem a intervenção da
formação:

permanente actualização

Reorientar empregados

gestão de carreiras

Desenvolver os quadros médios e superiores

expectativas individuais

2
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"Costumamos dizer, na gestão de

recursos humanos, que para um

trabalhador desempenhar bem é

necessário que “possa”, que “saiba” e

que “queira”. Referimo-nos, primeiro,

às condições individuais físicas e

psicoafectivas e às condições de

trabalho, depois aos conhecimentos e

experiência e finalmente à motivação."
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Reforço da análise do risco nas suas diversas
vertentes, procurando-se um posicionamento estraté-
gico entre risco e rendibilidade;

Reestruturação de algumas Direcções, com
racionalização de estrutura e ajustamento de
competências ( );
Segmentação de Clientes e Apoio Tecnológico e
Formativo para uma melhor gestão de carteiras (

);
Migração de operações de baixo valor acrescentado
para o sistema automático, libertando recursos para um
melhor atendimento comercial (

);
Reformulação do Sistema de Informação do Grupo,
reforçando-se a informação de gestão e apoio ao
negócio ( );

Projectos Departamentais

Visão
CRM; Programa de Iniciativas de Valor por
Segmento; Caixazul

Projecto Integrado de
Migração de Transacções

Sistema de Informação do Grupo

Manutenção de áreas de negócio

venda cruzada

eficiência e eficácia

Quadro de
Vectores Estratégicos

em que
tradicionalmente a CGD é líder (p.e., crédito à
habitação) e maior penetração noutras que na casa são
menos tradicionais (p.e., crédito ao consumo);
Incremento da , tirando partido da
oferta global do grupo;
Aumento da da organização, com
ganhos de produtividade.

Finalmente, há que ponderar as exigências colocadas por
um conjunto de projectos em curso na CGD e que são
sustentáculos da estratégia de mudança ou que, pela sua
dimensão, impacto ou complexidade, carecem de uma
ponderação e acompanhamento cuidados, tendo
necessariamente de ser contemplados nesta reflexão.

Alguns exemplos:

Preparação para o Basileia II ( );
Preparação da adopção das Novas Normas
Internacionais de Contabil idade (

).
A este conjunto de factores, que formam o

sobre o qual fazemos o nosso

BASILEIAII

Normas
Internacionais de Contabilidade

exercício de planeamento da formação, acresce um outro
factor muito importante: o

. O que vier a ser proposto, seja qual for a sua
importância, tem de se enquadrar na disciplina orçamental
da empresa. Nesta matéria, registe-se que tem sido mantido
um bom nível de investimento em formação. Mesmo no
corrente ano, em que o paira sobre nós com
ar de poucos amigos, os valores de referência não são
inferiores ao realizado no ano passado, isto é, cerca de 7
milhões de euros .

Tendo então definido o quadro-geral que nos orientará, a
equipa técnica de formação passa ao exercício de
Planeamento e Orçamentação. Refira-se que, no caso da
CGD, esta equipa está integrada na Direcção de Pessoal, o
que facilita a articulação da formação com os outros
instrumentos de GRH, nomeadamente o recrutamento, a
avaliação e a gestão de carreiras.

De um ponto de vista técnico, o exercício que se segue
não é mais do que o cumprimento do chamado Ciclo da
Formação, que todos conhecem:

Assumido este quadro teórico e ponderadas as variáveis
que antes referimos, vejamos então como se apresenta um
Plano e Orçamento de Formação, tomando como exemplo o
exercício feito pela equipa técnica de formação da CGD
para 2004 e utilizando, para o ilustrar, excertos do próprio
documento.

O documento contém 7 capítulos:

Explica-se em que contexto o Plano para 2004 se situa,
dando relevo aos aspectos que constituem e

. Neste caso, e para a nossa realidade em
2004, a principal é o Projecto de alteração da
plataforma tecnológica de apoio ao negócio, pela sua
complexidade e dimensão do universo a abranger, enquanto
a principal é o sistema , que após
alguns testes e primeiras experiências, entra numa fase
clara de produção, abrindo novos horizontes . Encerrámos

quadro de orientações
orçamentais

cost-to-income

ameaça

oportunidade e-learning

3

4

ameaças
oportunidades

I – Contexto do Plano de Formação

Orientações Estratégicas

Quadro Orçamental

Dados Recebidos

Prioridades

Adjudicações

Normas Pedagógicas

Valid. Infraestruturas

Planos de Acção

Afectação de Projectos

Aprovação

Planeamento

Orçamentação

Avaliação

Diagnóstico de

Necessidades

Realização

das Acções

Controlo de Execução

Avaliação de 1º Nível

Ajustamentos

Avaliações de 2º e 3º Níveis

Análises/Conclusões

Relatório

C

Co

Cultura de

Mudança

Competências

Tecnológicas

Cultura de

Va

Novos Prod

e Serviço

Iniciativa de

Empregados

D

FO

Reflexão sobre

Vectores da Formação

Avaliação do

Desempenho
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o ano de 2003 com 12 cursos colocados na plataforma e
outros 12 já adquiridos, cuja disponibilização será
sucessivamente implementada a partir do primeiro
trimestre . A aprendizagem da língua inglesa suportada em

está em estudo, não sendo ainda segura a sua
concretização durante o ano, mas admitindo-se a realização
de um piloto no segundo semestre.

Explicam-se aqui as ideias-chave que nortearão toda a
actividade formativa em 2004. Trata-se de que,
cumpridos, darão coerência ao conjunto de acções e
projectos. Sinteticamente, trata-se de cruzar o triângulo
“Cultura de Serviço ao Cliente”, “Cultura de
Desburocratização e de Valor acrescentado”, “Cultura de
M u d a n ç a ” c o m o t r i â n g u l o “ C o m p e t ê n c i a s
Comportamentais”, “Competências Técnicas”,
“Competências Tecnológicas”, for-mando o que
designamos por EDF ( ).

Explicam-se aqui as fontes do Plano de Formação para
2004, isto é, os dados em que a equipa técnica se baseou
para desenhar o conjunto integrado de propostas que
apresenta. É uma abordagem e , que
cruza informação de múltiplas origens e níveis e que
assegura a integração com outros instrumentos de GRH,
nomeadamente o recrutamento, a avaliação de desempenho
e a gestão de carreiras .

5

6

e-learning

guide-lines

top-down east-west

Estrela de David da Formação

II –Alvos Estratégicos da Formação

III – Fontes do Plano de Formação

ação, acresce um outro

osto, seja qual for a sua
a disciplina orçamental
se que tem sido mantido

m formação. Mesmo no
paira sobre nós com

de referência não são
sado, isto é, cerca de 7

eral que nos orientará, a
assa ao exercício de
fira-se que, no caso da
Direcção de Pessoal, o

mação com os outros
ente o recrutamento, a

exercício que se segue
o do chamado Ciclo da

ponderadas as variáveis
o como se apresenta um
mando como exemplo o

a de formação da CGD
rar, excertos do próprio

:

lano para 2004 se situa,
constituem e
a a nossa realidade em
ojecto de alteração da
ao negócio, pela sua

rso a abranger, enquanto
ma , que após
ncias, entra numa fase
orizontes . Encerrámos

adro de orientações

me

e-learning

4

ameaças

ação

IV – Princípios Orientadores do Plano de Formação

V – Projectos de Formação

Explica-se aqui qual a estrutura do edifício em que se
encaixam os vários projectos e acções. Vistas
separadamente, estas iniciativas mais não são do que uma
listagem de acções, com indicação do nome, objectivos,
duração, perfil dos destinatários, volume de população a
abranger, promotor e custos. Mesmo lançadas numa folha
de , que as ordenaria num qualquer caminho crítico
a partir de eventuais precedências e datas de realização, não
se entenderá a coerência do conjunto se não as virmos
integradas no completo do .

Trata-se de uma representação conceptual, na qual
vimos trabalhando já desde 2002 e que nos ajuda a perceber
(e explicar) o sentido da formação que é feita na CGD.Asua
leitura é relativamente simples, ainda que a sua
representação gráfica o não seja.

Digamos que, observado das fundações para o telhado, o
edifício tem 3 pisos: nível inicial; nível intermédio; nível
superior.

O nível intermédio é o mais complexo, sucedendo-se 3
subníveis:

O nível superior inclui as funções directivas .
O edifício, observado de nascente para poente, tem uma

prumada constituída pelas funções representativas dos
Departamentos Operacionais e de Apoio e uma outra
constituída pelas funções representativas da Área
Comercial. É neste lado do Edifício que mora mais gente.

Cada divisão deste edifício é explicada no plano,
enunciando-se todas as iniciativas que caberão a cada uma.

Explicam-se aqui quais os projectos e acções que serão
objectivamente desenvolvidos em 2004, organizados em 2
blocos: .

Os primeiros, orientados por funções, estão organizados
em 2 níveis, e , sendo que o
primeiro visa a transmissão de conceitos mais genéricos e
menos complexos, enquanto o segundo aprofunda aqueles
conceitos e acrescenta-lhes outros mais exigentes. Entre um

Project

puzzle

7

8

edifício da formação

Projectos Estruturantes e Específicos

Iniciação Desenvolvimento

�

�

�

Nível das funções de início de carreira, pouco
diferenciadas;
Nível de funções gradualmente diferenciadas;
Nível de coordenação e chefia.

Adjudicações

Normas Pedagógicas

Valid. Infraestruturas

Planos de Acção

Afectação de Projectos

Aprovação

o

Realização

das Acções

Controlo de Execução

Avaliação de 1º Nível

Ajustamentos

Competências

Comportamentais

Cultura de

Mudança

Competências

Tecnológicas

Competências

Técnicas

Cultura de Desburocratização e de

Valor Acrescentado

Cultura de Serviço

ao Cliente

Alvos

Estratégicos

da Formação

Orientações

Estratégicas

Política de

Recrutamento

Projecto SIG

Projectos

Departamentais

Novos Produtos

e Serviços

Iniciativa de

Empregados PLANO

DE FORMAÇÃO

FONTES DO PLANO

Diagnóstico

de Necessidades

Reflexão sobre

Vectores da Formação

Avaliação do

Desempenho

Formação Inicial

Atendedores

Comerciais Apoio
Administrativo

Administrativos

Directores Regionais

Dir. Coordenadores

Funções Directivas

Gestores de

Clientes Particulares

Gerentes

Funções de

Gerência
Gestores

de

Clientes

Empresas

Coordenadores
de Gabinete

Chefias Serviço

Coord. Gabinete

C
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e outro prevê-se um período de aplicação prática do
aprendido, de forma a cumprir as precedências que se
consideram indispensáveis, a partir de um trabalho de
análise pedagógica feita pela equipa técnica da formação e,
sempre que necessário, validado pelas áreas respectivas .
Os segundos visam responder a necessidades ou objectivos
de natureza específica.

Em 2004, temos previstas ainda, no âmbito das
preocupações com a saúde e bem-estar dos nossos
empregados, um conjunto de acções específicas de que
merecem especial destaque:

Esta formação, associada a um conjunto de outras
iniciativas do âmbito da comunicação e informação, bem
como a rastreios específicos, seguramente que conduzirão a
um melhor conhecimento dos erros que se cometem nestas
áreas e a uma melhor qualidade de vida dos colaboradores.

Neste capítulo procede-se ainda à descrição do
que irá ser usado em cada projecto e do
prevista igualmente para cada um. Assim, os

sistemas a utilizar serão:

9

sistema
de formação tipo
de avaliação

�

�

�

Ensinar a comer – formação em matéria de nutrição
dos próprios e dos filhos;
Ensinar a gerir o – formação para se lidar com as
situações pressionantes que o contexto da actividade
bancária e a nossa vida pessoal nos colocam, através
de exercício e cumprimento de alguns princípios;
Ensinar a estar no posto de trabalho – formação sobre a
postura ergonómica correcta e a forma como devemos
organizar e utilizar os nossos instrumentos de
trabalho, nomeadamente os tecnológicos.

stress

A título de exemplo, apresenta-se um dos projectos
incluídos no Plano de Formação de 2004 (ver caixa da
página 9).

Trata-se, nesta fase, de um ,
apenas com indicação dos 15 macro-projectos e organizado
por trimestre. A indicação detalhada das datas de início e
fim de cada acção constará de um outro conjunto de
documentos, designados , e fica
dependente de um conjunto de circunstâncias objectivas, a
analisar caso a caso. Cada projecto e cada acção terão o seu
cronograma próprio ( ) com a
indicação de todos os aspectos operacionais necessários.
Aprovado o Plano e Orçamento Anual da Formação, a
efectivação das acções que o traduzem fica dependente de
decisão do âmbito da Direcção de Pessoal, salvo iniciativas
que, pelo seu impacto, custo ou afectação de recursos,
careçam de uma ponderação mais detalhada ou revisão face
ao previsto no Plano.

O Orçamento da Formação enquadra-se nas regras e
disciplina contabilísticas da CGD. Neste documento, não se
trata de arrumar as despesas pelas rubricas que integram o
Orçamento da CGD (isso é outro exercício), mas de
enunciar os custos previstos para cada projecto, aqui se
incluindo os custos de inscrição dos participantes em
acções externas, o custo de adjudicação de propostas de
formação ao exterior e as despesas de transporte,
alojamento e ajudas de custo que as acções impliquem. Este
orçamento não traduz a totalidade das despesas com a
função formação, como já referimos. Todavia, em termos
analíticos, conseguimos apurar os encargos totais com a
actividade formativa da CGD, que são bem superiores aos
que aparecem traduzidos na contabilidade tradicional.

Como se perceberá, este exercício de Planeamento e
Orçamentação da Formação é complexo, envolve muitos
parceiros e, para ser feito com algum rigor, carece do
empenhamento e da capacidade técnica de uma equipa
dotada de competências adequadas, como é o caso em
apreço. O seu cumprimento nem sempre se concretiza
como se deseja. Os constrangimentos que vão ocorrendo
durante o ano criam, por vezes, dificuldades acrescidas à
gestão do processo. Há acções que se atrasam, que se
cancelam, outras que surgem sem estar previstas. Podem
mudar as orientações estratégicas ou pode surgir um facto
exógeno (do mercado, da autoridade monetária, do
accionista) que obriga a um replaneamento mais ou menos
profundo.

cronograma de alto nível

planos de acção

planos operacionais

Todavia, o que consideramos mais importante é que,
em cada momento, saibamos para onde estamos a ir e
onde queremos chegar. E o exercício de Planeamento é
uma excelente forma de determinar essa rota.

*Director de Recursos Humanos
da Caixa Geral de Depósitos.

Docente do ISGB.

VI – Cronograma daActividade Formativa (Plano de
alto nível)

VII – Orçamento de Formação

�

• Projecto Integrado de Formação Inicial

– Formação Inicial

• Projecto Integrado para as Funções na Área Comercial

– Desenvolvimento de Competências p/ Atendedores Comerciais

– Desenvolvimento de Competências p/ Gestores de Clientes

– Desenvolvimento de Competências p/ Gerências e Coordenadores E&S

– Desenvolvimento de Competências para Directores Regionais

• Projecto Integrado para as funções nos Serviços Centrais

– Desenvolvimento de Competências p/ Administrativos Serv. Centrais

– Desenvolvimento de Competências p/ Técnicos dos Serviços Centrais

– Desenvolvimento de Competências p/ Chefias, Coord. Gab. S. Centr.

– Formação Departamental

• Projecto Integrado para Quadros Superiores

– Formação de Quadros Superiores

• Projectos Específicos

– Desenvolvimento Pessoal e Qualificante

– Sistemas e Tecnologias de Informação

– Operações, Técnicas, Produtos e Serviços Bancários

– Sistemas e Aplicações de Suporte à Actividade Bancária

– Conferências e Seminários

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – Projectos

FORMAÇÃO PRÉ-PROFISSIONAL (Estágios)

1. PROJECTO INTEGRAD

Objectivos

Integrar na cultura, prin

Transmitir a importânc

bancária e os instrumen

Proporcionar habilitaçã

Promover o conhecime

Universo

Empregados admitidos

feito a formação inicial.

Fase de Iniciação

Destinatários

Empregados até aos 2

primeiros meses da

relação contratual

definida

Empregados até 1 ano

relação contratual defin

(1)

Destinatários

Empregados até 2 anos

da relação contratual

definida (1)

Empregados até 1 ano

relação contratual defin

(1)

Fase de Desenvolvimen

(1) O cumprimento deste pro

1Referimo-nos apenas a em
Depósitos. Não estão, portanto, i
grupo.

2Nesta matéria, o IFB e o ISG
possibilitando a formação escolar
assim melhoram os seus níveis de
destas soluções, apoiando a frequ
licenciatura em Gestão Bancária.

3Refira-se que neste valor nã
de apoio à actividade formativa (p
etc.), nem a remuneração dos em
períodos afectos à formação. Se
afecto à formação atingirá valores

4O tem um conjun
disponível; custo mais baixo
escalabilidade; acompanhamento
outras metodologias.

5Crédito à Habitação; Neg
Bancários e Financeiros; Cálculo
e Negociação; Contabilidade Ger

e-learning

P

PtS

ED

Presencial

Prática simulada

Ensino a Distância

E

EcA

EcT

E-learning

E-learning só c/auto-avaliação

E-learning c/ teste presencial

c/ teste presencialB-learning

B

BcA

BcT

B-learning10;

B-learning só c/auto-avaliação
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Docente do ISGB.

e Formativa (Plano de

�

1. PROJECTO INTEGRADO DE FORMAÇÃO INICIAL

Objectivos

Integrar na cultura, princípios, actividades e práticas da CGD e do Grupo Caixa.

Transmitir a importância da atitude comercial e as tendências de evolução do negócio bancário, bem como os princípios básicos da actividade

bancária e os instrumentos de operacionalização.

Proporcionar habilitação técnica e comercial de base para o desempenho de funções bancárias.

Promover o conhecimento da oferta global do grupo e os conhecimentos de natureza particular para o desempenho das funções que irão realizar.

Universo

Empregados admitidos na CGD, para o quadro efectivo ou com contrato a termo certo igual ou superior a 1 ano, desde 1.01.2002 e que não tenham

feito a formação inicial.

Fase de Iniciação

Destinatários Cursos Duração Sistema Avaliação Observações

Empregados até aos 2

primeiros meses da

relação contratual

definida

CGD – Missão, Valores e Cultura 3,5 P

P

P

P

P

P

P

–

–

–

–

–

–

–

–

AA

A adaptar – IFB

A adaptar – DMK

A substituir por SIG ( )e-learning

Adquirido – IFB

Adquirido – IFB

Adquirido – IFB

CGD – DMK

Curso CGD – NB

Curso CGD – Dep

Curso CGD – Dep

AA

AA

AA

AA

AA

A reduzir para 1 dia, c/

suportes e

vídeo

e-learning

EcA

EcA

EcA

EcA

EcT

EcT

Estrutura, Funções e Organização da Empresa 3,5

3,5

Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho

Edifício Sede – Visita

Atitude na Venda/Serviço

Introdução à Oferta Global

Sistema de Informação do Grupo

Empregados até 1 ano da

relação contratual definida

(1)

Negócio Bancário e Sistema Financeiro

Produtos Bancários e Financeiros

Meios de Pagamento

Oferta Global da CGD

Internet Explorer

Outlook

Word 2000

10,5/14

7

21

21

21

14

3

10

10

7

Destinatários Cursos Duração Sistema Avaliação Observações

Empregados até 2 anos

da relação contratual

definida (1)

21

P

E

ED
P

ED
P

–

–

AA

AA

AA

AA

AA

Módulos por produto/serviço
em , a produzire-learning

Curso CGD – Dep

Da oferta IFB

Da oferta IFB

Adquirido – IFB

Adquirido – IFB

Adquirido – IFB

Adquirido – IFB

Adquirido – IFB

AA

AA

EcA

EcT

EcT

EcT

EcT

21

14

14

Empregados até 1 ano da

relação contratual definida

(1)

14

10

Ano lectivo

Ano lectivo

28

Fase de Desenvolvimento

Cálculo Financeiro

Contabilidade Geral e Financeira

Vendas e Negociação

Comunicação na Empresa e Relaç. Interpessoais

Oferta Global da CGD – Produtos e Serviços

Excel 2000

Crédito à Habitação

Curso Regular de Formação Bancária

Programa de Certificação Bancária

(1) O cumprimento deste programa com aproveitamento constituirá factor de ponderação numa eventual renovação de contrato ou integração nos quadros.

1Referimo-nos apenas a empregados em serviço efectivo na Caixa Geral de
Depósitos. Não estão, portanto, incluídos os que prestam serviço em empresas do
grupo.

2Nesta matéria, o IFB e o ISGB têm desempenhado um papel muito interessante,
possibilitando a formação escolar e profissional a muitos empregados bancários que
assim melhoram os seus níveis de qualificação. A CGD tem sido grande utilizadora
destas soluções, apoiando a frequência dos respectivos cursos, com destaque para a
licenciatura em Gestão Bancária.

3Refira-se que neste valor não estão contemplados os custos das infraestruturas
de apoio à actividade formativa (pessoal, espaços, energia, equipamento, economato,
etc.), nem a remuneração dos empregados (formandos e formadores internos) nos
períodos afectos à formação. Se incluirmos todos estes encargos, o valor global
afecto à formação atingirá valores próximos dos 12 milhões de euros.

4O tem um conjunto importante de características : formação sempre
disponível; custo mais baixo; flexibilidade de utilização; customização;
escalabilidade; acompanhamento permanente dos resultados; combinação com
outras metodologias.

5Crédito à Habitação; Negócio Bancário e Sistema Financeiro; Produtos
Bancários e Financeiros; Cálculo FinanceiroAplicado; Meios de Pagamento; Vendas
e Negociação; Contabilidade Geral e Financeira; Word; Excell; Access; PowerPoint;

e-learning

Outlook.
6O modelo de formação está ancorado no modelo de gestão de competências que

é central na gestão de recursos humanos na CGD. Da mesma forma que recrutamos
com base nas competências definidas como críticas para a CGD e avaliamos com
base nessas mesmas competências, é natural que a formação incida, também ela,
nessas mesmas competências. Assim, são as competências (gerais e específicas,
técnicas e comportamentais) que constituem o cimento da gestão de RH.

7Nesta fase, trata-se ainda de um planeamento de alto nível, indicando-se apenas
em que trimestre de 2004 começam e acabam os vários projectos ou conjuntos de
projectos. Há depois um trabalho de planeamento operacional, que detalhará aquela
informação e a colocará em períodos mais finos.

8Naturalmente, referimo-nos ao edifício da formação e não à estrutura da
empresa, onde o órgão de cúpula é o Conselho deAdministração.

9Este desenho conceptual constitui o modelo de referência, ainda que,
pontualmente, possa sofrer alguns ajustamentos, face às circunstâncias da gestão
corrente.

10A expressão ( ) refere-se à combinação de
diferentes metodologias, nomeadamente a da formação em com a
formação presencial.Aexperiência diz-nos que esta combinação é muito interessante
em termos de eficácia, sendo nossa intenção utilizá-la sempre que pareça justificado.

b-learning blended learning
e-learning
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Jean Dermine*

Omercado bancário comum pode ser visto como um
esforço para derrubar as fronteiras nacionais e criar

o equivalente a um mercado doméstico a nível europeu.
Seria necessária uma única licença bancária, a banca seria
controlada por um único organismo público nacional, o
mecanismo de garantia dos depósitos do país de origem
abarcaria todo o conjunto de depósitos recolhidos na
Europa e, em caso de falência, seria aplicável a jurisdição
do país de origem. A legislação bancária europeia visa
reduzir os custos regulamentares, facilitar a entrada nos
países estrangeiros, aumentar a concorrência e diminuir a
incerteza jurídica em matéria de liquidação de um banco
europeu. Todavia, para tirar partido destas vantagens, os
bancos deverão operar no estrangeiro com uma única
estrutura central e múltiplas sucursais. Se os bancos
optarem por operar com filiais, o passaporte europeu deixa
de ser aplicado, em virtude de as

em cada país.
Uma característica surpreendente do processo de

filiais serem
consideradas como bancos locais

expansão dos bancos no território europeu é o
facto de tal ocorrer, muitas vezes, à custa de
filiais e não de sucursais. Um estudo realizado
pelo Banco Central Europeu revelou que em
França, por exemplo, os bancos do Espaço
Económico Europeu operavam, em 1999, com
46 sucursais e 118 filiais. Tal facto é
surpreendente, pois, à primeira vista, esperar-se-
ia que uma estrutura única com sucursais
permitiria uma redução significativa dos custos
regulamentares. Será o mercado bancário
comum uma ilusão? Embora, inicialmente, esta
questão possa parecer técnica ou académica, a
sua importância é enorme, do ponto de vista do
risco sistémico, por duas razões: em primeiro
lugar, a declaração de falência de um grupo que
opera com filiais geraria grandes incertezas
jurídicas em virtude do envolvimento de várias
jurisdições nacionais. Em segundo lugar,
embora um grupo bancário que opere em

diversos países possa parecer diversificado, isso já não se
aplica às filiais cujos riscos estão concentrados num único
país. Esta última questão é importante. Com efeito,
frequentemente se observa, no caso de fusões
transfronteiriças, que as filiais estão orientadas para a
actividade local, ao passo que as actividades internacionais
ou de mercado ficam a cargo de outras entidades. Assim,
embora o grau de diversificação de riscos de uma filial
nacional seja reduzido, o risco sistémico pode aumentar em

determinados países . I
os obstáculos que i
internacionais a operar n

Para se perceber a esc
filiais ou sucursais, é ap
europeus: Nordea AB,
(HVB). Em seguida

. As fontes
literatura académica so
multinacionais, bem com
dos referidos bancos.

A Nordea AB é o res
bancos da Finlândia
Dinamarca (Unidanmar
grupo detém important
nórdicos: 40% dos activ
Dinamarca, 20% na Sué
do grupo, adoptada e
Quadro 1. A Nordea AB
Estocolmo, é a propriet
que operam na Escandin

1

motivações

Licença Comum,
Controlo Bancário Comum
e Processo de Falência Comum:

Banca Europeia

Uma Grande Ilusão?

"A legislação bancária europeia visa

reduzir os custos regulamentares,

facilitar a entrada nos países

estrangeiros, aumentar a concorrência

e diminuir a incerteza jurídica

em matéria de liquidação de

um banco europeu."

No

Sw

Sué

Nordea Ba

Finland Pl

Finlândia

Filiais

"Com efeito

observa,

transfronteiriç

orientadas par

passo que as ac

ou de mer

de out
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o território europeu é o
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eravam, em 1999, com
filiais. Tal facto é

imeira vista, esperar-se-
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significativa dos custos
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bora, inicialmente, esta
écnica ou académica, a

me, do ponto de vista do
as razões: em primeiro
lência de um grupo que
ria grandes incertezas
envolvimento de várias

Em segundo lugar,
ncário que opere em
rsificado, isso já não se
oncentrados num único
portante. Com efeito,
no caso de fusões
stão orientadas para a
tividades internacionais
utras entidades. Assim,
de riscos de uma filial
mico pode aumentar em

determinados países . Importa, desse modo, compreender
os obstáculos que impedem os grupos bancários
internacionais a operar no estrangeiro com sucursais.

Para se perceber a escolha de uma estrutura jurídica com
filiais ou sucursais, é apresentada a estrutura de três grupos
europeus: Nordea AB, ING Group e HypoVereinsbank
(HVB). Em seguida, procura-se

. As fontes de informação foram extraídas da
literatura académica sobre e gestão de
multinacionais, bem como de entrevistas realizadas em dois
dos referidos bancos.

A Nordea AB é o resultado da fusão de quatro grandes
bancos da Finlândia (Merita), Suécia (Nordbanken),
Dinamarca (Unidanmark) e Noruega (Christiania Bank). O
grupo detém importantes quotas de mercado nos países
nórdicos: 40% dos activos bancários na Finlândia, 25% na
Dinamarca, 20% na Suécia e 15% na Noruega. A estrutura
do grupo, adoptada em 2001, encontra-se descrita no
Quadro 1. A Nordea AB, sociedade com sede em
Estocolmo, é a proprietária das filiais (banca ou seguros)
que operam na Escandinávia .

1

2

compreender as
motivações

corporate finance

holding

O grupo holandês ING é o resultado da fusão, em 1990,
da companhia de seguros Nationale Nederlanden e do
banco NMB Postbank Groep. As suas aquisições mais
notáveis no sector bancário incluem o banco britânico
Barings (1995), o banco belga Bruxelles Lambert (1998), o
banco alemão BHF-Bank (1999) e o banco polaco Slaski
(2001). O grupo ING opera no estrangeiro com 56 filiais
bancárias.

O HypoVereinsbank (HVB) é o segundo banco privado
na Alemanha. Conhecido como “banco das regiões”, opera
na Áustria através da sua filial Bank of Austria
Creditanstalt, possuindo ainda diversas filiais nos países da
Europa Central e de Leste. Estes três exemplos de bancos,
com uma estratégia europeia bastante vincada, revelam
uma preferência clara de uma estrutura com filiais que não
lhes permite tirar partido dos benefícios associados ao
passaporte comum europeu. Assim, a estrutura com filiais
deverá apresentar .

A literatura académica sobre ajuda a
vantagens decisivas

corporate finance

europeia visa

ulamentares,

nos países

a concorrência

eza jurídica

uidação de

opeu."

Quadro 1

Nordea Bank

Sweden AB

Suécia

Nordea Bank

Norge ASA

Noruega

Nordea Bank

Danmark A/S

Dinamarca

FiliaisFiliais

Filiais Filiais Filiais

Nordea Bank

Finland Plc

Finlândia

Nordea Securities

AB Suécia

Nordea Asset

Management AB

Suécia

Filiais
Tryg

A/S Dinamarca

Tryg

Forsikring AS

Noruega

Vesta

Forsikring AS

Noruega

Filiais

Nordea Insurance

Holding A/S

Dinamarca

Nordea AB

Filiais

"Com efeito, frequentemente se

observa, no caso de fusões

transfronteiriças, que as filiais estão

orientadas para a actividade local, ao

passo que as actividades internacionais

ou de mercado ficam a cargo

de outras entidades."

"Num mundo com informação

perfeita e sem custos de transacção, a

escolha da estrutura não seria

importante. Contudo, na realidade,

podem surgir conflitos de interesses

entre diversas partes: accionistas,

depositantes, gestores, seguradoras de

depósitos e mutuários."
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compreender a escolha da estrutura. Num mundo com
informação perfeita e sem custos de transacção, a escolha
da estrutura não seria importante. Contudo, na realidade,
podem surgir conflitos de interesses entre diversas partes:
accionistas, depositantes, gestores, seguradoras de
depósitos e mutuários. Uma informação imperfeita e pouco
clara pode resultar em acções realizadas em prejuízo de
uma ou outra parte. Nomeadamente, uma alteração da
natureza do risco dos activos bancários pode afectar
determinadas partes, como os depositantes ou o garante de
depósitos. Este tipo de raciocínio, baseado na informação
imperfeita, explica as estruturas separadas de

ou a criação de , com vista a separar os
activos bancários sólidos dos activos de risco .

Aliteratura académica sobre as empresas multinacionais
acrescenta outros elementos. Em primeiro lugar, numa
situação de aquisição transfronteiriça, a criação de uma
filial assegura a gestão local da continuidade da empresa e
das suas diferentes funções (por exemplo, financeiras ou
contabilísticas). Em segundo lugar, a criação de uma filial
facilita a dimensão de “proximidade” com os clientes e
fornecedores, em virtude de a filial ser uma empresa local.
A literatura antevê que, independentemente de qualquer
legislação, as multinacionais, com vista a optimizarem as
dimensões de “economia de escala” e de “proximidade”,
procurarão concretizar tal objectivo através de uma

.
Por último, através das entrevistas realizadas aos

directores dos bancos Nordea AB e ING, é possível
descortinar as razões da escolha da estrutura . Estes dois
bancos confirmam que uma estrutura comum com sucur-
sais diminuiria, em princípio, os custos de exploração.
Todavia, a opção pela estrutura com filiais é justificada
pelas seguintes razões: em primeiro lugar, estas entrevistas
confirmaram a validade dos argumentos mencionados na
literatura académica sobre e gestão de
multinacionais. O desejo de isolar determinados riscos ou
de tranquilizar o quadro administrativo ou um país sobre a
continuidade das suas instituições explica, em parte, a
opção pelas filiais. Existem ainda outros dois tipos de
argumentos. Em primeiro lugar, o regime fiscal das
empresas pode, por vezes, justificar a estrutura com filiais.
Do mesmo modo, a conversão de uma filial numa sucursal
pode ser uma fonte de tributação suplementar. Num plano
de risco sistémico internacional, importa salientar o elo
existente entre o regime fiscal, a escolha de uma estrutura
de grupo com filiais e as implicações para o risco
sistémico . Depois, os nossos entrevistados destacam a

garantida por uma filial a nível de eventual

project
finance bad bank

corporate finance

3

4

5

combinação de filiais e sucursais

flexibilidade

revenda ou de cotação na bolsa. Assim, as vantagens
associadas à estrutura de grupo com filiais superam,
frequentemente, os benefícios esperados de uma licença
comum com sucursais.

Esta análise termina com duas conclusões. A legislação
europeia visa facilitar a criação do grupo bancário europeu
e, por via de uma estrutura comum e do recurso a uma única
jurisdição, facilitar a resolução de uma eventual crise
bancária. Para isso, será bastante necessário zelar para que o
regime fiscal das empresas na Europa não favoreça a
criação de filiais. Por outro lado, os argumentos
económicos mais permanentes, associados à vontade de
conter certos riscos, explicam a manutenção da estrutura de
grupos internacionais quer em filiais, quer em sucursais.
Neste contexto, a resolução de uma eventual crise dos
grupos internacionais continuará a ser complexa em virtude
do envolvimento de diferentes jurisdições. Daí a grande
necessidade de haver uma cooperação entre os bancos
centrais.

Novembro de 2003

* Professor de Banca e Finanças, INSEAD. Este estudo
baseia-se no relatório

, apresentado na Segunda Conferência do BCE sobre
Banca Central, Frankfurt, 24-25 de Outubro de 2002 (este
estudo pode ser solicitado através do endereço de correio

electrónico: jean.dermine@insead.edu).

European Banking, Past Present and
Future

Tradução: MAELIS Gabinete de Traduções, Lda.

�

1

2

3

4

5

Pode-se invocar que, por razões de reputação, um grupo bancário se verá
obrigado a financiar as perdas incorridas pelas suas filiais. Tal é uma possibilidade.
Contudo, é possível imaginar casos em que, devido à dimensão das perdas, um grupo
bancário optará por não prestar auxílio financeiro à sua filial.

Em Junho de 2003, a Nordea anunciou um plano que prevê a criação, em 2005,
de uma sociedade europeia comum – Societas Europeae – baseada no novo Estatuto
de Sociedade Europeia. Caso este plano seja concretizado, tal representará um
avanço significativo no processo europeu de integração bancária.

A separação de riscos é, por vezes, designada por “contenção de riscos”. Assim
se explica que os bancos espanhóis operem com filiais na América Latina. Este tipo
de estrutura protege os depositantes e os garantes de depósitos da casa-mãe
espanhola.

Em ambos os casos, tivemos a oportunidade de contactar o responsável pelos
serviços jurídicos, bem como os directores responsáveis pela escolha da estrutura do
grupo.

O IVA, outra característica do regime fiscal, não contribui para a criação do
grupo bancário europeu, dado que reduz os benefícios esperados pela criação de
centros de serviço integrado num grupo internacional. Com efeito, embora a
aquisição de serviços prestados pelo referidos centros fosse sujeita ao pagamento de
IVA, os bancos não poderiam reaver este imposto na íntegra, em virtude da sua fraca
receita de IVA.

"Num plano de risco sistémico

internacional, importa salientar

o elo existente entre o

regime fiscal, a escolha de uma

estrutura de grupo com filiais e as

implicações para o risco sistémico."
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Teresa Pereira*
Coordenadora da Secção

Gestão da
Actividade Comercial

Sobre a Importância das
Práticas de Gestão de
Recursos Humanos ...

Sobre a importância dos recursos
humanos, das pessoas e das equipas
para as organizações já quase tudo foi
dito, talvez seja agora o momento de
começar a demonstrar essa
importância.
O texto que se segue tem como
objectivo dar um modesto contributo
para a demonstração de como
algumas práticas de recursos
humanos que fazem as pessoas
sentir-se reconhecidas e valorizadas
poderão contribuir para a obtenção

A oportunidade de escrever este texto resultou
de uma questão que emergiu de leituras e

conversas com pessoas relacionadas com a gestão de
recursos humanos em vários sectores de actividade
económica.

Será que as práticas de recursos humanos em uso nas
organizações comunicam às pessoas que elas são
valorizadas e que as organizações se preocupam com
elas contribuindo para que estas
retribuam essa preocupação com envolvimento

consequentemente

organizacional , desempenho na função e
comportamentos de cidadania organizacional?

O “ ”, não sendo
(considerando a complexidade inerente ao
comportamento organizacional, é difícil e até simplista
estabelecer relações causais directas entre
comportamentos), nem (outros factores
além das práticas de recursos humanos contribuem
para o comportamento das pessoas em contexto de

consequentemente taxativo

exclusivo

(ver
caixa)
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trabalho), , pois
surge fundamentado em numerosos estudos que desde
finais da década de 80 têm sido realizados no âmbito da
psicologia das organizações.

No âmbito da psicologia social, há muito que os
estudos revelaram ser inerente à natureza humana a
necessidade de retribuir o tratamento favorável que se
recebe (Gouldner,1960; Blau,1964). Neste sentido, desde
a década de 80, numerosos estudos (entre outros:
Eisenberger, Hutchison, Sowa,1986; Eisenberger,
Fasolo, LaMastro, 1990) transpuseram esta norma para o
contexto das relações de trabalho e constataram a

entre a
(as pessoas

sentirem que são valorizadas e reconhecidas pela
organização e que a organização se preocupa com elas) e
um conjunto de atitudes e comportamentos benéficos
para as organizações:

não é também uma questão de crença

existência de relações significativas e positivas
percepção de suporte organizacional

�

�

�

�

O desempenho na função;
Comportamentos de cidadania organizacional –
ajuda a colegas; apoio a clientes; apresentação de
sugestões construtivas; divulgação de uma imagem
positiva da organização;
Implicação afectiva – identificação e envolvimento
do empregado na organização;
Disposição positiva – estado afectivo positivo face
aos acontecimentos do dia-a-dia. Alguns estudos
revelaram que a disposição positiva facilita a
criatividade (Isen, Dauberman & Nowicki, 1978),
promovendo em contextos de negociação a
obtenção de soluções mais construtivas e

cooperativas.

Continuidade da relação de trabalho baseada no
reconhecimento mútuo (significando, por parte da
organização, a vontade de continuar a relação,
porque reconhece o trabalho efectuado e se preocupa
com o bem-estar do trabalhador e, por parte do
trabalhador, a vontade de continuar na organização
porque acredita no projecto da empresa e com ele se
identifica) é mutuamente benéfica.

Uma relação mútua de escolha do pior dos males (a
organização mantém a relação porque está
legalmente constrangida a fazê-lo e o empregado fá-
lo, porque, face aos custos de deixar a organização e
às alternativas que tem disponíveis, ficar é a menos
má de todas as soluções) não terá certamente os
resultados mutuamente desejados.

�

�

Foram também encontradas relações significativas,
mas negativas, entre a percepção de suporte
organizacional e comportamentos de ausência
(absentismo, atrasos, rotatividade) e indicadores de mal-
estar organizacional ( , fadiga e ansiedade).

Detenhamo-nos um pouco nesta última prática ou
conjunto de práticas, que nos últimos tempos, na minha
opinião, tem tido uma interpretação restrita e uma
conotação negativa.

enquanto sinónimo de:

Nesta acepção, é provavelmente a principal fonte de
vantagens competitivas sustentáveis para a empresa,
pois, como refere Pfeffer (1998), as empresas
competitivas podem a qualquer momento ir comprar
inovação no mercado, nomeadamente através do
recrutamento externo. Este é, contudo, um
comportamento que qualquer empresa poderá ter e
que, por isso mesmo, poderá contribuir para
episódios de novidade, mas não para a inovação,
enquanto processo organizacional sustentável que re-
side na cultura organiza-cional e em colaboradores
motivados e implicados.

se sinónimo de:

stress
Falar de práticas de recursos humanos é referir

actividades tão conhecidas e complexas como: a
selecção, a socialização, a avaliação de desempenho, a
gestão das retribuições, a formação, a gestão de
carreiras, a participação e a partilha de informação e
segurança de emprego.

Segurança de emprego

Segurança de emprego

Evidência sobr
das Práticas de
para a Organiz

Na última década
sobretudo nos EUA, m
vários sectores de activ
retorno económico c
daquilo que vários a
elevado desempenho
“elevada ”

Apesar de não existi
autores sobre quais são
estudos efectuados

A título de exemplo
muitos outros poderiam
realizou um estudo em c
de vários sectores de
baseada em 968 respos

performance

denominadores comun
�

�

�

�

�

�

�

�

�

Segurança de empr
Processos de recru
Processos de aval
para os resultados
Sistemas de re
distribuição de
dependente do des
Oportunidades de
de competências;
Oportunidades de
Acesso a informaç
e com o trabalho;
Oportunidades d
importantes para
trabalho e para a re
Modelos de organ
definição alargada
trabalho em equipa

Os comportamentos de cidadania organizacional
são benéficos para a organização, mas não fazem,
regra geral, parte das atribuições formais dos
indivíduos inerentes ao contrato de trabalho
(Organ,1990). Por exemplo: comportamento de ajuda
a colegas; comportamentos de diligência face aos
clientes; comportamentos de protecção da
organização; apresentação de sugestões construtivas
para a organização; comportamentos de auto-desen-
volvimento e de aprendizagem úteis à organização;
divulgação externa de uma imagem positiva da
organização.

"Falar de pr

humanos é re

conhecidas e

selecção, a socia

desempen

retribuições, a f

carreiras, a par

de informaç

em
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e trabalho baseada no
nificando, por parte da

continuar a relação,
efectuado e se preocupa
hador e, por parte do
ntinuar na organização

da empresa e com ele se
éfica.

ha do pior dos males (a
relação porque está
zê-lo e o empregado fá-
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não terá certamente os
ados.

relações significativas,
rcepção de suporte

mentos de ausência
) e indicadores de mal-
e ansiedade).

esta última prática ou
mos tempos, na minha
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rmação, a gestão de
rtilha de informação e

Evidência sobre a Importância
das Práticas de Recursos Humanos
para a Organização

Na última década numerosos estudos realizados,
sobretudo nos EUA, mas também na Alemanha, em
vários sectores de actividade, demonstraram existir um
retorno económico considerável da implementação
daquilo que vários autores chamaram “práticas de
elevado desempenho”, “elevado envolvimento”,
“elevada ”.

Apesar de não existir um consenso completo entre os
autores sobre quais são essas práticas, uma análise dos
estudos efectuados permite considerar como

as seguintes:

A título de exemplo, indicamos alguns estudos, mas
muitos outros poderiam ser referidos . Huselid (1995)
realizou um estudo em cerca de 1 000 empresas nos EUA
de vários sectores de actividade. A investigação foi
baseada em 968 respostas dadas a um questionário por

performance

denominadores comuns

1

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Segurança de emprego;
Processos de recrutamento e selecção rigorosos;
Processos de avaliação de desempenho orientados
para os resultados e para o desenvolvimento;
Sistemas de recompensas que integram a
distribuição de lucros e uma componente
dependente do desempenho;
Oportunidades de formação e de desenvolvimento
de competências;
Oportunidades de carreira interna e de promoções;
Acesso a informação relacionada com a organização
e com o trabalho;
Oportunidades de participação em decisões
importantes para a vida da organização, para o
trabalho e para a relação laboral;
Modelos de organização de trabalho que integrem a
definição alargada de funções, rotação de funções e
trabalho em equipa.

gestores de recursos humanos seniores e na recolha e
análise de elementos sobre a produtividade e a situação
económico-financeira das empresas.

Utilizou as respostas ao questionário para construir
duas escalas sobre práticas de recursos humanos:
designou a primeira como “ dos empregados e
estruturas organizacionais” e incluía um vasto conjunto
de práticas relacionadas com os conhecimentos dos
empregados e com processos facilitadores da utilização
desses conhecimentos no desempenho da função; a
segunda escala relacionava-se com a motivação e
compreendia um conjunto de práticas desenhadas para
reconhecer e reforçar os comportamentos desejados dos
empregados.

Neste estudo, estimou-se que a magnitude do retorno
do investimento nestas práticas era substancial. O
aumento da sua utilização estava associado a uma quebra
da rotatividade dos empregados em 7,05% e a um
aumento, por colaborador, de 27 044 USD nas vendas e
de 18 641 USD e 3 814 USD, respectivamente no valor de
mercado e lucros.

Delery e Doty (1996), num estudo efectuado em 100
bancos nos EUA, centrado na função de gestor de crédito,
identificaram o impacto de 7

consideradas como estratégicas no
ROA (rendibilidade do activo) e no ROE (rendibilidade
no capital próprio).

As práticas abordadas foram:

skills

práticas de gestão de
recursos humanos

�

�

Oportunidades de carreira interna;
Oportunidades de formação;

"Falar de práticas de recursos

humanos é referir actividades tão

conhecidas e complexas como: a

selecção, a socialização, a avaliação de

desempenho, a gestão das

retribuições, a formação, a gestão de

carreiras, a participação e a partilha

de informação e segurança de

emprego."
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Avaliação de desempenho baseada em resultados;
Distribuição de lucros;
Segurança de emprego;
Oportunidades de participação nas decisões sobre o
trabalho e de apresentar sugestões;
Definição de funções, explícita e alargada.

Schneider e Bowen (1985), num estudo que
pretendeu replicar e alargar os resultados de outros
anteriores, analisaram a relação entre a percepção
dos empregados das práticas de recursos humanos e
do clima de serviço da organização e as percepções e
atitudes dos clientes. A investigação baseou-se nas
respostas a questionários de 142 empregados e 968
clientes de um banco nos EUA. Os resultados
revelaram que as atitudes e intenções de abandono
dos clientes eram afectadas pelas percepções dos
empregados do clima organizacional, incluindo as
práticas de recursos humanos.
Jonhson (1996), num estudo em que analisou 142
agências de uma grande companhia financeira
ligada ao sector automóvel, constatou que as
atitudes dos empregados, como a satisfação no
trabalho, a ênfase na qualidade e orientação para o
cliente, estavam relacionadas com a maior
satisfação dos clientes, a menor rotatividade dos
empregados e medidas melhores de
financeira.

performance

Os resultados indicaram que três das sete práticas de
gestão de recursos humanos (avaliação de desempenho
orientada para os resultados, partilha de lucros e
segurança de emprego) tinham um impacto significativo
nos resultados. Estimou-se que os bancos com uma
utilização superior de cada uma destas práticas
apresentavam uma rendibilidade do activo acima da
média e uma rendibilidade do capital próprio superior em
3,57.

Estudos efectuados a nível do sector de serviços, quer
no âmbito da área do Marketing, quer do
Comportamento Organizacional, têm demonstrado
existir relações significativas entre

. Este facto
é compreensível, considerando que uma das
características do sector de serviços consiste no facto de
os clientes e os empregados estabelecerem
frequentemente relações face a face e partilharem o
mesmo espaço físico e ambiente organizacional.

Em muitos estudos as avaliações dos empregados
sobre o clima organizacional foram relacionadas com as
percepções e atitudes dos clientes. Vejamos, a título de
exemplo:

atitudes dos
empregados, satisfação dos clientes e lucro

Importância Específica das
Práticas de Recursos Humanos
no Sector de Serviços

� Num estudo realizado em 385 empresas de venda e
de prestação de serviços ligada ao sector automóvel,
L. Rogga, Schmidt, D. Shull, C. & Neal Schmitt
(2001) constataram a existência de uma relação
indirecta entre práticas de recursos humanos e
índices de satisfação dos clientes. As práticas de
recursos humanos afectavam o clima da
organização e este tinha impacte nos resultados
organizacionais, nomeadamente no índice de
satisfação dos clientes.

Independentemente de algumas limitações
metodológicas que todos estes estudos apresentam e do
facto de os trabalhos de investigação nos darem sempre
apenas perspectivas da realidade, existe um padrão
consistente de resultados que associam determinadas
práticas de recursos humanos à obtenção de resultados
organiza-cionais positivos, permitindo-nos afirmar que a
resposta, seja ela qual for, à questão seguinte tem
consequências importantes, quer a nível económico, quer
no bem-estar das pessoas em contexto de trabalho.�

1Sobre este assunto poderá ser consultado Pfeffer (1998).

Será que as práticas de recursos humanos em uso

nas organizações comunicam às pessoas que elas são

valorizadas e que as organizações se preocupam com

elas contribuindo consequentemente para que estas

retribuam essa preocupação com envolvimento

organizacional , na função e

comportamentos de cidadania organizacional?

performance
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Comunicar, como respirar, é inevitável. Mas podemos respirar melhor ou pior e todos nós optamos, no essencial, pelo
melhor. Ficaria surpreendido com a sua , depois de “aprender” a respirar! E é claro que sabe comunicar,
quase todos nós sabemos; e temos ideias bem claras sobre como partilhar informação, combinar reuniões, enfrentar
uma apresentação ou “simplesmente” enviar um e-mail ...
Esta rubrica que iniciamos agora com um apontamento sobre Comunicação pretende atingir um objectivo funda-
mental: partilhar consigo algumas regras que, de forma “desarrumada”, todos nós conhecemos, mas que nem sempre
sabemos aplicar.

performance

�

�

�

Antecipe algumas questões que detestaria que lhe

fizessem e prepare as respostas;

Não negligencie as perguntas “fáceis” e prepare

respostas claras e concisas;

Defina desde o início quando prefere que o

interrompam – permite perguntas durante a

comunicação, por exemplo, ou apenas no final.

Comunicando

Comunicar com Sucesso

Antes da "Comunicação"

Formulação de Perguntas

“Nem sempre o Silêncio é de ouro”... prender uma audiência não é fácil, mas grande parte do sucesso pode ser alcançado

através de uma boa Preparação e Atitude.

Para muitos, a fase das perguntas por parte da assistência, constitui um momento desejado; para outros, é um pesadelo.

Seguem-se alguns pontos que poderão contribuir para aumentar a confiança na forma de comunicar, quer tenhamos

apenas um interlocutor, quer se trate de falarmos para uma grande audiência:

�

�

�

Dê tempo ao seu interlocutor ou à audiência para

arrumar ideias, aumentando assim a possibilidade de

haver boas perguntas (é o momento em que o

“silêncio” pode ser de “ouro” e há que não temê-lo)

e, muito provavelmente, óptimas respostas;

Saiba escutar, extraindo das palavras não apenas o

seu significado e conteúdos, mas também, e

fundamentalmente, a emoção contida na pergunta;

Reaja a uma pergunta “acanhada” ou confusa

reformulando-a, porque dessa forma estará a ajudar

à melhor interpretação de todos e a dar uma

imagem de segurança de si próprio e da sua forma

de comunicar.
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�

�

�

�

Porque os esquemas mentais são diferentes em cada

indivíduo, ganhe tempo (o seu), repetindo a

pergunta do seu interlocutor, nomeadamente para

que os menos atentos da assistência possam “voltar”

a interessar-se;

Caso não saiba a resposta, diga-o abertamente,

combinando uma forma (e-mail, por exemplo) de

resposta “diferida” no tempo, mas nunca

“abandone” o assunto sem pelo menos tentar dar a

entender que o vai estudar ou procurar

documentar-se;

Ilustre, sempre que possível, as suas respostas com

exemplos pessoais, de preferência pequenas

histórias que tenham a ver com as vivências do seu

interlocutor ou assistência (população-alvo)

– “arrisque” mesmo uma boa anedota, que pode

funcionar como um bom “separador” (aquela

mudança de registo necessária) capaz de captar a

atenção do (s) outro (s);

Transforme os pontos negativos em positivos,

salientando o quanto se pode aprender errando.

“Brinque” com a assistência, de uma forma muito

séria, dizendo-lhes que a aprendizagem é mais

eficaz, quer dizer, duradoura, quando nos

permitimos “cometer erros sempre novos”.

Linguagem Corporal

Responder às Perguntas

�

�

�

Adopte uma posição “aberta”, descontraída mas

segura, relativamente à audiência (ou ao seu

interlocutor), porque uma linguagem corporal

positiva é fundamental para si e para os outros;

Mantenha sempre o contacto visual, não apenas com

quem o questiona, mas com toda a audiência (se for

esse o caso);

Evite perguntas insistentes, sempre e apenas de um

mesmo indivíduo, porque correrá o risco de

“matar” a possibilidade de perguntas variadas e

enriquecedoras para todos e mostrará

eventualmente pouco domínio na concretização dos

objectivos que se propôs atingir.

Departamento Pedagógico

�
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José Azevedo Pereira
Coordenador da Secção

Cadernos de
Mercados

Carlos Bastardo*

Investimentos Alternativos
Capital de Risco e Fundos de Private Equity

Este artigo vem na sequência do que saiu
na passada edição desta revista sobre

. Desta vez e ainda
repo r t ando -me aos inve s t imen to s
alternativos, o tema é o capital de risco e os
fundos de .
A actividade de capital de risco em Portugal
surgiu na segunda metade da década de
1980, desenvolvendo-se preferencialmente
no quadro do PEDIP (fundos estruturais para a
indústria portuguesa).

A SCR, ao disponibilizar os fundos à empresa,
materializa esse apoio fazendo-se sócia e/ou
accionista da empresa objecto de
financiamento. A partir do momento em que
a SCR se torna sócia e/ou accionista, partilha

do risco de negócio (operacional e financeiro). O apoio de capital de risco é um apoio via capitais próprios; portanto, a sua
remuneração depende da da empresa apoiada/financiada.
O apoio da SCR pode ter como objectivo o financiamento de uma empresa em fase de arranque, de expansão, de
aquisição de um determinado negócio, de reestruturação financeira e/ou de um negócio de (MBI) ou
de (MBO).
Uma consiste na tomada de uma posição de controlo de uma empresa por parte de um conjunto de
quadros da mesma. Uma consiste na tomada de uma posição de controlo por investidores particulares,
mas que não são quadros da mesma.

hedge funds

private equity

performance

management buy in
management buy out

O capital de risco é um instrumento/veículo
financeiro, baseado na participação
temporária e minoritária de uma Sociedade
de Capital de Risco (SCR) no capital social
de uma empresa.

operação de MBO
operação de MBI
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Os fundos de
fundos de investimen
investidores qualificad
veículos de apoio de ca

financeiro operaciona

evolução do número

Private

O seu objectivo é re
tomada de posições,
empresas que, dispond
necessitam de capital p
reestruturação operacio

Essas tomadas de par
forma de
aumentos do capital so
da empresa e entrada
reestruturação financeir
Aduração dos investime
O fundo pode celebrar u
empresas participada

,
com a actividade de uma
significativas.
Logicamente, os inves
investimentos que o fu
um determinado nível
passar por um valor anu
em função do período d
da carteira de participaç
Os fundos de
favoravelmente, em esp
período em que se assi
significativa.
O número de fundos de
de 1999 e 2000 cerca d
interesse das principais
na oferta deste tipo de in
A
2002 foi a seguinte:

managemen

Private

Para além do apoio de capital, a actuação da SCR pode
traduzir-se em algumas para a empresa
apoiada, entre outros aspectos, através:

vantagens

�

�

�

�

�

Dos conhecimentos dos técnicos da SCR em áreas
como o planeamento financeiro, a organização
contabilística e dos fluxos de informação, a selecção
e optimização das fontes de financiamento, o apoio
na negociação de financiamentos e na
reestruturação do passivo da empresa e o
conhecimento dos mecanismos de acesso ao
mercado de capitais (segmentos de acções e de
obrigações), são uma mais-valia para a gestão da
empresa;
Do apoio na definição da estratégia da empresa;
Do apoio, através da rede de contactos, na
exploração de novos canais de comercialização, na
transferência de e de tecnologia, na
procura de parceiros para a realização de
investimentos e de , na selecção de
empresas que poderão ser adquiridas;
Do fomento da imagem junto de fornecedores,
clientes e outros agentes económicos, através de
uma melhor informação contabilística divulgada;
Do apoio em processos de selecção e recrutamento
de pessoas para a empresa.

know-how

joint-ventures

As questões que podem ocorrer aos promotores de
projectos e/ou aos responsáveis das empresas apoiadas
pela SCR, quanto ao receio pela actuação desta antes,
durante e após a relação (permanência) não têm razão de
existir.
Uma SCR baseia-se em soberanos. A
comunicação entre a SCR e a empresa apoiada é simples e
objectiva.
O conhecimento organizacional e o formalismo da SCR
podem conjugar-se perfeitamente com os mentores do
negócio.
Os para uma SCR apoiar
uma empresa são:

Se compararmos o apoio financeiro de capital de risco a
um financiamento de médio/longo prazo baseado em
capitais alheios (endividamento), verificamos mais
concretamente os desta alternativa de
financiamento.

princípios de ética

critérios mais importantes

benefícios

�

�

�

�

�

Envolvimento dos promotores do projecto ou dos
responsáveis da empresa;
Equipa ambiciosa e profissional;
Existência de perspectivas de mercado;
Vantagens competitivas dos produtos e/ou serviços
oferecidos;
Estratégia bem definida e existência de planos
concretos para a sua implementação.

Vantagens do Capital de Risco Os Fundos de P

"Uma SCR base

ética soberanos.

a SCR e a empr

e o

Prazo

CAPITAL DE RISCO ENDIVIDAMENTOVERSUS

O capital de risco é de m/l prazo.

O endividamento é de curto e de m/l prazo.

Envolvimento
No capital de risco, é constante.

No endividamento, normalmente apoia-se até à maturidade do mesmo.

Flexibilidade do

financiamento

desenvolvimento da

empresa

versus

No capital de risco, a flexibilidade está em sintonia com o ciclo de vida da empresa e com o ciclo

macroeconómico e de negócios da mesma.

No endividamento, se a empresa gera um bom nível de , esta tem uma boacash flow alternativa de

financiamento. Mas, se o ciclo económico é negativo, o impacto do endividamento no (risco de

crédito) é significativo.

rating

Pagamento de

dividendos

No capital de risco, dependem da evolução da empresa.

No endividamento, convém que os cash flows gerados cubram o serviço da dívida.

Rendibilidade do

financiador

A rendibilidade da sociedade de capital de risco depende da da empresa. Quantoperformance maior o

sucesso, maior a rendibilidade.

E se houver

problemas?

A sociedade de capital de risco é solidária com os restantes sócios na resolução dos problemas,

podendo até reforçar o apoio financeiro.

Os financiadores de capital alheio normalmente perfilam-se no primeiro grupo dos que desejam ser

reembolsados.

No endividamento, apenas está em jogo a capacidade de a empresa cumprir o serviço da dívida.

Figura 1

Nº

1998

1999

2000

2001

2002

Fonte: EVCA
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Os fundos de , também denominados
fundos de investimento de capital de risco para
investidores qualificados (FIQ), são um dos principais
veículos de apoio de capital de risco.

financeiro operacional estratégico

evolução do número de fundos

Private Equity

O seu objectivo é realizar investimentos através da
tomada de posições, minoritárias e maioritárias, em
empresas que, dispondo de uma oferta competitiva,
necessitam de capital para a sua expansão ou para a sua
reestruturação operacional e financeira.

Essas tomadas de participação podem ocorrer sob a
forma de , ,
aumentos do capital social para expansão da actividade
da empresa e entrada em empresas em processo de
reestruturação financeira e/ou accionista.
Aduração dos investimentos é em média de 4 a 7 anos.
O fundo pode celebrar um com a gestão das
empresas participadas, prestando apoio a nível

, e . As semelhanças
com a actividade de uma sociedade de capital de risco são
significativas.
Logicamente, os investidores, ponderando o risco dos
investimentos que o fundo pretende realizar, aspiram a
um determinado nível de rendibilidade, que poderá
passar por um valor anual mais elevado ou mais reduzido
em função do período de retorno médio de investimento
da carteira de participações do fundo.
Os fundos de na Europa têm evoluído
favoravelmente, em especial no período de 1996 a 2000,
período em que se assistiu a uma dinâmica económica
significativa.
O número de fundos de cresceu nos anos
de 1999 e 2000 cerca de 19% e 37%, o que demonstra o
interesse das principais casas financeiras internacionais
na oferta deste tipo de investimentos alternativos.
A no período de 1998 a
2002 foi a seguinte:

management buy-out management buy-in

partnership

Private Equity

Private Equity

er aos promotores de
das empresas apoiadas
a actuação desta antes,
ência) não têm razão de
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existência de planos
entação.

Os Fundos de Private Equity

"Uma SCR baseia-se em princípios de

ética soberanos. A comunicação entre

a SCR e a empresa apoiada é simples

e objectiva."

empresa e com o ciclo

uma boa alternativa de

mento no (risco derating

dívida.

mpresa. Quanto maior o

solução dos problemas,

po dos que desejam ser

r o serviço da dívida.

Em termos de valor, a
dos fundos de e dos investimentos
efectuados pelos mesmos no período de 1989 a 2002 foi a
seguinte:

É provável que a actividade dos fundos, com a
recuperação económica desejada por todos, seja
reforçada, mantendo a tendência de crescimento dos
últimos anos.
No que respeita ao que procuram
esta alternativa de investimento, os bancos, seguradoras,
fundos de pensões e fundos de fundos ocupam a principal
fatia do negócio, como se pode observar nos números
seguintes:

evolução do valor dos portfólios

tipo de investidores

Private Equity

"O seu objectivo é realizar

investimentos através da tomada de

posições, minoritárias e maioritárias,

em empresas que, dispondo de uma

oferta competitiva, necessitam de

capital para a sua expansão ou para a

sua reestruturação operacional e

financeira."

Nº Fundos Var. %

1998

1999

2000

2001

2002

831

987

1349

1417

1308

18,8%

36,7%

5,0%

– 7,7%

Fonte: EVCA

Figura 2

Figura 3

Unidade: Milhões de Euros

Fonte: EVCA – European Private Equity & Venture Capital Association
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PRINCIPAIS INVESTIDORES DE

FUNDOS DE PRIVATE EQUITY

2001 2002

Fundos de Pensões

Bancos

Seguradoras

Fundos de Fundos

Empresas

Investidores particulares

Agências Governamentais

Outros

26,8%

24,0%

12,3%

12,2%

5,8%

6,6%

6,0%

6,3%

16,3%

26,3%

13,8%

13,1%

7,3%

6,0%

11,1%

6,1%

Fonte: EVCA

Figura 4
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Os tipos de investimentos efectuados pelos gestores dos
fundos de podem ser o apoio a projectos de
raiz ( ), a projectos de expansão, a operações de

, nomeadamente as operações de
já referidas anteriormente, entre outro tipo de

apoios financeiros.
No ano de 2002 a distribuição dos investimentos dos
fundos de , por tipo de operações, foi a
seguinte na Europa e em Portugal:

A distribuição sectorial na Europa dos investimentos dos
fundos de é significativa.
Os contemplados com o apoio
financeiro deste tipo de fundos de investimento foram,
em 2002, os seguintes:

private equity
start-up

buy-out management
buy-out

private equity

private equity
principais sectores

�

�

�

�

�

As empresas ligadas à produção de bens de
consumo;
As empresas manufactureiras;
As empresas ;
O sector das telecomunicações;
O sector de outros serviços.

high-tech

A dos fundos de tem de ser
analisada no médio/longo prazo e tem tido um
comportamento competitivo, como se pode observar nos
números apresentados de seguida:

No caso concreto de Portugal, a actividade dos fundos de
ainda está numa fase inicial.

De todas as formas, a actividade de capital de risco já
existe praticamente há cerca de 20 anos no nosso país.
Se analisarmos a evolução da actividade (investimentos e
desinvestimentos) nos últimos anos, verificamos que no
período de 2002/2003 houve um menor ritmo de
crescimento dos investimentos (aliás, o ano de 2002
registou até um maior valor de desinvestimentos), facto a
que não é alheia a recessão económica que o país tem
vivido neste período.
Todavia, e baseando-me nos dados disponíveis no pri-
meiro semestre de 2003, verifica-se alguma recuperação
do apoio financeiro de capital de risco face à situação
vivida no ano de 2002.

No final do primeiro semestre de 2003, os activos sob
gestão das SCR ascendiam a 460,5 milhões de euros.
Sectorialmente, a

era a seguinte:

performance private equity

private equity

distribuição do apoio de capital de
risco

*Carlos Bastardo
Asset Management Director

Barclays Bank PLC (Portugal)

�

�

�

�

�

Empresas de bens de consumo (25%);
Empresas da indústria não automóvel (19%);
Empresas de produtos e serviços industriais (11%);
Serviços não financeiros (9%);
Empresas de telecomunicações (7%).

Figura 5

DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO EM 2002

POR TIPO DE PROJECTO APOIADO

Fonte: EVCA e APCRI
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Figura 6

ACTIVIDADE EM PORTUGAL
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Fonte: APCRI

Figura 7

Investimentos DesinvestimentosMn €

"Logicamente, os investidores,

ponderando o risco dos investimentos

que o fundo pretende realizar,

aspiram a um determinado nível de

rendibilidade, que poderá passar por

um valor anual mais elevado ou mais

reduzido em função do período de

retorno médio de investimento da

carteira de participações do fundo."
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Crédito à Habitação
Maior Rigor e Transparência

AInstrução n.º 27/2003 do Banco de Portugal,
no seguimento da Recomendação da
Comissão n.º 2001/193/CE, que versa sobre as

informações a prestar pelas instituições mutuantes antes
da celebração de contratos de empréstimo à habitação,
veio sistematizar e implementar novas regras neste
âmbito.

Com efeito, o Banco de Portugal considerou que a
transposição para o direito português dos procedimentos
mais relevantes desta Recomendação pode contribuir
para que os mutuários tenham conhecimento efectivo de
todos os compromissos que se propõem assumir no
âmbito de um crédito hipotecário e possibilitar a ambas
as partes uma maior facilidade na análise das condições
d o
crédito.

As regras agora em vigor definem quais são as
que devem serinformações mínimas de carácter geral

disponibilizadas aos interessados aquando das
à celebração de um

empréstimo à habitação (a condensar num documento
único), imputando ainda à instituição mutuante o ónus
de elaborar uma .

Deste modo, a ficha (cujo conteúdo também foi
definido na Instrução acima referida e que abarca os
parâmetros fundamentais do contrato que os
interessados se propõem negociar, incluindo simulações
que prevejam o impacto de um eventual aumento da
taxa de juro na prestação do mutuário) terá de ser
preenchida e
devidamente

, tendo
.

Pretende-se assim que a existência deste documento
constitua um importante factor de melhoria relacional
entre as instituições e os seus clientes, o que contribui

negociações preliminares

Ficha de Informação Normalizada

para cada crédito à habitação aprovado
assinada pelo cliente e por um

representante da instituição mutuante um dos
exemplares de ser entregue ao futuro mutuário

Crédito
à

Habitação

Instituto

de Formação

Bancária

Formação
a

Distância

Formação

Distância
a

Próxima Edição

Inscrições abertas

29 de Setembro

Marina Moreira,
Formadora do IFB
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4 000 POSTOS DE TRABALHO DO
REINO UNIDO PARA O EXTREMO ORIENTE
4 000 POSTOS DE TRABALHO DO
REINO UNIDO PARA O EXTREMO ORIENTE

Banca:

Realizou-se no dia 2 de Fevereiro o seminário
“O Processo de Integração na União Europeia: a
Experiência de Portugal”, que reuniu no Centro
Cultural de Belém representantes dos novos
Estados-membros da União Europeia, assim
como de Estados candidatos à integração, para
debater os desafios e as oportunidades
inerentes a este processo.

Promovido e dinamizado pelo Millenium BCP,
o evento contou igualmente com painéis
dedicados à análise do Mercado Financeiro e da
União Monetária Europeia, à Política de Coesão
e à resposta das empresas portuguesas face às

Millenium BCP PROMOVEU
SEMINÁRIO DE BANQUEIROS

N
O

T
ÍC

IA
S

B
R
E
V
E
S

D
A

B
A
N

C
A

http://www.millenniumbcp.pt

O HSBC (um dos maiores bancos do mundo,
sediado em Londres) anunciou a deslocalização
de 4 000 postos de trabalho do Reino Unido para
a Índia, Malásia e China, explicando esta
atitude com os aumentos dos custos de pessoal,
o que revoltou os sindicatos ingleses.

De acordo com os analistas, o fenómeno do
p o d e r á d e s e n c a d e a r a

transferência brusca da força de trabalho dos
países desenvolvidos da Europa e dos Estados
Unidos da América, com a criação de mais de 4
milhões de empregos só na Índia.

Um relatório publicado no início deste ano
pela Deloitte Research estima que este tipo de

poderá poupar aos serviços da
indústria financeira global 212 biliões de libras
relativamente aos custos-base, nos próximos
cinco anos.

O Standard Chartered, um banco das
economias emergentes cotado em Londres e
Hong Kong, nos últimos dois anos, tem vindo
gradualmente a transferir os seus serviços de

para a Índia. A mudança constitui
um fenómeno natural para o banco, já que a
Índia está a expandir os seus serviços neste
domínio ( ). Esta centralização
envolveu a transferência de 23 unidades de
processamento de 35 países.

O nível de entrada do neste centro é
constituído, na sua maioria, por graduados ou
pós-graduados, com idades abaixo dos 32 anos,
ganhando entre 90 e 150 libras por mês, o que

o u t s o u r c i n g

outsourcing

back office

over-the-counter

staff

equivale, na sua totalidade, a um salário anual
ligeiramente acima das 1000 libras inglesas.

Na Grã-Bretanha, os funcionários de
, onde apenas uma pequena percentagem

é graduada, começam com salários 10 vezes
superiores àquela importância.

back

office

Adaptado do Financial World, Dezembro 2003

�

oportunidades e ameaças criadas pela
integração na União Europeia. �
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Novo Presidente do
Conselho Científico

Na sequência da cessação das funções do Professor
Doutor Ernâni Rodrigues Lopes como Presidente do
Conselho Científico do Instituto Superior de Gestão
Bancária (ISGB), cargo que exerceu desde o início do
funcionamento do ISGB, os membros do Conselho
Científico elegeram entre si, nos termos da regulamentação
aplicável, o Professor Doutor Fernando Adão da Fonseca
para Presidente.

O Professor Adão da Fonseca, cuja colaboração com o
Instituto de Formação Bancária (IFB) antecede a criação do
ISGB, integrou o Conselho Científico desde o
reconhecimento formal desta Escola, em 1991. Possui uma
Licenciatura em Engenharia Civil pela Universidade do
Porto (1972), um Mestrado (M.Sc.) em Investigação
Operacional (1975) e um Doutoramento (Ph.D.) em
Economia (1983) pela Universidade de Lancaster,
Inglaterra.

Da sua actividade ligada à Universidade, destacam-se,
nomeadamente, as funções que exerceu como Professor da
Universidade Católica Portuguesa e Professor Convidado
quer da Faculdade de Economia do Porto, quer da
Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa,
tendo sido ainda Professor Visitante da William Simon

Graduate School of Business Administration da
Universidade de Rochester (NY).

Desempenhou, entre outros, o cargo de Director da
Especialização em Finanças do MBA da Universidade
Católica Portuguesa, de 1992 a 1994.

A sua principal actividade profissional, desde 1991 e até
ao presente, esteve sempre ligada ao BCP – Banco
Comercial Português. Exerceu, nomeadamente, o cargo de
Administrador do BCP Investimento (então Banco Cisf) e
também o de Assessor do Conselho de Administração.
Actualmente, é Auditor de Estratégias de desenvolvimento
do Grupo BCP, junto do Conselho deAdministração.

No tocante a outras actividades, referem-se numerosas
publicações e o exercício de cargos de relevo de natureza
científica, de supervisão e ainda no âmbito da intervenção
cívica, em instituições de carácter diverso.

Quanto à sua ligação de longa data ao Instituto de
Formação Bancária (IFB) e ao Instituto Superior de Gestão
Bancária (ISGB), o Professor Fernando Adão da Fonseca
integrou o Conselho Pedagógico ligado à criação (em
1987) e ao acompanhamento posterior do Curso Avançado
de Gestão Bancária, pós-graduação decorrente de um
protocolo de colaboração com a Universidade Católica
Portuguesa.

Foram inúmeros e importantes os contributos do
Professor Adão da Fonseca para o ISGB ao longo dos anos.
No momento em que assume a nova missão de Presidente
do Conselho Científico, a Direcção e os demais
colaboradores da Escola felicitam-no pela eleição para este
cargo e manifestam-lhe todo o seu apoio.

A Direcção do ISGB,
Luís Vilhena da Cunha

�

em Inovação e Sistemas de Informação

– Início da 1ª Edição em Abril de 2004

Nova Pós-Graduação

Visa desenvolver competências na
área da Inovação e Organização e
maximizar a eficiência e a eficácia
dos processos das instituições
financeiras, particularmente no
domínio da utilização e da gestão de

sistemas e tecnologias de informação.
Neste Curso, com a duração de 3
meses, a abordagem fundamental dos
sistemas de informação é a de gestão e
numa óptica do utilizador.�
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INOVAÇÃO E SISTEMASDE INFORMAÇÃO

INSTITUTOSUPERIOR DEGESTÃO BANCÁRIA
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Perspectivas da

Gestão Bancária

em Portugal

28 de Novembro de 20

Lisboa

Conferên
No âmbito

Pós-Gradua

>

>

>

>

>

>

>

>

Perspectivas da

Gestão Bancária

em Portugal

12 de Dezembro de 20

Lisboa

>

O Sistema

Bancário Portugu

3 de Dezembro de 200

Lisboa

>

O Sistema Bancár

Português

17 de Janeiro de 2004

Porto

>

VAI ACONTECER ...
Conferência: A Disciplina de Mercado e a Estabilidade do Sistema

Financeiro será o tema de uma conferência que terá lugar no dia 6 de Maio e

que finalizará o Curso sobre “A Disciplina de Mercado na Banca – As IAS/IFRS e o

Novo Acordo de Basileia”; a conferência é destinada aos participantes do Curso

para Executivos e alargada a outros quadros da Banca. �

Dedicado ao tema , e

para , realizar-se-á um a 29 de Abril e com a duração de um dia, visando sensibilizar e

contribuir para a actualização profissional dos interessados relativamente a matérias de regulamentação

contabilística e prudencial, determinantes na gestão futura das instituições de crédito.

A Disciplina de Mercado na Banca – As IAS/IFRS e o Novo Acordo de Basileia

Alta Direcção Workshop

�

Vectores Fundamentais na Avaliação da Qualidade de Sistemas e Tecnologias de Informação e

Comunicação – Curso que visa enquadrar o ambiente sistémico e tecnológico no seio das unidades

económicas, caracterizando os sistemas determinantes e as suas inter-relações e iterações. �

Curso Avançado de Gestão Bancária Em preparação a 17ª Edição.– �

ACONTECEU ...

O Instituto Superior de Gestão Bancária promoveu uma

conferência no dia 24 de Março, em parceria com a embaixada

do Japão em Portugal e o apoio da Caixa Geral de Depósitos,

sobre o tema

. O autor da conferência foi o Professor Doutor

Naoyuki Yoshino, professor convidado de diversas

universidades no Japão e nos E.U.A., e que exerceu também

vários cargos de gestão e consultoria financeira em instituições

ligadas ao sector financeiro, no Japão.

“Current State of Japanese Economy and its

Relation to Asian Financial Markets (Comparison with

EMU)”

�

Cursos para Executivos: Modelização de Riscos na Banca – O

Novo Acordo de Basileia, 5ª Edição, actualizada – Face ao interesse

manifestado pelas instituições bancárias relativamente às quatro edições

realizadas em 2003, o ISGB entendeu lançar um novo ciclo do mesmo

Curso, integrando os últimos desenvolvimentos do tema. �

ISGB – Instituto Superior de Gestão Bancária

Margarida Sarmento Guedes

Tel.: 217 916 258 • Fax: 217 972 917

e-mail: m.guedes@isgb.pt

Embaixada do Japão

Serviços Culturais

Tel.: 213 110 560 • Fax: 213 543 975

e-mail: bunka@clix.pt [ ]Convite

A

, da Associação Portuguesa de Bancos

Embaixada do Japão em Portugal

Instituto Superior de Gestão Bancáriae o ,

com o apoio da ,

têm a honra de convidar V. Exa. a participar na Conferência subordinada ao tema

que será proferida pelo

Local: – Pequeno auditório

Edifício Sede da Caixa Geral de Depósitos, Portaria da Rua Arco do Cego, Lisboa

Caixa Geral de Depósitos

CURRENT STATE OF JAPANESE ECONOMY AND

ITS RELATION TO ASIAN FINANCIAL MARKETS (COMPARISON WITH EMU)

Professor Doutor Naoyuki Yoshino

24 de Março de 2004, das 18h00 às 19h30

Culturgest

(Programa no verso)

R.S.F.F.

Embaixada do Japão

INSTITUTO
SUPERIOR DE
GESTÃO BANCÁRIA
Associação Portuguesa de Bancos

Cursos para Executivos: A Disciplina de Mercado na Banca – As

IAS/IFRS e o Novo Acordo de Basileia – Dado o interesse do tema, quer

para instituições bancárias, quer para alguns segmentos dos respectivos

colaboradores, decorreu uma primeira edição no mês de Março. �
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Perspectivas da

Gestão Bancária

em Portugal

28 de Novembro de 2003

Lisboa

Eng.º Jorge Jardim Gonçalves

Dr. João Salgueiro

Prof. António de Sousa

Prof. Fernando de Almeida

Conferências
No âmbito das

Pós-Graduações do ISGB Citando ...

"Um chefe é um homem

que precisa dos outros."

"A educação ensina-nos

as regras da vida.

A experiência ensina-nos

as excepções."

"E aqueles que nada

fazem nunca se

enganam."

"Não há assuntos pouco

interessantes;

apenas há pessoas pouco

interessadas."

"Um fraco rei ...

faz fracas as fortes

gentes."

Paul Valéry

M. e A. Guillois

Théodore de Banville

G. K. Chesterton

Luís de Camões

Fonte: Montreynaud, Florence;

,

Editorial Inquérito, 1991.

Dicionário de Citações

>

Perspectivas da
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em Portugal
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>

O Sistema

Bancário Português
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>
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>
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República

European
Certificaçã

OIFB é o líder d
lançado pela U

em
Belgian Bankers Acade
Este projecto, cujas
Fevereiro em Praga, te
ano, tem um orçamen
concretizado em acçõ
distintos:
deste projecto será prod
respectiva versão em C
de estudos de represen
Lisboa e a Bruxelas.

Payment Systems S

Top Manager

�

Continuam as act
projecto e que no âmbit
níveis de grandeza:
� Interno: desenvo

adequação de cont
estará na base da
obediência aos prin

• Licenciaturas
• Pós-Graduações
• Cursos para Executivos

ENSINO
SUPERIOR

www.isgb.pt

Pós-Graduações

Cursos para Executivos

Licenciaturas

Modelização de Riscos na Banca – O Novo Acordo de Basileia – 2º Ciclo (48 horas)

A Disciplina de Mercado na Banca – As IAS/IFRS e o Novo Acordo de Basileia (36 horas)

Workshop para Alta Direcção: A Disciplina de Mercado na Banca

– As IAS/IFRS e o Novo Acordo de Basileia (1 dia)

Conferência: A Disciplina de Mercado e a Estabilidade do Sistema Financeiro (1 dia)

Vectores Fundamentais na Avaliação da Qualidade de Sistemas e

Tecnologias de Informação e Comunicação (30 horas)

Conferência: A Importância Estratégica da Avaliação da Qualidade no Âmbito dos STIC (1 dia)

Gestão Bancária (9 semestres)

Organização e Sistemas de Informação (9 semestres)

Curso Avançado de Gestão Bancária (300 horas)

Pós-Graduação em Mercados Financeiros (3 trimestres)

Pós-Graduação em Marketing e Gestão Comercial de Serviços Financeiros (3 trimestres)

Pós-Graduação em Inovação e Sistemas de Informação (3 trimestres)

Informações:

Av. Barbosa du Bocage, 87 • 1050-030 LISBOA

Tel.: 217 916 210 Fax: 217 955 234

O Instituto Superior de Gestão Bancária –

criado pela Associação Portuguesa de Bancos/

/Instituto de Formação Bancária e a actuar

desde 1991 – é uma Escola de Ensino Superior

dirigida às necessidades específicas de todo

o Sector Financeiro, em particular da Banca,

utilizando os mais modernos métodos

pedagógicos, nomeadamente o Ensino a

Distância (incluindo ).e-learning

INSTITUTO
SUPERIOR DE
GESTÃO BANCÁRIA

Associação Portuguesa de Bancos

ISGB – THE PORTUGUESE SCHOOL OF BANK MANAGEMENT

INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCÁRIA

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

Tel.: 225 376 405 Fax: 225 102 205 E-mail: isgb@ifb.pt
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Cooperação
Internacional

República Checa: Payment Systems Standards

European Foundation Certification in Banking (EFCB):
Certificação Bancária Europeia

OIFB é o líder do consórcio que venceu o concurso
lançado pela União Europeia visando a formação

em . O IFB concorreu com a
Belgian Bankers Academy e a KPMG da República Checa.
Este projecto, cujas actividades se iniciaram a 5 de
Fevereiro em Praga, terminará em Dezembro do corrente
ano, tem um orçamento de 1 milhão de euros e será
concretizado em acções de formação para três grupos
distintos: e . No âmbito
deste projecto será produzido um da formação e
respectiva versão em CD ROM e serão organizadas visitas
de estudos de representantes do sector financeiro checo a
Lisboa e a Bruxelas.

Payment Systems Standards

Top Managers, Specialists Officers
handbook

�

Continuam as actividades relacionadas com este
projecto e que no âmbito das atribuições do IFB são de dois
níveis de grandeza:
� Interno: desenvolvimento de todo o trabalho,

adequação de conteúdos e de elaboração do exame que
estará na base da certificação europeia em estreita
obediência aos princípios metodológicos do EFCB;

EUROBANKRISK Game (EBRG)-2004
Está em fase de organização a 2ª

Edição deste jogo bancário, que se
manterá neste 2º ano de vida sob a
coordenação do Warsaw Institute of
Banking. Recordamos que o objectivo
é o de melhorar o conhecimento e as
competências dos participantes relati-

vamente à gestão bancária em geral,
com particular ênfase na gestão de
risco.

Nesta segunda edição participarão
d u a s e q u i p a s p o r t u g u e s a s ,
pertencentes ao Millenium BCP das
delegações de Macau e de Nova York.

� Estatutário: O IFB, na pessoa do Director-Geral, Dr.
Luís Vilhena da Cunha, é membro do

, órgão responsável pela validação de todas
as propostas de submissão dos países aderentes a esta
certificação.

Acreditation
Committee

�

www.isgb.pt

oras)

(36 horas)

1 dia)
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E-mail: isgb@ifb.pt
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O Instituto de Formação Bancária
Eslovaco (com o qual trabalhámos de
1995 a 2001 no âmbito de um projecto
europeu em que desenvolvemos e
implementámos um curso de
formação bancária para chefias
intermédias em ensino a distância)

Projectos em Desenvolvimento

PALOP – Livros para S. Tomé e Príncipe
No dia 15 de Março, foi inaugurada, na cidade de S.

Tomé, a Mediateca do Banco Internacional de São Tomé e
Príncipe (BISTP), banco pertencente ao Grupo CGD. O
Instituto de Formação Bancária (IFB) e o Instituto Superior

Teve lugar mais uma reunião regular em Roma, a 19 de Janeiro,
sendo a próxima em Chipre, a 12 de Março.�

EBTN – Reuniões Regulares do Board

de Gestão Bancária (ISGB) cooperaram neste projecto,
com a oferta das suas colecções de publicações
especializadas. Uma lápide colocada na Mediateca inclui os
nomes do IFB e do ISGB como cooperantes deste projecto.

Gosta daGosta da

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

revista;
• Numa fotocópia do

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

respeitando os dados
pedidos neste formulário.

e-mail

Instituto
de Formação
Bancária

Novo leitor

Alteração de endereço

Renovação

??

(1)

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

Nome

Função

Balcão/Serviço
(1)

Banco
(2)

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

INFORBANCA

Inscrição válida

para 4 números

1
ª

d
o

b
ra

Recomende-a a um colega

manifestou interesse em que
desenvolvêssemos uma acção de
formação sobre o Acordo de Basileia
em Bratislava. A execução deste
pedido está em desenvolvimento e a
a c ç ã o r e a l i z a r -
-se-á no primeiro semestre do ano de
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Você Sabe Tudo?Você Sabe Tudo?

$

$

$
$ $

$
$

$

$

$

$

$

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

propomos. Ele foi elaborado a partir de 20 questões

sobre a actividade bancária, anteriormente utilizadas

no material pedagógico dos diversos cursos organizados

pelo Instituto. Num outro local da revista, encontrará as

soluções. Depois, só terá de fazer contas. Por cada resposta

certa, somará 5 pontos.

Se não concordar com alguma ou algumas questões

apresentadas ou considerar que poderia haver respostas

correctas diferentes das que são propostas ou, ainda, se

quiser fazer-nos qualquer sugestão, poderá sempre

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

sabemos tudo e tentamos fazer sempre melhor.

A

B

C

D

E

Com base numa letra, o Banco Luso vai proceder a

um crédito na conta DO de Guimarães & Roupa, Lda.

Este crédito será proveniente de uma:

O crédito em conta corrente caracteriza-se pelo facto

de o banco:

De acordo com o Regime Geral das Instituições de

Crédito e Sociedades Financeiras, são consideradas

sociedades financeiras as:

Os benefícios que um importador pode retirar de um

crédito documentário prendem-se com o facto de:

1 – Operação de desconto comercial.

2 – Operação de desconto por financiamento.

3 – Conta corrente.

4 – Garantia bancária.

5 – Autorizar o cliente a sacar para além do saldo

existente na sua conta DO, até um certo limite,

mediante a entrega de cheques pós-datados.

6 – Exigir sempre para desconto uma ou várias

livrança(s)-caução.

7 – Exigir sempre para desconto uma ou várias

letras.

8 – Disponibilizar fundos até um determinado

montante, durante um certo prazo, pagando o

cliente juros pelos montantes mobilizados.

9 – Sociedades corretoras e as sociedades

gestoras de patrimónios.

10 – Sociedades corretoras e as sociedades de

locação financeira.

11 – Sociedades gestoras de patrimónios e as

sociedades de cessão financeira.

12 – Sociedades de locação financeira e as

sociedades de cessão financeira.

Qual foi o valor do capital aplicado?

13 – 2 350,00 euros.

14 – 3 214,09 euros.

17 – O importador ter a garantia de um banco em

como a mercadoria será entregue em

condições.

18 – Ter a garantia de que o exportador cumprirá

com o contrato transcrito para o crédito

documentário.

Um capital depositado à taxa de juro de 14,5%, em

regime de capitalização composta, produziu um

valor acumulado de 6 942,44 euros ao fim de 8 anos de

depósito.

15 – 4 592,44 euros.

16 – 2 300,00 euros.

19 – Ter a garantia de que o pagamento da

operação só será efectuado se cumpridos os

termos e condições do crédito.

20 – Poder devolver a mercadoria se a mesma se

apresentar danificada.

21 – Pode ser utilizado por um número indefinido

de vezes, sendo sempre renovado após cada

utilização.

22 – Pode ser utilizado por mais de uma vez,

renovando-se após cada utilização, nas

condições definidas no crédito.

23 – Pode ser renovado quando o beneficiário o

entender ou o ordenador o autorizar.

24 – É um crédito que se mantém em ,

permanentemente aberto, passível de várias

utilizações, de acordo com os interesses do

ordenador e do beneficiário.

25 – Custos por natureza.

26 – Proveitos por natureza.

27 – Prejuízos do exercício.

28 – Prejuízos de operações financeiras.

29 – Talhe doce.

30 – Numérico.

31 – .

32 – Tipográfico.

33 – Actuação da empresa voltada para os

produtos que comercializa.

34 – Preocupação com a publicidade que é

feita pela empresa junto do seus clientes.

35 – Postura global da empresa junto dos

mercados onde actua, virada para o cliente.

36 – Agressividade da sua força de vendas.

37 – De capitais, primário.

38 – Monetário, secundário.

39 – De capitais, secundário.

40 – Monetário, primário.

Diz-se renovável todo o crédito documentário que:

O sistema que permite detectar relevo em algumas

partes das notas é a impressão em:

Uma “atitude de marketing” traduz-se na:

standby

Offset

F

G

H

I

J

Os juros de “crédito interno” representam para um

banco:

Uma Oferta Pública de Venda de uma empresa

pública (privatização) é uma operação do mercado:
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No mercado secundário as OT-Taxa Fixa sobem de

cotação se:

O capital intelectual é o único activo da organização

que não se deprecia. O seu valor é o produto de dois

factores, que são:

é um termo comummente utilizado e que

significa:

Alguns dos principais atributos de uma empresa

virtual são:

A comunicação de uma empresa com o mercado

pode falhar quando:

41 – Ainflação estiver a subir.

42 – As taxas de juro do mercado estiverem a

descer.

43 – O seu referencial estiver a subir.

44 – As taxas de juro do mercado estiverem a subir.

45 – Competitividade e aprendizagem.

46 – Competência e aprendizagem.

47 – Competência e empenho.

48 – Aprendizagem e empenho.

49 – Dispositivo que actua como um “porteiro” entre

a Intranet da empresa e a rede externa (como

a Internet).

50 – Dispositivo que serve para controlar a

quantidade de acessos a um sistema de

informação.

51 – Dispositivo que serve para fornecer, pela

Internet, informações publicitárias da

Instituição de Crédito.

52 – Programa que aumenta a velocidade de

acessos.

53 – Utilização; Oportunismo; Ausência de

fronteiras.

54 – Clientela regional; Excelência; Utilização.

55 – Existência de fronteiras; Competitividade;

Facilidade de adaptação.

56 – Complementaridade; Limitação geográfica;

Confiança.´

57 – O segmento-alvo definido for de grandes

dimensões, em volume e em valor.

58 – Não se utiliza uma linguagem que seja

entendida pelos clientes.

59 – Exis te um grande orçamento para

desenvolver acções de marketing.

60 – Existe um conteúdo na mensagem que

provoca reacções positivas e negativas.

61 – Necessidades de Fundo de Maneio = Activos

Circulantes de Exploração – Passivos

Circulantes de Exploração.

62 – Necessidades de Fundo de Maneio =

Existências + Clientes.

63 – Necess idades de Financ iamento =

Necessidades de Fundo de Maneio + Fundo

de Maneio Líquido.

64 – Necess idades de Financ iamento =

Existências + Clientes Fundo de Maneio

Firewall

Identifique a expressão correcta:

Líquido.

65 – Tem por base a relação negocial subjacente.

66 – Contra o aceitante de uma letra, prescreve ao

fim de 1 ano após o vencimento.

67 – Emerge directamente do título de crédito.

68 – Contra os endossantes, num cheque,

prescreve ao fim de 6 meses após o dia da

apresentação.

69 – À análise da envolvente sócio-cultural, da

envolvente tecnológica, da envolvente econó-

mica e da envolvente político-legal.

70 – À análise da rivalidade entre os concorrentes

actuais, do potencial de novas entradas, do

poder negocial dos cl ientes e dos

fornecedores e da pressão dos produtos

substitutos.

71 – À análise das oportunidades e ameaças e dos

pontos fortes e pontos fracos da organização.

72 – À análise da missão, dos objectivos e da

estratégia da organização.

73 – Utilizando publicidade apelativa, veiculada por

figuras públicas.

74 – Reforçando a imagem institucional com

acções de mecenato.

75 – Através da venda de produtos de banca e

seguros e consequentes reforços da venda.

77 – Ser emigrante ou apenas equiparado a

emigrante.

78 – Amortizar o empréstimo durante 30 anos.

79 – Ter sempre isenção de sisa.

Aacção cambiária:

O modelo das forças competitivas de Porter refere-

-se:

No conceito de , como se procede

para fidelizar o cliente à instituição?

76 – Baseando a actuação do banco na venda de

produtos bancários.

bancassurance

Q

R

S

T O titular de uma conta poupança-emigrante pode:

Quadro de Respostas

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

1

5

9

13

17

21

25

29

33

37

2

6

10

14

18

22

26

30

34

38

3

7

11

15

19

23

27

31

35

39

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

41

45

49

53

57

61

65

69

73

77

42

46

50

54

58

62

66

70

74

78

43

47

51

55

59

63

67

71

75

79

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Número de Respostas Certas C =

Para calcular o número de pontos que obteve, empregue a
seguinte fórmula: Nº de pontos = C 5x

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

–
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BancaSeguros

BANCA
web

Formação Bancária online

Crédito à
Habitação

Instituto
de Formação
Bancária

LISBOA

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

Tel.: 217 916 200 Fax: 217 977 732�

PORTO

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

Tel.: 225 376 405 Fax: 225 102 205�

www.ifb.pt
www.webbanca.pt

Morris Lewes
14 anos ao serviço do IFB

No final de Março deixou de
colaborar com o Instituto Morris Artur
deAlmeida Lewes, o “Senhor Morris”,
como é conhecido de todos.

Depois de uma carreira profissional
no então Banco Pinto e Sotto Mayor,
trabalhou em várias áreas do Instituto,
mas foi como Coordenador do Curso
Geral Bancário em Regime de
Alternância que a sua experiência e as
s u a s q u a l i d a d e s h u m a n a s e
profissionais melhor se evidenciaram.

Graças ao esforço e à dedicação da
equipa que soube liderar durante 10

anos, centenas de rapazes e raparigas
levam do Instituto não apenas
conhecimentos sobre a profissão
bancária, mas, o que é mais
importante, o ensinamento e o
exemplo para que possam enfrentar a
vida como pessoas bem formadas e
como cidadãos responsáveis.

Morris Lewes vai agora ter mais
tempo para se dedicar a outras coisas
de que gosta muito: a Associação
Promotora do Ensino de Cegos que
apoia, a sua impressionante colecção
numismática e, acima de tudo, à
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Acções de “Solidariedade”...
Porque um Futuro Bancário Também
Deve Ser Solidário

O ano lectivo 2003/2004 do Curso Geral Bancário em
Regime de Alternância tem sido marcado pelo
desenvolvimento, por parte dos Formandos, de actividades
complementares ligadas à solidariedade.

A realização de diversas iniciativas, de entre outras, a
entrega de roupas e brinquedos a hospitalizadas
ou apoiadas por instituições de solidariedade social e,
igualmente, acções de apoio aos “ ”, tiveram
lugar no decorrer do 1.º quadrimestre do Curso,

crianças

sem abrigo

perspectivando-se durante o ano 2004 o desenvolvimento
de acções de apoio ao , ao

, às e às
.

Os Formandos, através do respectivo envolvimento
nestas acções, iniciaram, assim, uma nova etapa na sua
formação cívica, participando directamente na organização
de vários Projectos de Solidariedade da escola para com a
comunidade.

Banco Alimentar Instituto
Português do Sangue mães crianças portadoras
de deficiência

�

Com o objectivo de elevar as
capacidades técnicas e pedagógicas
dos Formadores do Curso, o IFB
promoveu um

, ent re
Dezembro de 2003 e Fevereiro de
2004, e iniciou uma acção de

em Março, que

Ciclo de Formação
em Microinformática

F o r m a ç ã o P e d a g ó g i c a d e
Formadores

Formação
Técnica e
Pedagógica de
Formadores

Soluções

Você Sabe Tudo?Você Sabe Tudo?

P
Q
R
S
T

– 75

– 77

– 61

– 67

– 70

K
L
M
N
O

– 42

– 47

– 49

– 58

– 53

A
B
C
D
E

– 1

– 8

– 9

– 13

– 19

– 23

– 26

– 29

– 35

– 39

F
G
H
I
J

CURSO GERAL BANCÁRIO

Distinguidos os
Melhores Alunos de 2002/2003

O IFB promoveu, no passado dia 15 de Dezembro, uma
Sessão de Entrega de Prémios, em que foram distinguidos
os alunos que se destacaram no ano lectivo 2002/2003, nos
pólos de Lisboa e Porto.

Assim, foi premiado o melhor aluno de cada um dos três
anos do Curso (aluno com a classificação média mais

elevada), os três alunos melhor classificados no Concurso
de Poesia e os “formandos 100%” (formandos que, no final
do ano lectivo, nunca faltaram às aulas e, cumulativamente,
obtiveram classificações positivas em todos os Domínios
do Curso).�
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