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António de Sousa, na oportuna entrevista que publicamos, 
essencialmente virada para os desafios que se colocam ao 
sector financeiro e ao papel da APB, deixa-nos uma mensagem 
simples: “precisamos de pessoas que conheçam bem o negócio 
bancário e o banco”.

Este apelo permanente ao desenvolvimento das pessoas e 
ao investimento em formação está profundamente enraizado na 
banca e constitui, sem dúvida, uma das razões determinantes 
para a sua capacidade de resistência.

Estaremos, porventura, agora a colher os frutos de sensatas 
decisões tomadas pelos bancos no passado como, por exemplo 
a criação do IFB/ISGB e o progressivo desenvolvimento de um 
coerente e sequencial conjunto de projectos como resposta às 
necessidades de formação de um sector que sempre apostou 
na inovação.

É neste contexto que a inforBANCA se orgulha de lembrar 
duas datas muito importantes: no ano de 2011 comemorámos 
as duas décadas de existência do ISGB e, em 2012, que 
agora começa, vamos assinalar também os 20 anos da criação do Programa de Formação em Alternância 
na banca. Desde os já longínquos anos de 1991 e 1992 milhares de colaboradores dos nossos bancos 
obtiveram nestes dois projectos estruturantes os diplomas que lhes permitiram carreiras gratificantes de 
que também beneficiaram as instituições que os apoiaram e o sector na sua globalidade.

Como habitualmente, esta inforBANCA procura combinar a sua orientação pedagógica com a sua 
função informativa. Destacamos alguns artigos para os quais chamamos a atenção dos leitores: João 
Paulo Almeida, Administrador do Banif, dá-nos a sua visão sobre o papel da formação na sua instituição, 
Francisco Real Saínhas apresenta-nos os resultados de um trabalho de investigação sobre qualidade na 
banca, Cristina Casalinho analisa a temática da redução do endividamento português e, finalmente, Marta 
Carvalho, Ana Barros Graça e Paula Diogo, colaboradoras do Instituto, oferecem-nos uma reflexão sobre 
qualificação no mercado da formação europeu.

As secções permanentes são dedicadas a temas muito actuais, como a responsabilidade social no sector 
bancário, o marketing dos recursos humanos e tecnologia e operações bancárias.

A equipa que faz a inforBANCA agradece todos os apoios que recebeu ao longo do ano e deseja aos seus 
leitores um bom ano de 2012.

Manuel Ferreira 
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Entrevista com...

António de Sousa
Presidente da Associação Portuguesa de Bancos

A
P

B

“...precisamos 
de pessoas que 
conheçam bem o 
negócio bancário 
e o banco. Isso 
implica uma 
formação muito 
mais profunda 
em termos dos 
produtos da 
instituição para que 
possam ser bem 
explicados e bem 
compreendidos. 
É preciso mais 
formação porque 
há coisas que eram 
apenas importantes 
para alguns e que 
hoje terão de o ser 
para todos.”
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I: Desde que é Presidente da Associação Portuguesa 
de Bancos (APB) introduziu a sua própria dinâmica 
no funcionamento da Associação criando, nomeada-
mente, novas áreas... 
AS: O que se pretendeu foi criar áreas de actuação em 
temáticas que se tornaram muito importantes nos últi-
mos tempos, centradas no Centro de Estudos Financeiros 
(CEF) e no Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI). 
O CEF está fundamentalmente orientado para o acom-
panhamento dos temas de supervisão e de regulação em 
geral, que, desde a minha entrada em 2009, têm estado 
sobre a mesa, no seguimento da crise “pós-Lehman Bro-
thers” em 2008. O Centro de Estudos está focado no pa-
cote legislativo com origem quer no Comité de Basileia, 
quer na Comissão Europeia em estreita ligação com a 
European Banking Authority (EBA). A CRD 4 (Capital Re-
quirements Directive) é uma peça-chave nesta legislação e 
a sua publicação, depois de vários atrasos, está agora pre-
vista para o primeiro semestre de 2012. Havia, por outro 
lado, que fazer uma alteração profunda nas publicações 
da Associação, nomeadamente no seu Boletim Informativo, 
cujo primeiro número renovado saiu já em 2011. É um 
trabalho que vai ter continuidade em 2012 com o objecti-
vo de aprofundar mais alguns temas sobre a actividade do 
sector bancário em Portugal, evitando que o Boletim seja 
apenas meramente um boletim estatístico.

I: Isso é, naturalmente, o resultado da criação de 
estruturas próprias, nomeadamente do Centro de 
Estudos…
AS: Exactamente. O Centro de Estudos Financeiros é uma 
pequena estrutura, que não só acompanha os vários grupos 
de trabalho da Federação Bancária Europeia, em Bruxe-
las, como elabora estudos sobre o sistema bancário e, na 
prática, dá consultoria interna à própria Associação. Este 
trabalho permite à APB estudar e defender as posições do 
sistema financeiro em relação a novas regras, fazer publi-
cações e, ainda, organizar uma conferência anual, indo a 
segunda ter lugar no 1º trimestre de 2012. São estes, fun-
damentalmente, os objectivos do Centro de Estudos.

I: Para atingir os objectivos, foi certamente necessá-
rio aprofundar a ligação ao sector. Como é que isso 
foi feito? 
AS: Foi feito criando uma série de grupos de trabalho 
especializados com a participação dos bancos e permita-
-me que esclareça aqui uma confusão habitual: quando 
se diz que a Associação tomou a posição A ou a posição 
B, deve entender-se que, embora sendo a Associação a 
transmiti-la, essa é a posição dos bancos. E isto porque a 
Associação é a emanação dos seus associados, quer dos 
que estão directamente representados na Direcção, quer 
dos que integram os vários grupos de trabalho em fun-
cionamento.

I: Quais foram as áreas em que se sentiu mais a ne-
cessidade de criar grupos de trabalho?
AS: Foi sobretudo em áreas relacionadas com regras de 
capital, cálculo de solvabilidade e alterações contabilísticas.
 
I: Como têm sido acompanhadas temáticas como mi-
crocrédito, segurança no sistema bancário e outras?
AS: Essas são áreas acompanhadas pelo Gabinete de 
Comunicação e Imagem, cuja acção é mais lata do que 
o nome sugere. O Grupo de Trabalho sobre Segurança
online actua essencialmente no âmbito da prevenção e 
lançou, com alguma visibilidade, duas campanhas conjun-
tas da banca, uma sobre os cuidados a ter na utilização do 
internet banking e outra que alerta para as consequências 
do phishing e as ofertas de emprego enganosas recebidos 
através do mail. O trabalho, já no terreno, sobre micro-
crédito surge a partir de uma ideia motivadora que é a 
literacia financeira. Foram estabelecidos contactos com os 
bancos e, de seguida, com um conjunto de outras enti-
dades da sociedade civil que se mostraram interessadas, 
como é o caso da Entreajuda. Com esta IPSS, e com o 
apoio do Instituto de Formação Bancária e dos bancos, 
está a ser desenvolvido um interessante projecto no domí-
nio do microcrédito e da gestão das IPSS. Tudo isto dentro 
de uma área mais vasta, que nós englobámos naquilo a que 
chamamos o Projecto de Literacia Financeira.

I: A literacia financeira continua assim no topo das 
prioridades da Associação…

“Quando se diz que a 
Associação tomou a posição A 
ou a posição B, deve entender-
-se que, embora sendo a 
Associação a transmiti-la, essa 
é a posição dos bancos.”
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AS: Sim. Era uma coisa de que praticamente não se falava 
em Portugal, mas esta crise veio demonstrar muito des-
conhecimento das pessoas e das empresas. Por exemplo, 
os estudos do Banco de Portugal mostram que mais de 
60% das pessoas não sabem o que é o spread do crédito à 
habitação e apenas 9% sabem como é formada a Euribor! 

I: Isso é negativo para os próprios bancos, na medida 
em que os bancos pretendem ter clientes informa-
dos…
AS: A melhor forma de haver um bom relacionamento 
com o cliente é este saber exactamente o que está a as-
sinar. As perguntas só surgem quando há problemas, e aí 
as pessoas dizem que não têm informação. Os relatórios 
do Banco de Portugal têm demonstrado que tem vindo a 
diminuir o número de queixas. Mas há muito trabalho a 
fazer. Saiu muita legislação nesta matéria, nomeadamente 
nos anos de 2008 e 2009, que, tendo a excelente intenção 
de tornar os mercados mais transparentes, criou comple-
xidade adicional. O contrato exigido é de tal modo grande 
e complexo que acaba por dificultar a transparência. Aliás, 
na altura, quando fomos consultados, dissemos que era 
mais eficaz que se esclarecessem bem os pontos essenciais 
sem ter de se optar por fórmulas jurídicas contratuais de 
grande pormenor e de grande extensão. Curiosamente, o 
estudo do Banco de Portugal assinala que a grande maioria 
das pessoas prefere receber informação sobre os produtos 
e serviços bancários através do seu banco e sob a forma de 
folhetos e brochuras, ou seja, de uma forma simplificada.

I: Olhemos agora para o plano internacional. Quais 
são as grandes linhas de actuação?
AS: Eu diria que a área internacional é talvez aquela em 
que mudámos mais o nosso posicionamento. No âmbito 
da Federação Bancária Europeia, passámos a estar activa-
mente presentes nos grupos de trabalho e nas respostas 
a consultas feitas para formulação de opiniões. Como já 
referi, estão em discussão temáticas importantes nas áreas 
de supervisão e regulação em geral. Basileia III primeiro, a 
CRD 4 agora, são matérias de grande extensão e profundi-
dade, onde um detalhe é crucial, e pode ser determinante, 
para o nosso sistema bancário.

I: Isso quer dizer que, nesse plano, poderá haver as-
pectos em que o sistema financeiro português tem 
interesse em marcar determinadas posições?

AS: Um exemplo típico, que provavelmente vai perder 
actualidade, é o caso dos fundos de pensões da banca e 
a sua transferência para o Sistema de Segurança Social. 
Interviemos activamente na legislação europeia, ao tem-
po mostrando as nossas posições. Era um aspecto muito 
particular de Portugal, havendo apenas mais 2 ou 3 países 
que o têm, mas de uma forma atenuada. Há, ainda, outros 
temas, como, por exemplo, tudo o que tem a ver com 
o crédito às PME e com crédito hipotecário. O crédito 
hipotecário às famílias tem um maior peso em Portugal do 
que noutros países. Tivemos assim de tomar posições em 
matérias que vão ter um impacto grande no nosso sistema 
financeiro para que as decisões não venham a ferir os inte-
resses da banca em Portugal.

I: Passamos agora a uma outra questão. Estão os re-
cursos humanos da banca preparados para acompa-
nhar os novos tempos? 
AS: Penso que a banca vai voltar a ser uma actividade mais 
de intermediação e de relacionamento. Uma banca de rela-
ção implica que as pessoas estejam preparadas para terem 
um relacionamento integral com o cliente, havendo portan-
to um ponto único de interacção, normalmente associado 
ao gestor de cliente. A ideia que gostaria de transmitir é a de 
que precisamos de pessoas que conheçam bem o negócio 
bancário e o banco. Isso implica uma formação mais profun-
da em termos dos produtos da instituição, dos produtos que 
estão a ser vendidos para que possam ser bem explicados 
e bem compreendidos. É preciso mais formação, porque 
há coisas que eram apenas importantes para alguns e que 
hoje terão de o ser para todos. Dou um exemplo: quando o 
comercial que está a discutir um determinado empréstimo 
tem de saber qual é o impacto dessa operação nos rácios de 
solvabilidade. Tem a ver com as garantias que estão ligadas 
a essa mesma operação, à maneira como essa operação é 
montada. Continua a haver aspectos específicos dos Depar-
tamentos de risco, de compliance ou de contabilidade, mas 
qualquer pessoa que trabalhe na área comercial tem hoje de 
ter um entendimento abrangente dos temas.

I: Mais exigência, mais conhecimentos. Que papel 
poderão o Instituto de Formação Bancária e o Ins-
tituto Superior de Gestão Bancária desempenhar 
neste processo?
AS: Penso que poderão continuar na mesma linha e acen-
tuar o papel que têm vindo a ter. O número de pessoas 
que passa anualmente pelos cursos de formação de curta 
e média duração do IFB é já muito grande, e é desejável 
que seja cada vez maior no sentido de abranger toda a 
população de empregados bancários. O ISGB é uma ideia 
um pouco diferente, é uma formação de longo prazo. 
Também tem a sua importância, mas muito mais orientada 
para a valorização pessoal, digamos, do empregado bancá-
rio, no sentido de ele ter uma formação ampla e aprofun-
dada que, no caso do IFB, é mais prática. 

“A área internacional 
é aquela em que 

mudámos mais o nosso 
posicionamento...”
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Qualidade
O Fim de Mitos Instalados

Francisco Real Saínhas*

Introdução
Em tese de doutoramento recentemente defendida 

sob o título Qualidade de Serviço nas Agências Ban-
cárias em Portugal – Da Visão das Administrações à 
Percepção dos Clientes, apresentamos uma investiga-
ção, desenvolvida durante três anos, que, pelo que nos é 
dado conhecer, é a primeira vez que engloba toda a banca 
de retalho a operar num país, partindo das quatro inter-
rogações que se seguem e às quais se responde de forma 
sucinta:
1. Em que estado se encontra a qualidade percebida pelo 
cliente na banca de retalho em Portugal?

Para responder à pergunta foi necessário criar um mo-
delo rigoroso e de fácil aplicação, mesmo por parte de 
não académicos, destinado a medir a qualidade de serviço 
percebida pelo cliente. Socorremo-nos para isso de da-
dos primários obtidos em 479 questionários de “saída”(1), 

recolhidos em 14 agências bancárias distribuídas pelo ter-
ritório continental, que foram submetidos a processos es-
tatísticos com o objectivo de simplificar o modelo final, 
composto por quatro dimensões e 19 questões. Seguiu-
-se um processo de recolha de 2 375 questionários online 
com respostas de clientes bancários residentes em todos 
os distritos do Continente e também na Região Autóno-
ma da Madeira e na Região Autónoma dos Açores. Por 
cada distrito e região autónoma recolhemos pelo menos 
50 respostas válidas. Analisados os resultados, obtivemos 
uma fotografia muito nítida da qualidade percebida pelo 
cliente na banca de retalho em Portugal. Procedeu-se de-
pois à comparação entre as percepções dos clientes e a 
visão das administrações.
2. Terão os decisores dos bancos uma visão próxima das 
questões que são valorizadas pelos clientes?

Com o propósito de responder a esta segunda ques-
tão, fizemos entrevistas semi-estruturadas a decisores 
da banca de retalho a operar em Portugal. Trabalho minu-
cioso que passou por negociação destas entrevistas junto 
das administrações dos oito bancos com maior número de 
respostas aos questionários online. Conseguimos autori-
zação de cinco bancos, representando 46,91% dos activos 
e 52,43% das agências abertas em Portugal. 

Uma parte das entrevistas consistia em perguntar aos 
decisores bancários quais seriam, na sua opinião, as res-
postas que tinham sido obtidas dos clientes bancários. 
Comparámos depois as respostas dos decisores com as 
dos clientes no sentido de medir o gap.
3. Os investimentos em marketing ofensivo serão os mais 
adequados a esta realidade?

Um outro ponto da entrevista passava por recolher

“Decorre do senso comum que, em 
áreas que requerem muito pouco 
investimento, ter pelo menos um 
cliente em cada três muito insatisfeito 
é um “luxo” que a banca em geral não 
pode continuar a ter.”
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informação sobre os investimentos em marketing, com a 
indicação da percentagem destinada ao marketing ofen-
sivo (destinado à captação de novos clientes). De acordo 
com as informações obtidas junto dos decisores bancários 
entrevistados, relativas ao ano de 2008, os investimentos 
em marketing ofensivo atingiram os 76% num determina-
do banco e cerca de 70% e 60% em dois outros bancos, 
e tendo mesmo o maior banco a operar em Portugal an-
dado perto dos 30% – isto quando a taxa de bancarização 
de pessoas residentes com mais de 15 anos já ultrapassou 
os 90% a nível nacional e os 93% na região de Lisboa, 
chegando a atingir os 97,5% nas classes média alta e alta 
(Marktest, 2004/Out). Esta ânsia pela conquista de novos 
clientes é desproporcionada e carece de apurada reflexão, 
sabendo que custa até cinco vezes mais captar um cliente 
novo do que reter um cliente.
4. Que melhorias traduzidas em eficiência de meios e efi-
cácia de definição de políticas de marketing se poderão 
conseguir com o conhecimento dos resultados da nossa 
investigação?

Vejamos antes de mais alguns resultados obtidos atra-
vés dos quatro exemplos que se seguem.

Primeiro exemplo: a questão “O interesse demonstra-
do se as Filas se tornarem demasiado longas” atingiu os 
31% de insatisfeitos ou muito insatisfeitos relativamente 
ao mercado em geral e 44% relativamente a um dos ban-
cos entrevistados. A visão dos decisores deste banco era 
a de que os insatisfeitos ou muito insatisfeitos se situariam 
entre os 6% e os 10% para o mercado em geral e entre os 
21% e os 25% para o próprio banco que entrevistávamos.

Segundo exemplo: a questão “O Esclarecimento que 
me permite saber como manter os custos bancários re-
duzidos” atingiu os 42,1% de insatisfeitos ou muito insa-
tisfeitos relativamente ao mercado em geral e 47,8% re-
lativamente a outro dos bancos entrevistados. A visão dos 
decisores deste banco apontou para que os insatisfeitos ou 
muito insatisfeitos se situassem entre os 16% e os 20% 
para o mercado em geral e também entre ao 16% e os 
20% para o próprio banco.

Terceiro exemplo: a questão “O número de emprega-
dos disponíveis para Atendimento de balcão” atingiu os 
37,6% de insatisfeitos ou muito insatisfeitos relativamente 
ao mercado em geral e 30,1% relativamente a um tercei-
ro banco entrevistado. A visão dos decisores deste ban-
co era a de que os insatisfeitos ou muito insatisfeitos se

situariam entre os 16% e os 20% para o mercado em 
geral e também entre os 16% e os 20% para o próprio 
banco questionado.

Quarto exemplo: a questão “A Rapidez de serviço” 
atingiu os 25,3% de insatisfeitos ou muito insatisfeitos re-
lativamente ao mercado em geral e 26,4% relativamente 
a um quarto banco entrevistado. Os decisores deste ban-
co pensaram que os insatisfeitos ou muito insatisfeitos se 
situariam entre os 16% e os 20% para o mercado em 
geral e entre os 11% e os 15% para o próprio banco que 
estávamos a entrevistar. Este banco, como todos os ou-
tros, tendo uma visão muito optimista sobre a realidade 
dos resultados relativos ao próprio banco, apresenta uma 
particularidade, a contra-corrente dos decisores de todos 
os outros bancos entrevistados, uma vez que em 7 das 19 
questões considerou que a percepção dos clientes sobre 
o mercado era mais gravosa do que os resultados real-
mente obtidos nos questionários. Por exemplo, a questão 
“A voluntariedade em me Ajudar” obteve um resultado 
global nos questionários de 12,6% e a visão dos decisores 
deste quarto banco entrevistado apontou para o intervalo 
de 26% a 30%. Visão desvalorizante do mercado, abona 
implicitamente para o banco que entrevistávamos, a que 
corresponde igualmente um descolar da realidade.

Os resultados desta investigação, que muito surpreen-
deram os decisores que entrevistámos, apontam clara-
mente para um enorme desconhecimento do que os seus 
clientes percepcionam e valorizam, concluindo-se que a 
visão dos decisores sobre as respostas dos questionários 
representando a percepção dos clientes está muito des-
focada e muito optimista, criando um enorme gap entre a 
visão da qualidade por parte das administrações e a per-
cepção da qualidade por parte dos clientes.

Afinal o que É que o Cliente Valoriza?
Havendo, como é natural, diferenças de banco para 

banco quando analisados individualmente, a nível global 
o cliente revela graus muito elevados de insatisfação na 
generalidade dos 19 itens que constituem o nosso mo-
delo. Destacamos aqui alguns temas que nos parecem 
ilustrativos. Os valores apresentados significam que o 
cliente respondeu que se encontra insatisfeito ou muito 
insatisfeito. Apenas um item tem valores inferiores a 10% 
– “a Cortesia”, com 7,5%; cinco itens apresentam va-
lores entre os 10% e 20%; dez itens colheram valores 
entre 20% e 30%, que poderão já ser considerados muito
preocupantes, e por fim três itens são classificados com va-
lores de descontentamento acima dos 30% – “o interesse 
demonstrado se as Filas se tornarem demasiado longas” 
com 31,6%, ou seja, quase um cliente em cada três; “o nú-
mero de empregados disponíveis para Atendimento de 
balcão”, com 38,1%, quase dois clientes em cada cinco; 
“o Esclarecimento que me permite saber como manter 
os custos bancários reduzidos” com 42,7%, já muito per-
to de um cliente em cada dois. Decorre do senso comum 
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Citando...
  Todos vêem o que 

pareces, poucos 
percebem o que és.

Niccolo Maquiavel

  Pensa diferente.
Steve Jobs

  Sempre por via irá 
direita/Quem do 
oportuno tempo se 
aproveita.

Luís Vaz de Camões

  Um líder é um 
vendedor de 
esperanças.

Napoleão Bonaparte

  Tudo parece impossível 
até que seja feito.

Nelson Mandela

  Não encontre um 
defeito, encontre uma 
solução.

Henry Ford

  Uma das causas mais 
comuns das doenças é 
o diagnóstico.

Karl Kraus

  Sê plural como o 
universo!

Fernando Pessoa

que, em áreas que requerem muito 
pouco investimento, ter pelo menos 
um cliente em cada três muito insa-
tisfeito é um “luxo” que a banca em 
geral não pode continuar a ter.

Quais as Potencialidades do 
Nosso Modelo?

Falamos de potencialidades re-
lativas a um processo de recolha de 
dados que pode ser singular ou que 
pode passar por uma triangulação 
(online, telefónico e presencial) jun-
to da clientela em geral ou junto de 
segmentos pré-estabelecidos, de for-
ma prática, simples e clara, obtendo 
um manancial de informação assente 
na realidade e não em pressupostos 
mal definidos e jamais medidos. Esses 
pressupostos ou valores colhidos em 
sistemas pouco científicos, que ape-
nas medem desvios em relação ao 
estabelecido nos manuais de procedi-
mentos, são totalmente desprovidos 
de capacidade para medir a qualidade 
percebida pelo cliente; é o que suce-
de com os modelos, aliás praticamen-
te ignorados pelo mundo científico, 
do tipo Mystery Shopping(2).

É pois uma mudança para o rigor 
que se propõe com a implementação 
deste modelo. Saber em cada banco o 
que o cliente (em geral ou segmento) 
valoriza. Uma vez o modelo adaptado 
a um dado banco, a recolha de infor-
mação pode ser replicada em perío-
dos regulares a definir internamente 
e que preconizamos semestrais.

Mudar o Paradigma
A banca é, desde há muito, uma 

das indústrias melhor apetrechada 
em recursos humanos altamente 
qualificados, em que a percentagem 
de empregados com ensino superior 
é cada vez mais elevada (49,1% em 
2009). Curiosamente, é também um 
sector muito fechado às universida-
des e desprovido de investigação in-
terna. Qualquer estudo, melhoria de 
processos ou alteração fazem-se com 
recurso a consultores externos que, 
quase sempre, se limitam a aplicar 
modelos que estão ultrapassados ou 
não foram devidamente adaptados 

nem à realidade cultural do nosso 
país e ainda menos à realidade da em-
presa onde vão ser implementados. É 
tempo de mudar. É tempo de pôr em 
causa os modelos utilizados. É tempo 
de medir de forma correcta o retor-
no dos investimentos, nomeadamen-
te em marketing.

A necessária redução de custos 
e a melhoria do rácio de eficiência 
cost to income não passa apenas pela 
redução do papel, factura da elec-
tricidade, limpeza, correio interno e 
mesmo frota automóvel. As reduções 
de custos passam pelo investimento 
acertado em áreas muito pesadas em 
termos financeiros, como o marke-
ting, pela forma de comunicar com 
o cliente, nomeadamente forma es-
crita, pela informação correcta so-
bre os produtos, que deverá ter em 
conta o perfil e as reais necessidades 
ou aspirações do cliente e não assen-
tar na venda cega a fim de atingir os 
objectivos comerciais das agências. 
Passam também pelo rigoroso apro-
veitamento das potencialidades inter-
nas orientando-as para a investigação 
e desenvolvimento. Por fim importa 
saber que as áreas valorizadas se si-
tuam mais no âmbito da rapidez e do 
rigor, clareza de serviço e condições 
de privacidade e menos em factores 
referentes a honestidade, solidez, 
inovação ou notoriedade, que, não 
provocando satisfação não são facto-
res de fidelização. Apenas a sua au-
sência provoca graus diferenciados de 
insatisfação(3). É essencial que estes 
aspectos estejam sempre presentes 
aquando da tomada de decisão por 
parte dos nossos administradores 
bancários. 
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Luiz Sá Pessoa
Chefe da Representação 
da Comissão Europeia em 
Portugal
“A nossa intenção, da União 
Europeia, é a de não restringir 
as liberdades que estão inscri-
tas no Tratado e, além disso, de 
evitar que se repitam proble-
mas importantes nos sectores 

descritos, e que a crise de 2008 seja completamente ultra-
passada e assente em novas bases mais sãs.”

António de Sousa
Presidente da Associação 

Portuguesa de Bancos
“Como todos podemos con-
cluir, a actual crise mostrou 
claramente a interdependência 
mundial dos mercados finan-
ceiros e mesmo dos sistemas 
bancários. Penso ainda que 
apontou para a necessidade de 
uma supervisão activa e de uma regulação, não só mais so-
fisticada, mas com uma característica que eu queria acen-
tuar, que é não ser pró-cíclica. A crise provou também 
que a regulação do tipo anglo-saxónico não funcionou, no-
meadamente a chamada auto-regulação.”

Martin Merlin
Chefe de Unidade da Política 
de Serviços Financeiros da 
União Europeia
“Precisamos de um sistema fi-
nanceiro robusto! Por essa ra-
zão, em 2007 a Comissão ini-
ciou um programa massivo de 
reforço, de modo a regular e a 
supervisionar o sistema finan-

ceiro na Europa e também a torná-lo mais forte.”

Conferência

Mecanismos 
de Supervisão 
e Regulação 
do Sistema 
Financeiro

COMISSÃO EUROPEIA
DIRECÇÃO-GERAL DA COMUNICAÇÃO

REPRESENTAÇÕES NOS ESTADOS-MEMBROS
PORTUGAL

A Comissão Europeia (Representação em 
Portugal) e o Instituto de Formação Bancária 
organizaram em Setembro, em Lisboa, uma 
conferência com o objectivo de discutir os 
mecanismos de supervisão e regulação do 
sistema fi nanceiro accionados pelas instituições 
europeias na resposta à crise fi nanceira de 2008. 
A inforBANCA regista aqui alguns dos aspectos 
mais importantes das intervenções produzidas.
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Pedro Duarte Neves
Vice-Governador do

Banco de Portugal
“A actual crise financeira re-
velou que havia baixos níveis 
de capacidade para absorver 
choques adversos, e isso levou 
a que seja necessário as insti-
tuições terem mais e melhor 
capital. No essencial, Basileia III 
está no bom sentido. Basileia III pede mais capital, pede 
também maiores requisitos de liquidez.”

Mário Ribeiro
Director-Geral de 
Desenvolvimento e
Relações Institucionais do
Instituto de Seguros de 
Portugal
“Algumas pessoas há pouco 
diziam-me que o sector segu-
rador parece ter escapado a 
esta crise e a esta associação 

do risco sistémico a que tanto temos assistido. Como um 
sector inserido no meio financeiro, obviamente o sector 
segurador também é atingido. Contudo, efectivamente, 
o negócio das seguradoras é risco e esse risco, como sa-
bemos, tem formas de mitigação já muito clássicas, no-
meadamente formas de delegação de risco, de separação 
de risco, de entrega e repartição de risco, atenuando-se 
assim um pouco o efeito da crise no sector.”

Carlos Alves
Vogal do Conselho Directivo
da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários
“Não se pode fazer reforma 
alguma deixando de lado o ob-
jectivo fundamental que perse-
guimos há anos e que é o de 
construir um mercado único 
para os mercados financeiros; 
o objectivo de assegurar a estabilidade financeira para os 
Estados-Membros e para a União Europeia no seu todo, e 
que os agentes económicos da União Europeia, sejam eles 
privados ou públicos, disponham do acesso a mercados 
que assegurem o seu financiamento. E bastava-me parar 
por aqui para todos sabermos que estamos muito longe 
do destino final.” 
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Área de Crédito

Análise de Risco de Crédito 06 a 08

Crédito a Particulares e a Empresas 19 a 21

Crédito à Habitação 26 e 27(P) 14 e 15

Gestão e Recuperação de Crédito 05 a 07

Área de Operações e Técnicas Bancárias

Conta e Depósito Bancário 27

Anti Money Laundering & Counter Terrorism Financing 16

Detecção da Falsificação e Contrafacção de Meios de
Pagamento 28

Gestão do Risco em Basileia II e III 09 e 10(P)

Meios e Sistemas de Pagamentos Electrónicos 24(P)

Operações Documentárias no Comércio Internacional 28 e 29

Produtos Bancários e Financeiros 26 a 28

Área de Direito

Cheque – Normas e Procedimentos 22 e 23

Clientes Bancários – Enquadramento Jurídico 23 e 24(P)

Contratos e Garantias do Crédito 30 e 31

Fiscalidade – O Impacto da Tributação nos Produtos Financeiros 14 e 15

Garantias Bancárias 15 e 16(P)

Letra e Livrança 23 e 24 06 e 07(P)

Registos e Notariado 28 e 29(P)

Sigilo Bancário 24

Área de Marketing e Gestão da Actividade Comercial

Gestão do Tempo 08 e 09(P)

Técnicas de Negociação e Venda

Área de Comportamento Organizacional

Comunicação na Empresa e Relacionamento Interpessoal 30 e 31 22 e 23(P)

Liderança de Equipas 01 e 02

Área de Contabilidade e Análise de Empresas

Análise Económico Financeira de Empresas 18 a 20 14 a 16(P)

Auditoria Bancária 11 a 23(P)

Contabilidade Bancária 01 a 03(P) 12 a 14

Contabilidade de Empresas

Introdução às Normas Internacionais de Contabilidade 09 e 10

SNC – Sistema de Normalização Contabilística 29 e 30

Área de Mercados Financeiros

Análise de Investimentos e Gestão de Carteiras 28 e 29(P)

Cálculo Financeiro Aplicado 01 a 03 05 a 07(P)

Mercado e Produtos Financeiros 25 a 27(P)

Mercado Monetário e Cambial 27 e 28

Operações de Bolsa e a Interligação aos Mercados 05 e 06

Organização e Funcionamento de Uma Sala de Mercados 18 a 20(P)

(P) – Porto
Cursos com duração de 1 a 5 dias, conforme indicado, destinados a apoiar o desenvolvimento profissional dos 
participantes, sendo, por este motivo, “sem reconhecimento oficial”.



Gestão da 
Actividade 
Comercial

Jan > Mar | 201212 Copyright © 2011 by IFB/APB, LisboninforBANCA 91

Práticas de 
Responsabilidade 
Social no Sector 
Bancário Português

Teresa Pereira Esteves*
Coordenadora da Secção 

N as últimas décadas o tema da responsabilidade social das empresas (RS) e 
do desenvolvimento sustentável (DS) generalizou-se e adquiriu relevância a 
nível institucional (Conferências das Nações Unidas, Declarações da Orga-

nização Internacional do Trabalho, Orientações da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico, Livro Verde para Promover um Quadro Europeu 
para a Responsabilidade Social das Empresas e Comunicações da Comissão Europeia).

A nível organizacional, generalizou-se a prática de elaborar relatórios no âmbi-
to da RS e do DS, constituíram-se empresas de consultoria especializadas em RS, 
construíram-se rankings de empresas e índices de RS. De acordo com um relatório 
da OCDE (2001), as iniciativas voluntárias no âmbito da RS são a maior tendência da 
gestão empresarial a nível internacional.

A nível académico, surgiram muitos artigos sobre RS publicados em revistas de refe-
rência (e.g., Academy of Management Journal, Harvard Business Review) e organizaram-se 
várias conferências e sociedades científicas dedicadas ao tema.

A RS adquiriu também relevância no sector bancário português. Neste sentido,
realizámos um estudo, com objectivos estritamente académicos, que pretendia recolher 
informação sobre as seguintes questões:

• Em que medida os bancos disponibilizam informação sobre práticas de RS nos web sites?
• Quais os motivos que levam os bancos a investirem em práticas de RS?
• Quais as actividades de RS dos bancos?
• Como é que os bancos avaliam o impacto das práticas de RS?
• Que informação têm os bancários e os clientes sobre as práticas de RS dos bancos?
• Que relevância atribuem os bancários e os clientes às práticas de RS dos bancos?
O estudo decorreu em duas fases. Inicialmente foi efectuada uma análise preliminar 

da informação disponível nos sites de cinco instituições financeiras relevantes para o 
mercado português. A análise da informação recolhida nos sites foi aprofundada e va-
lidada através de entrevistas efectuadas a responsáveis dos bancos. Na segunda fase 
e com base na informação recolhida, foi elaborado um questionário, respondido por 
uma amostra de cerca de 200 empregados e clientes dos bancos, para averiguar se estes 
estão informados sobre as práticas de RS dos bancos e qual a 
percepção que têm sobre a utilidade dessas práticas. A análi-
se do conteúdo da informação disponibilizada nos web sites, 
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complementada com a recolhida nas entrevistas aos res-
ponsáveis das organizações, sugere o seguinte:

Disponibilização de Informação sobre a Respon-
sabilidade Social nos Sites: As cinco instituições apre-
sentam informação sobre práticas de RS nos seus sites: 
home page ou link sobre informação institucional. Contu-
do, há diferenças na forma e no tipo de informação que 
prestam: umas referem, de um modo isolado, informação 
sobre as iniciativas, outras permitem o acesso a relatórios 
completos sobre a estratégia e as práticas de sustentabili-
dade e outras disponibilizam links para a página da funda-
ção criada pela instituição e destinada ao desenvolvimento 
de iniciativas neste âmbito.

A informação recolhida sugere que existe uma associa-
ção entre a quantidade de informação disponibilizada nos 
web site e as intenções e expectativas das organizações 
em cumprirem os requisitos para integrarem os índices 
internacionais, como o FTSE4 Good Index e o Dow Jones 
Sustainability Index.

Gestão da Responsabilidade Social: Algumas insti-
tuições criaram fundações para gerir as iniciativas e práti-
cas de RS, enquanto outras as atribuem a grupos de traba-
lho específicos que envolvem várias áreas da organização, 
mas todas descrevem o processo como sendo transversal 
à empresa. Em todas as instituições, o presidente inter-
vém directamente no processo.

Princípios Subjacentes às Actividades e Práticas 
de Responsabilidade Social: As instituições apresentam 
as práticas de RS como sendo uma expressão dos valores 
e da cultura organizacional. Esta informação surge expres-
sa nos discursos dos presidentes das instituições que cons-
tam nas primeiras páginas dos relatórios de sustentabilida-
de ou na página institucional.

Nas entrevistas, alguns responsáveis enfatizaram que 
as actividades de âmbito social decorrem do “ADN” da 
instituição e sempre foram realizadas inserindo-se no 
cumprimento da sua missão. Recentemente, devido às so-
licitações dos stakeholders e à vontade de corresponder 
às expectativas sociais, estas iniciativas foram integradas, 
sistematizadas e estão a ser formalmente divulgadas.

Outras instituições adoptam também uma perspectiva 
utilitária sobre a RS, sendo esta referida como fazendo 
parte do core business da organização e sendo instrumen-
tal para o desenvolvimento da posição competitiva. 

Envolvimento dos Stakeholders: A informação reco-
lhida sugere que existe a prática de auscultar e envolver 
os vários stakeholders na selecção, no planeamento e na 
execução das iniciativas no âmbito da RS. Neste sentido, é 
frequente as organizações enviarem questionários sobre o 
assunto a clientes, trabalhadores e fornecedores, promo-
verem concursos de sugestões e organizarem workshops e 
reuniões com ONG, IPSS e autarquias.

Os dados revelam que no âmbito da RS é usual as ins-
tituições financeiras criarem parcerias e trabalharem em 
rede com as instituições locais ou sectoriais.

Orientação e Conteúdo das Práticas: Geralmente 
as instituições financeiras direccionam as práticas de RS 
para: 

• Comunidade – Criação de programas de apoio di-
rigidos para a cultura, a ciência, a educação, o des-
porto, a infância, a juventude, para a terceira idade, 
grupos especiais; programas de literacia financeira.
Os programas de literacia financeira têm aumentado 
nos últimos tempos.
Algumas instituições criaram iniciativas específicas 
para os jovens, para a terceira idade e para cidadãos 
com deficiência visual ou auditiva.

• Protecção do ambiente – Proposta de produtos 
e serviços com impacto positivo no ambiente; im-
plementação de programas para reduzir consumos 
organizacionais e para incentivar as actividades de 
reciclagem; lançamento de programas de defesa da 
biodiversidade.

• Empregados e Famílias – Investimento em progra-
mas de formação profissional, de cuidados de saúde, 
de apoio psicológico, de apoio financeiro, de apoio 
aos tempos livres e de assistência à família.

• Clientes e Fornecedores – Elaboração de códi-
gos de ética relativamente ao estabelecimento de 
contratos; disponibilização de informação relativa a 
produtos e serviços financeiros; criação de produtos 
e serviços para sensibilizar sobre a relevância da sus-
tentabilidade e para incentivar o recurso a soluções 
sustentáveis; adopção de práticas de publicidade e de 
divulgação de preços rigorosas; criação de programas 
de microcrédito que, regra geral, são implementados 
em parceria com associações profissionais; criação de 
programas de aconselhamento financeiro.

Avaliação do Impacto das Práticas: Todas as insti-
tuições financeiras estudadas participam em associações 
ou grupos de trabalho no âmbito da RS, o que lhes permi-
te realizarem o benchmarking das metodologias e práticas 
que estão a ser adoptadas a nível nacional e internacional, 
como as do London Benchmarking Model (LBS Model).

Percepções sobre Práticas de RS
Com base na informação anterior, elaborou-se um 

questionário para averiguar a informação que os bancários 
têm sobre as práticas de RS dos bancos, a percepção que 
têm sobre os contributos das práticas  e explorar a relação 
entre percepção de práticas de RS e implicação organiza-
cional afectiva.

Utilizou-se uma amostra de conveniência que inte-
grou 200 bancários que estavam a frequentar os cursos 
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do ISGB. A amostra foi constituída 
maioritariamente por bancários com 
funções de atendimento geral e de 
aconselhamento de clientes, tendo 
também as funções de enquadramen-
to e de assessoria alguma expressão.

Constata-se que maioritariamen-
te os bancários consideram terem 
informação sobre as práticas de RS 
do banco. Cerca de 82% concordam 
que têm informação sobre as práticas 
de RS para os empregados e para a 
comunidade. Todavia, só cerca de 
72% referem de forma inequívoca 
ter informação sobre as práticas re-
lativas ao ambiente e 74% sobre as 
relativas aos clientes. Mais de metade 
dos inquiridos considera que a em-

presa disponibiliza informação sobre 
as práticas de RS (60%), cerca de 
53% gostariam de ter mais informa-
ção e 48,6% gostariam que o banco 
investisse mais em RS.

Relativamente à relevância atribuí-
da às práticas de RS para a organiza-
ção, Quadro 2, verifica-se que 93% 
dos bancários consideram de forma 
inequívoca que as práticas contri-
buem para a reputação organizacio-
nal e 78% referem que elas facilitam 
a estratégia de marketing. Maiorita-
riamente consideram que as práticas 
de RS facilitam o relacionamento com 
os clientes (59%), contribuem para 
a fidelização dos clientes (52,5%) e 
para a preferência pelos produtos e 

Quadro 1 – Informação dos Empregados sobre Práticas de RS

Relativamente às práticas de RS do Banco 
onde trabalho considero que:

% de Respostas
N média D.P.

1 2 3 4 5*

Estou informado das práticas de RS para os 
empregados.

2,2 5,6 10,1 71,5 10,6 180 3,8 0,8

Estou informado das práticas de RS para os 
clientes.

2,2 6,8 17,3 60,9 12,8 180 3,7 0,8

Estou informado das práticas de RS para a 
comunidade.

1,1 5,0 12,3 64,3 17,3 180 3,9 0,8

Estou informado das práticas de RS para o 
ambiente.

2,3 5,6 20,3 56,5 15,3 179 3,7 0,9

Estou informado das práticas de RS do banco. 1,6 5,1 16,9 66,3 10,1 179 3,8 0,8

Estou informado do impacto das práticas de RS. 2,8 14,5 28,5 46,4 7,8 180 3,4 0,9

A empresa disponibiliza informação sobre as 
práticas de RS.

5,0 11,1 24 43,1 16,8 180 3,5 1

Se pretender informar-me sobre práticas de RS 
do banco, sei onde encontrar informação.

1,1 0,9 11,8 57,8 28,4 178 3,9 0,9

Gostaria de ter mais informação sobre as práticas 
de RS do banco.

2,8 11,1 33 39,1 14 179 3,5 1

Gostaria que o banco investisse mais em RS. 3,9 10,1 37,4 35,8 12,8 179 3,4 1
*1 – Discordo completamente……5 – Concordo completamente.

Quadro 2 – Práticas de RS: Relevância Percebida

As práticas de RS contribuem para:
% de Respostas

N média D.P.
1 2 3 4 5*

A reputação positiva da empresa. 0,5 0,6 6,2 56,5 36,2 178 4,2 0,7

Resultados económico-financeiros. 2,2 8,0 36,5 44,9 8,4 178 3,4 0,8

A preferência pelos produtos e serviços do banco. 2,3 7,3 34,7 47,7 8,0 177 3,5 0,8

A fidelização de clientes. 1,7 7,3 38,5 41,3 11,2 179 3,5 0,8

Facilitar o relacionamento com os clientes. 1,1 7,3 32,4 48,6 10,6 179 3,6 0,8

Facilitar o relacionamento com os fornecedores. 2,2 6,3 44,9 41 5,6 178 3,4 0,8

O ambiente de trabalho positivo. 1,1 1,7 30,7 51,4 15,1 179 3,8 0,8

A cooperação entre departamentos. 1,1 5,6 41,6 41,6 10,1 178 3,5 0,8

A cooperação entre pessoas. 1,1 4,5 39,1 41,3 14 179 3,6 0,8

Facilitam a estratégia de marketing. 0,6 2,2 19,5 53,1 24,6 179 3,9 0,8
*1 – Discordo completamente……5 – Concordo completamente.

serviços dos bancos (56%). A maioria 
considerou também que as práticas 
de RS contribuem para o ambiente 
de trabalho positivo (66,5%), para 
a cooperação entre departamentos 
(51,7%) e  para os resultados econó-
mico-financeiros (53,3%). 

Globalmente, os resultados indi-
ciam que a RS adquiriu relevância na 
estratégia de comunicação dos ban-
cos. Todas as instituições estudadas 
relacionam as práticas de RS com a 
história e a cultura organizacional. As 
práticas de RS têm como alvos princi-
pais os trabalhadores e as suas famílias, 
a comunidade, a protecção do am-
biente, os clientes e os fornecedores.

Os bancários consideram estar 
informados sobre as práticas de RS. 
Todavia, os resultados sugerem ser 
útil os bancos disponibilizarem mais 
informação, nomeadamente sobre as 
iniciativas dirigidas aos clientes, aos 
fornecedores e à protecção do am-
biente. Existe a percepção unânime 
de que as práticas contribuem para 
a reputação organizacional, o que é 
consentâneo com os resultados de 
outros estudos. A maioria considerou 
também que as práticas contribuem 
para a criação de um ambiente de tra-
balho positivo e facilitam o relaciona-
mento com os clientes.

Os resultados obtidos revelaram 
também existir uma relação positiva 
significativa entre informação sobre 
práticas de RS, percepção do contri-
buto das práticas e empenhamento 
organizacional afectivo dos trabalha-
dores; estes resultados são consentâ-
neos com os encontrados em outros 
estudos (e.g., Rego et al., 2009). 

*Docente do ISGB.
Bibliografia: 
Esteves, T. (2011), Práticas de responsabili-
dade social no sector bancário Português, 1º 
Congresso Lusófono de Comportamento Organi-
zacional e Gestão, Lisboa, Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas.
Rego, A., Leal, S., Cunha, M., Faria, J., & Pinho, 
C. (2010), How the perceptions of five dimen-
sions of corporate citizenship and their inter-
-inconsistencies predict affective commitment, 
Journal of Business Ethics, 94, 107 -127.
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Divulgando...
                                             

  

    

                                      
  Cristiano Cechella em A Globalização e a Internacionali-

zação das Empresas Brasileiras em Portugal, editado pela Prin-
cipia aponta-nos respostas tanto para questões de carácter geral 
sobre a evolução da economia mundial e o papel dos novos países 
investidores, nomeadamente os BRIC (Brasil, Rússia, Índia e Chi-
na), como para outras mais específicas, nomeadamente o impacto 
das afinidades linguísticas e culturais nos fluxos internacionais.

  Geração Extreme, escrito por Inês Teixeira-Botelho e pu-
blicado pelas Edições Sílabo, ajuda-nos a conhecer melhor o 
mundo em que vivemos. Esta nativa digital, com base numa in-
vestigação científica que desenvolveu sobre o uso do telemóvel, 
fornece-nos elementos que nos ajudarão a compreender uma ju-
ventude que não teve de se adaptar às novas tecnologias porque 
já nasceu no meio delas.

  Maria Luísa Lima, em conjunto com Magda S. Roberto, 
Maria T. Batista, Maria Helena Santos, Rita Morais e Rui 
S. Costa, contribuíram para dinamizar a investigação contempo-
rânea em psicologia social e das organizações, quer em Portugal, 
quer em contexto internacional. Percursos da Investigação em 
Psicologia Social e Organizacional, publicado pelas Edições Co-
libri, é assim o resultado do trabalho de uma “comunidade feita de 
muitos sonhos”.

  As directrizes educativas actuais apontam a meta a atingir mas 
não o percurso a seguir. Este cenário desencadeia a necessidade 
de avaliação sobre as melhores aproximações pedagógicas para 
obter uma exploração qualificada, objectivo principal de Paula 
Peres e Pedro Pimenta. Teorias e Práticas de B-Learning, 
publicado pelas Edições Sílabo, pretende abrir caminhos para a 
exploração eficiente das actuais tecnologias web, utilizando, para 
isso, um projecto de construção de um curso a distância e cenários 
de aprendizagem digital.

  Em Gestão e Liderança de Talentos…, publicado pela Edito-
ra RH, pode encontrar termos como “gozo” e “emoção” aplica-
dos às relações de trabalho. Numa área onde é muito vulgar o uso 
de uma linguagem tecnocrática, desumanizada, em que as pessoas 
são apenas números em tabelas estatísticas, Patrícia J. Palma, 
Miguel P. Lopes e José Bancaleiro falam de seres humanos que 
retiram (ou não retiram) “gozo” do trabalho e que o fazem (ou 
não fazem) com “emoção”.

  “Só existe uma forma, neste mundo, de fazer com que alguém 
faça alguma coisa. Já pensou nisso? Sim, apenas uma forma. É fazer 
com que a pessoa queira fazê-la”. Dale Carnegie partilha assim 
os segredos do seu sucesso de Como Fazer Amigos e Influen-
ciar Pessoas, com as três técnicas fundamentais para lidar com 
pessoas, seis formas de fazer com que os outros gostem de nós 
e doze maneiras para convencer e nove para liderar. A Lua de 
Papel dá-nos a conhecer um filho de agricultores pobres que cedo 
percebeu que para ter êxito não chegam os conhecimentos profis-
sionais, porque “o mundo pertence a quem consegue expressar as 
suas ideias, assumir a liderança e entusiasmar os outros”.

  Não há muito tempo, a liderança era exercida de forma bas-
tante simples, que poderia ser resumida num ditado popular: 
“Manda quem pode, obedece quem tem juízo”, muito de acordo 
com o próprio funcionamento da sociedade no geral. O mundo 
mudou e com isso mudou também a liderança. Agora, só depende 
de si! A eficácia de um líder nos dias de hoje depende muito mais da 
capacidade de motivar e inspirar pessoas do que da capacidade de 
tomar decisões e ordenar, Líder do Futuro – A Transformação em 
Líder Coach, de Arthur Diniz, publicado pela Editora RH, é um 
guia que o poderá ajudar a um melhor autoconhecimento e desen-
volvimento pessoal.

  Carlos Pateira, ex-bancário e colaborador externo do IFB/
/ISGB na área comportamental, publica nas Edições Colibri, Car-
ta Aberta a António Lobo Antunes, “um livro que, apesar de 
desprovido de enredo, é farto de uma história feita de incomuns 
episódios e ásperas sequelas”. O comportamento humano na pri-
meira pessoa e em situações extremas.

Outros livros recebidos que podem ser consultados na nossa biblioteca:
• Edições RH – A Era da Competência – Um Novo Paradigma para a 

Gestão de Recursos Humanos e o Direito do Trabalho, de Paulo P. de 
Almeida e Glória Rebelo; Desenvolvimento de Carreira – Uma Análise 
Centrada na Relação entre o Trabalho e a Família, de Gina Gaio Santos; 
Desenvolvimento Empresarial em Portugal – O Sistema de Gestão 
Nipónico, de Felipa Lopes dos Reis;

• Edições Sílabo – A Qualidade numa Perspectiva Multi e Interdisciplinar, 
de Maria Raquel Lucas, Margarida Saraiva e Álvaro Rosa;

• Principia – Casos de Desenvolvimento Regional, com coordenação de 
Rui Nuno Baleiras; Direitos Fundamentais – Introdução Geral, de José 
Melo Alexandrino; Entre a Estratégia de Lisboa e a Europa 2020 – Para 
Onde Caminha o Modelo Social Europeu?, de Paulo Marques.

Os nossos agradecimentos aos editores. 
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Marketing 
Bancário

Bruno Valverde Cota*
Coordenador da Secção 

Marketing 
dos Recursos 
Humanos!

A pesar da presente crise financeira, todos os agentes económicos reconhe-
cem a importância do sector bancário na economia mundial. É indiscutível 
o papel mobilizador e até mesmo inovador que tem tido nos últimos anos 

na sociedade global. Contudo, nesta fase de enorme dificuldade é urgente que os 
bancos percebam a importância de comportamentos éticos, assentes em três qua-
lidades fundamentais: lealdade com todos os stakeholders, integridade e coragem. 

Assim, não basta aos bancos fazerem bem as suas principais actividades: cap-
tação de poupanças; aplicação de poupanças em activos diversificados e ade-
quados que reflicta o custo de financiamento e os riscos assumidos; aplicação 
de poupanças em fundos de investimento; oferta de serviços de aconselhamen-
to financeiro; e a avaliação, controlo e diversificação dos riscos da carteira de 
activos. São necessárias novas responsabilidades – ambientais e sociais – que 
em vez de factores de risco para o sector, deverão ser abordadas como verda-
deiras oportunidades de negócio, consubstanciadas na criação de novos pro-
dutos e serviços que possam influenciar boas práticas e comportamentos nos 

diversos agentes económicos. É necessária a harmonização e coerência entre 
as políticas ambientais e sociais defendidas e a abordagem ao negócio pratica-

da através do desenho de uma “estratégia de sustentabilidade”, que permitirá o 
cumprimento das qualidades necessárias referidas. E isso só será possível se houver 

capacidade e vontade de envolvimento de todos os stakeholders. Todos os grupos so-
ciais com actividades nos bancos deverão ser envolvidos e o ponto de partida deverá 
ser o esclarecimento das expectativas de todos. É fundamental ouvi-los e fomentar um 
ambiente de empatia, inclusive com os mais críticos, tentando perceber os diferentes 
pontos de vista.

Destaco, todavia, os stakeholders internos (colaboradores) pela sua especial impor-
tância nesta conjuntura económica. Deverão ser encontradas novas formas de relação 
com os colaboradores (clientes internos). E a este nível chamo a atenção para o relató-
rio do IPP Portugal que através dos seus resultados aponta pistas, antecipa tendências, 
permitindo a mentes mais abertas uma reflexão estratégica sobre os modelos actuais 
de gestão de RH.

Respostas às questões como “quais são as reais necessidades dos colaboradores?”, 
“como poderá ser melhorado o seu ambiente de trabalho?”, “como facilitar a sua 
actividade e desempenho?” são o início de uma nova e necessária abordagem junto 

dos colaboradores que, integrada numa verdadeira estratégia 
de sustentabilidade, facilitará ao banco a melhoria da perfor-
mance financeira, ganhos de reputação e criação de valor.
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Aludo a este respeito a um pequeno trecho do “Có-
digo do Samurai”: “... tomar um barco para Yokkaichi ou 
Awazu, com o intuito de encurtar a viagem, será uma im-
prudência. Pois deparar com mau tempo..., é desculpável; 
mas insistir em ir por um atalho para depois ocorrer al-
gum percalço, isso é completamente indesculpável”. Este 
princípio “de que o caminho mais longo é o mais curto” 
ganha especial pertinência nesta matéria, nomeadamente 
quando falamos de pessoas.

Fica pois claro que a sustentabilidade não deve ser en-
carada como uma actividade de um simples departamen-
to, seja de marketing, comunicação ou comercial. Deve 
fazer parte da estratégia e prática do banco. Para isso, 
é necessário reforçar na cultura dos bancos o conceito 
de inovação com sustentabilidade, introduzindo algumas 
ideias e procedimentos como: estimular as práticas saudá-
veis, adoptar a sustentabilidade como vector de desenvol-
vimento, exigir a quantificação de resultados (tangíveis) e 
criar formas de gestão da inovação. Opções não faltam, é 
necessário valorizar ainda mais o “Ser Humano”, seguindo 
caminhos para uma existência dos bancos com mais senti-
do e, eventualmente, com mais sabedoria.

Não nos esqueçamos de que os bancos são o reflexo 
das pessoas que as constituem. Assim, torna-se evidente 
a importância do capital humano numa organização com-
petitiva e moderna. Portanto, para os bancos a qualidade 
dos recursos humanos deverá ser, seguramente, factor de 
diferenciação. É pois fundamental aos bancos assegurarem 
que toda a organização conheça a estratégia do banco e a 
importância do papel de cada colaborador para a conse-
cução dos objectivos. Potenciar o desenvolvimento profis-
sional e pessoal, conciliando os interesses do grupo com 
os interesses individuais, fomentar o trabalho em equipa, 
estimulando a iniciativa e a tomada de decisões individuais, 
são factores determinantes na consolidação do “compro-
misso” que fortalece a equipa e assegura o êxito de um 
banco no futuro. E, em particular, num momento de gran-
de competição e mudança, como o actual, os bancos terão 

de ter capacidade de criar experiências memoráveis para 
os seus colaboradores. Eu diria mesmo, no tempo que vi-
vemos, para que se dê um forte sinal aos colaboradores, 
o próprio CEO deve acompanhar de perto estes temas. 
Ajudar a criar uma nova identidade. Investir em branding 
interno, ou seja, desenvolver estratégias de actuação diri-
gidas aos factores que influenciam o que os colaboradores 
sentem sobre o seu trabalho. É aquilo que Simon Barrow 
sintetiza como uma nova prioridade de gestão e, eu acres-
cento, desafio interno dos bancos: “entender as pessoas 
no trabalho”. Só desta forma conseguirão captar os talen-
tos e fidelizar os “melhores” colaboradores. 

Então, neste contexto, os bancos terão de avançar 
bastante no conhecimento sobre como a introdução de 
programas de marketing interno na gestão de recursos hu-
manos pode incrementar o desenvolvimento empresarial. 
Não estou a sugerir que os marketeers invadam a função 
de recursos humanos. Contudo, a utilização de técnicas e 
ferramentas de marketing pode auxiliar bastante os depar-
tamentos de pessoal a identificarem os factores críticos de 
sucesso para a motivação dos seus colaboradores.

Vejamos um exemplo concreto. Há 10 ou 15 anos 
atrás, seria muito mais atractivo para um colaborador 
trabalhar num banco pelas vantagens disponibilizadas nos 
produtos financeiros: taxas de juros preferenciais no cré-
dito habitação e crédito individual, isenção de algumas 
comissões, assistência médica preferencial, entre outras. 
Todavia, com a diminuição das taxas de juro, com uma 
maior facilidade de acesso aos produtos financeiros e com 
o aumento da intensidade concorrencial, o impacto destas 
vantagens diminuiu, uma vez que, por exemplo, é possível 
hoje obter taxas de juro baixas no acesso ao crédito habi-
tação em qualquer banco, o que não acontecia no passa-
do. Em termos futuros, os bancos deverão caminhar para 
uma prestação de serviço interna diferenciada, através da 
criação de um pacote de serviços que facilite a vida pro-
fissional e pessoal dos seus colaboradores. Serviços como
baby-sitting, apoio ao transporte, lavandaria, lavagem de 
automóvel, catering, limpeza doméstica, jardinagem, giná-
sio, entre muitos outros, farão certamente a diferença. Eu 
diria que, tal como nos clientes externos, também inter-
namente deverão ser criadas ofertas de serviços feitas à 
medida das necessidades dos colaboradores. Será a única 
forma, a meu ver, de conseguir ter os melhores colabora-
dores. E o(s) banco(s) que o conseguir(em) terá(ão) mais 
hipóteses de ser(em) também o(s) melhor(es). Com co-
laboradores satisfeitos e fidelizados, o valor do serviço a 
disponibilizar aos clientes será também maior, os clientes 
ficarão satisfeitos, logo fidelizados, e o banco crescerá. O 
desafio é claro e objectivo, tal como Peter Drucker di-
zia, “tornar eficazes as forças das pessoas e irrelevantes as 
suas fraquezas”. 

*Quadro do BES.
Corporate University Manager (UBES).
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João Paulo Almeida*

Formação no Banif
A Formação que Valoriza a Noss

N   o âmbito do convite que me foi dirigido 
pelo Instituto de Formação Bancária (IFB) 
para apresentar uma comunicação sobre a 

formação no Banif, ao 3.º Conselho Pedagógico de 2011, 
no passado dia 29 de Setembro de 2011, deixo aqui uma 
síntese dessa mesma comunicação.

O Banif, desde a sua fundação em 1988, tem tomado a 
formação como parte integrante e fundamental da gestão 
de recursos humanos do banco, tendo como objectivo a 
elevação contínua de conhecimentos, o aperfeiçoamento 
das atitudes e comportamentos e a melhoria da performan-
ce profissional. A formação e, em particular, a superior é 
desde logo valorizada aquando da contratação de novos co-
laboradores, pelo que cerca de metade dos nossos quadros 
tem licenciatura. Esta política permitiu-nos um melhor 
aproveitamento dos recursos internos e assegurar uma ex-
pansão mais rápida e segura, estando hoje o Banif – Grupo 
Financeiro presente em 16 países. O Grupo estende-se a 
mais de 50 empresas nos sectores da banca, seguros, lea-
sing, crédito especializado, corretagem e gestão de activos.

A formação assim considerada 
tem contribuído para o cumpri-
mento da missão e para a sedi-
mentação de uma cultura assente 
em ética e valores – ValoresCen-
tauro. Este alinhamento entre formação, cultura e missão 
constitui um elemento prioritário para alcançar uma efi-
cácia organizacional e manter uma coerência interna na 
gestão das nossas pessoas.

Pelo seu relevante papel no desenvolvimento dos cola-

boradores, a formação adquiriu uma marca 
própria – Evoluir – Formação que Valori-
za a Sua Força –, que reforça o conceito 
de evolução de cada formando, pessoal e 
profissionalmente, e tem presente na assina-
tura a ideia de valorização, invocando a força 
de acreditar do Banif e o apelo à valorização 
da força de cada colaborador através da for-
mação. Esta marca é umbrella para todos os 
meios, eventos e marcas de formação e de-
senvolvimento (e.g., Plataforma e-Learning 
Evoluir, Estágios Evoluir).

Deste modo, a formação acompanha 
todo o percurso de um colaborador desde 
que entra no banco e ao longo da sua carrei-
ra profissional. A formação de integração ou 
vestibular, como é designada internamente, 
marca a entrada no Banif e culmina com a 
recepção a todos os novos colaboradores 
pelo Presidente do Banif na sala do Conse-
lho de Administração, um momento muito 
marcante. Posteriormente, a formação em 
produtos, técnicas e operações bancárias, 
juntamente com a área comportamental, 
línguas e informática, asseguram as competências e conhe-
cimentos imprescindíveis para o desempenho de cada fun-
ção. A formação para a carreira e para o desenvolvimento 
é direccionada especificamente para colaboradores que 
se pretende que assumam funções de conteúdo funcional 
superior, como por exemplo os ciclos formativos destina-

“A formação assim considerada tem 
contribuído para o cumprimento da missã
e para a sedimentação de uma cultura 
assente em ética e valores...”
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dos a gerentes, gestores comerciais ou gestores privado. 
A formação em liderança e gestão de equipas para todas 
as chefias do Banif norteia a nossa visão da formação para 
todos os condutores de pessoas no banco.

Todo este processo de gestão é regularmente validado 
externamente. A formação possui a certificação de qua-
lidade no âmbito da NP EN ISO 9001:2008 e, enquanto 
entidade organizadora de formação interna, está certifi-
cada pela Direcção Regional de Qualificação Profissional 
(DRQP), entidade do Governo Regional da Madeira. 

O investimento em formação no Banif tem aumentado 
de forma muito significativa, com o e-Learning a destacar-

-se como uma metodologia cada vez mais 
relevante. Este investimento fez com que de 
2009 para 2010 o Banif tenha aumentado o 
volume de horas de formação em 50% por 
empregado.

Não obstante este crescimento, por com-
paração com o sector, o Banif necessita de 
aumentar o volume de formação dinamizada 
com recurso a formadores internos. Com este 
objectivo, foi lançado o projecto Formadores 
Evoluir, que consistiu na identificação de co-
laboradores internos que foram preparados 
com recurso a Formação Pedagógica Inicial de 
Formadores para a obtenção do Certificado 
de Aptidão de Formador (CAP). Os Forma-
dores Evoluir têm como responsabilidade de-
senvolver conteúdos de formação presencial 
e de e-Learning que, pela sua especificidade, 
não são passíveis de serem adquiridos no mer-
cado. Os Formadores Evoluir desenvolvem 
conteúdos apenas no âmbito das suas áreas de 
especialidade e de acordo com o plano de for-
mação das direcções onde estão integrados.

Em termos de formação externa, o Banif 
pretende manter, e até reforçar, a sua par-

ceria com algumas empresas que têm sido essenciais no 
desenvolvimento dos nossos projectos, com especial real-
ce para o IFB, parceiro desde o primeiro momento, e com 
um papel de destaque na formação em produtos, técnicas 
e operações bancárias e na formação para a carreira e para 
o desenvolvimento.

ssão 

O papel da formação não se confina ao desenvolvimento 
de conhecimentos e comportamentos dos colaboradores 
para o exercício das suas funções. Tem repercussões tam-
bém na política de sustentabilidade do banco dando contri-
butos em projectos que visam a formação da comunidade, 
tais como VAMOS Educar e Estágios Evoluir. Os programas 
VAMOS enquadram todos os projectos de voluntariado no 
Banif. O VAMOS Educar, na área da literacia financeira, em 
parceria com a Junior Achievement Portugal, passa pela di-
namização do programa “Economia para o Sucesso” junto 
de alunos do 9.º ano. Em 2010, foram envolvidos 77 volun-
tários, 25 escolas, 859 alunos num total de 6 443 horas de 
formação. Cada colaborador pode utilizar 7 horas do seu 
tempo de trabalho por ano para projectos de voluntariado 
VAMOS. Os Estágios Evoluir têm como objectivo promo-
ver o contacto dos estudantes com o mundo do trabalho, 
experiência que pode ser determinante para a carreira ou 
para a actividade que estes vierem a desenvolver. São es-
tágios curriculares para alunos finalistas do ensino secundá-
rio profissionalizante ou ensino superior. Num momento 
de constrangimento da economia em geral e do sector 
bancário em particular, a formação deverá continuar a ser 
uma forte aposta. Contudo, a formação em tempo de crise 
exige algumas medidas como a dinamização de equipas de 
formadores internos, a criação de conteúdos internos, a 
redução do número de horas de formação presencial com 
a criação de cursos em blended-learning, a aposta na forma-
ção e-Learning, o investimento em programas formativos 
em detrimento de custos logísticos, assim como uma maior 
capacidade de negociação no mercado.

Quando olhamos para a formação em termos futuros, 
compreendemos que claramente o impacto da tecnologia 
será bastante evidente. Tornar-se-á impossível não inte-
grar conceitos como as wikis, redes sociais, e-Learning web 
2.0, mobile learning, comunidades de prática, bibliotecas 
virtuais e tantos outros na formação do futuro. Certamen-
te que o paradigma da formação do futuro terá uma deslo-
calização do centro de responsabilidade das Direcções de 
Recursos Humanos para o colaborador. Se até aqui cabia 
às DRH a disponibilização da formação, a identificação das 
necessidades junto das chefias e a posterior organização 
da formação, no futuro, será acometida ao colaborador a 
responsabilidade pela procura de formação e informação 
nos meios ao seu dispor para responder às suas necessi-
dades. A DRH terá um papel facilitador através da dispo-
nibilização de formação, conteúdos e percursos formati-
vos por função, carreira e área de conhecimento. À chefia 
cabe o acompanhamento do colaborador e do seu papel 
enquanto auto-responsável pelo seu desenvolvimento 
profissional. 

É para este futuro de amanhã que o Banif se prepa-
ra hoje, para que a formação continue a valorizar a nossa 
força. 

*Administrador do Pelouro de
Recursos Humanos do Banif, SA.
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Redução do
Endividamento Português
O Ajustamento Patrocinado pelo Sector Bancário

Análise Económica

Quadro 1
Indicadores de Endividamento em Algumas Economias

em % do PIB

Famílias
Empresas Não 

Financeiras
Endivida-

mento
Bruto

Endivida-
mento
Líquido

Endivida-
mento
Bruto

Dívida/
/Capital 

(%)
EUA 92 – 232 90 92

Japão 77 – 236 143 181

Reino Unido 101 – 184 118 83

UEM 70 – 126 138 106

Bélgica 53 – 195 175 48

França 61 – 137 150 69

Alemanha 60 – 132 80 92

Grécia 71 – 57 74 182

Irlanda 123 – 67 245 90

Itália 50 – 178 110 125

Portugal 106 – 123 149 136

Espanha 87 – 78 192 134

Fonte: FMI, Global Financial Stability Report (GFSR) Set. 2011.

O Programa de Assistência Económica e Financeira 
(PAEF) a Portugal estabelece compromissos de 
ajustamento para o sector privado no que respei-

ta ao endividamento, designadamente bancário. Se, reco-
nhecidamente, a dívida pública portuguesa se encontra no 
grupo das mais elevadas do mundo em percentagem do 
Produto Interno Bruto (PIB), o endividamento do sector 
privado nacional (eminentemente crédito bancário) classifi-
ca-se também entre os mais elevados do mundo desenvol-
vido. (Quadro 1).

As características de financiamento da economia portu-
guesa significam que a imposição de redução do endivida-
mento ao sector bancário português obriga a idêntico mo-
vimento nos restantes sectores privados. O abrandamento 

da actividade creditícia decorre 
não apenas do cumprimen-

to das metas de capital 
(de fundos próprios de 
base) e de redução do 
crédito face aos depósi-
tos, mas igualmente da 
menor procura de cré-
dito. A subida dos pré-
mios de risco, a exigên-

cia de maiores garantias, 
e as pessimistas perspec-

tivas de evolução da procura 
e rendimento demovem fa-

mílias e empresas de 
se endividarem 

(Gráficos 1 e 2).
Os bancos 

portugueses 
têm sido bem 
sucedidos no 
p r o p ó s i t o 
de cumprir 

a meta de redução do rácio de crédito-depósitos de 159%, 
em Dezembro de 2010, para 120%, em final de 2014. Mas 
encontramo-nos ainda no início do processo. Desde Janei-
ro de 2011 o processo foi facilitado pelo comportamento 
dos depósitos. A sua evolução destaca-se no conjunto das 
economias mais afectadas pela crise da dívida soberana 
europeia, apresentando Portugal o maior crescimento de 
depósitos da área do euro – o que atesta a confiança dos 
depositantes nos bancos nacionais. Este andamento, po-
rém, tenderá a abrandar, na medida em que parte deste 
avanço decorreu de recomposição das carteiras de famílias 
e empresas, atraídas por elevadas remunerações e por me-
nor volatilidade. Apesar das expectativas de progressos da 
poupança nacional, dado o agravamento da carga fiscal, da 
deterioração das perspectivas de rendimento, da subida do 
desemprego, os avanços da poupança deverão ser limita-
dos. Ultrapassada a fase actual, a queda do rácio crédito-
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Gráfico 1 – Taxa de Crescimento dos Depósitos

Fonte: FMI (GFSR, Set2011).
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Gráfico 2 – Taxa de Crescimento do Crédito ao Sector Privado

Fonte: FMI (GFSR, Set2011).
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Quadro 2
Simulação da Evolução do Crédito e Depósitos: Objectivo – Rácio de Crédito/Depósitos de 120% em Dez. 2014

em milhões de euros
Crédito a 

clientes líquido 
de imparidades 

(1)

Crédito a clientes 
titularizado e não 
desreconhecido 

(2)

(1)+(2) = 
= (3)

Recursos de 
clientes e outros 

empréstimos
(4)

Rácio de 
transformação 

(3)/(4)

Taxa de variação
Diferencial 
depósitos-
-crédito(1)+(2) (3)

Dez-08 322 660 27 769 350 429 217 870 1,61 – 132 559

Dez-09 321 046 33 547 354 593 218 478 1,62 1,2% 0,3% – 136 115

Dez-10 320 044 46 380 366 424 230 558 1,59 3,3% 5,5% – 135 866

Dez-11 E 314 765 48 929 363 694 254 997 1,43 – 0,7% 10,6% – 108 697

Dez-12 P 296 580 48 929 345 509 260 352 1,33 – 5,0% 2,1% – 85 157

Dez-13 P 284 488 48 929 333 417 267 428 1,25 – 3,5% 2,7% – 65 988

Dez-14 P 284 488 48 929 333 417 278 226 1,20 0,0% 4,0% – 55 191

Diferença 2011-2014 – 30 278 23 229 53 506
Fonte: Banco de Portugal, cálculos previsionais BPI.

Hips: Admite-se que, em 2012, os depósitos cresçam à taxa de inflação, porque o crescimento real do PIB é negativo. Posteriormente, admite-se o crescimento em linha com o 
acréscimo do PIB nominal. Relativamente ao crédito, a sua evolução é ditada pela necessidade de cumprimento do objectivo de rácio de crédito-depósitos de 120% no final de 2014.

-depósitos radica mais intensamente no andamento do cré-
dito. A desaceleração do crédito tenderá a intensificar-se.

Os bancos também estão endividados e as tradicionais 
fontes de financiamento externas encerraram. A dívida 
bancária reembolsada não é refinanciada através dos me-
canismos típicos, mas por recurso ao financiamento jun-
to do Banco Central Europeu (que exige a existência de 
garantias disponíveis por parte dos bancos) e ao reforço 
da base de depósitos, impondo redução do crédito à eco-
nomia. A necessidade de disposição de uma carteira de 
títulos elegíveis, aceites como colateral pelo BCE, implica 
um custo para os bancos e significa que parte dos recursos 
de balanço terá de ser alocada a uma carteira de títulos e 
não somente ao crédito ao sector privado (Quadros 2).

O cumprimento da meta de redução do nível de alavan-
cagem do sector bancário português em 2014 configura 
alguns riscos para o financiamento da actividade económi-
ca. Considerando que a evolução dos depósitos será mais 
modesta, alinhada com o crescimento do PIB nominal, a 
diminuição da carteira de crédito poderá atingir cerca de 

8%. Tomando uma queda uniforme por todos os segmen-
tos de crédito, esta redução significa que as famílias terão 
um corte de 14 mil milhões de euros de crédito, enquanto 
para as empresas o decréscimo será de 12,5 mil milhões. 
Todavia, nos últimos meses, tem emergido uma tendência 
de mais intenso declínio do recurso ao crédito por parte 
das famílias. Assumindo que a contracção da procura de 
crédito por particulares se intensifica, o potencial aper-
to do crédito às empresas será aliviado. Mormente, se, 
como se antecipa, os bancos privilegiarem a concessão de 
crédito a empresas em sectores de bens transaccionáveis, 
designadamente exportadoras ou substitutas de impor-
tações, em detrimento de empresas de construção e/ou 
actividades imobiliárias. Por conseguinte, os riscos de con-
tracção do crédito e seu impacto negativo na actividade 
económica nacional poderão ser mais mitigados pela subi-
da da poupança, canalizada para depósitos, e, sobretudo, 
pelo redireccionamento dos fluxos de crédito disponível 
para os sectores promotores de crescimento, designada-
mente os exportadores e substitutos de importações. 

*Economista-Chefe, Banco BPI, SA
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Outros Tempos… Um Rico Tesouro

Caso...Conte-nos

No ano de 1968 o meu banco estava em plena ex-
pansão geográfica, montando agências nos mais va-
riados locais, mas, para se instalar nas boas praças, 
tinha de comprar o banco regional da cidade, porque 
o Banco de Portugal não autorizava mais estabeleci-
mentos em praças que estivessem saturadas em ter-
mos de cobertura bancária.

E, assim, fui destacado para um desses bancos, 
com a finalidade de o pôr a operar segundo as metas 
e procedimentos da casa-mãe. 

Quando lá cheguei, levaram-me a ver os cantos 
à casa (um prédio inteiro com três pisos e sótão); 
quando chegámos ao 1º andar e abriram uma porta-
-forte, deparei-me com um compartimento de cerca 
de 6 m2, cujas prateleiras estavam carregadas de 
jóias.

O que era isto? Nada menos do que uma função 
bancária de que eu nunca tinha ouvido falar, a de 
“prestamista com penhor de jóias”.

Então, quis ver em pormenor e mostraram-me. 
Desde um grande candelabro de prata, até um 

brinco de argola de ouro, passando por cruzes de dia-
mantes, grandes e pequenas, anéis de ouro e brilhan-
tes, platina e prata com pedras preciosas incrustadas, 
adornos de ouro e prata, todo o tipo de jóias ali estava 
guardado e em quantidade assinalável.

Muitas outras coisas me vieram a espantar naque-
la bendita casa, mas, como esta, nenhuma outra.

E o pior ainda foi quando eu quis conhecer o por-
menor.

Comecei por fazer perguntas sobre o brinco. Como 
é que está ali só um brinco? Então a pessoa não em-
penhou as duas argolas? E quanto lhe emprestaram 
por aquela argola? Dez escudos, diz-me o Professor 
(Professor era a alcunha do empregado que tinha a 
seu cargo o cofre dos penhores, porque antes de ser 
bancário tinha leccionado na Escola Primária). A 
cliente empenhou a única argola que possuía e o di-
nheiro serviu para pagar o bilhete da camioneta para 
o seu regresso a casa.

E histórias de triste cariz humano, como esta e ou-
tras a puxar à lágrima, eram aos montes.

“Ai, eu não quero ser penhorista, não! Tudo, menos 
isso! Tenho de fazer desaparecer o tesouro... rapida-
mente!”

E disse ao Professor para escrever a todos os “de-

vedores-depositantes” pedindo-lhes que viessem le-
vantar as peças penhoradas, pois íamos encerrar esta 
actividade.

Em mais de uma centena de casos, compareceram 
quatro depositantes. Quanto aos restantes, foram-nos 
devolvidos os avisos com a indicação de que o des-
tinatário não morava ali. Tinham dado morada falsa, 
está bem de ver.

A primeira a comparecer foi uma senhora de idade, 
que ia levantar uma grande salva de prata e restituir 
os 120 escudos que lhe tínhamos emprestado. Contu-
do, achava que os juros de 6,5 % que lhe estávamos a 
levar eram exagerados.

Digo eu ao Professor:
“Esse juro a mim não me parece mal... Então não é essa 

a taxa que nós estamos a aplicar nos financiamentos?”
Diz o Professor:
“Mas, neste caso, não é ao ano, é ao mês!…”
“Francamente! Mas que escândalo de negócio! 

Olhe, o Professor vai entregar tudo, a toda a gente, a 
juro 0%”.

A partir dali, para me ver livre do resto do tesouro, 
restavam duas hipóteses: ou fazer um leilão nas insta-
lações do banco — mas aí tínhamos de manter desfral-
dada à porta uma bandeira encarnada com a palavra  
“Leilão”, o que me parecia de certo modo comprome-
tedor — ou vendíamos todas as peças à Caixa Geral 
de Depósitos. 

Esta segunda opção foi a adoptada e, um dia, a 
CGD manda-nos um seu funcionário.

Vinha munido com uma balança de precisão e com 
um óculo de relojoeiro com que observava minuciosa-
mente cada uma das peças. Mirava, remirava, pesava-
-as e anotava o valor que nós tínhamos emprestado 
por cada uma. A Caixa só podia comprar por esse pre-
ço; era de lei.

No final, fui assistir ao “lavar dos cestos”.
O Professor entregou as caixas com a totalidade dos 

penhores, deu também o nosso alvará de penhorista 
e recebeu um cheque no valor de pouco mais de 32 
contos. Passados dias, em Lisboa, as duas instituições 
dariam a operação por finalizada com a assinatura do 
devido contrato.

Finalmente, fiquei livre da casa dos penhores!
Mas nunca consegui digerir aquela dos 32 contos 

por tão rico tesouro… 
JCR
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Front Office
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Coordenador da Secção

Introdução
Com o objectivo de obter considerações, segundo a 

perspectiva dos colaboradores front office, acerca dos avan-
ços tecnológicos e do seu impacto na banca de retalho, o 
presente artigo apresenta uma síntese dos resultados mais 
significativos obtidos no âmbito de um projeto mais alar-
gado desenvolvido na região centro do país, que envolveu 
uma amostra de conveniência constituída por cinquenta co-
laboradores front office oriundos de agências de diferentes 
instituições bancárias.

Dinâmica Tecnológica nas Operações Bancárias
Com recurso a técnicas de inquirição directa sob a for-

ma de questionário, uma das questões iniciais colocadas aos 
inquiridos prendeu-se com o grau de importância atribuído 
a cada canal electrónico de distribuição. Com base numa 
escala Likert de 1 a 5 (1=Importância Reduzida; 5 = Im-
portância Extrema), os resultados acumulados permitiram 
distinguir as ATM e a Internet. A Figura 1 ilustra o valor 
acumulado das respostas recebidas.

Quando confrontados, numa segunda questão, sobre 
quais os canais electrónicos de distribuição com maior cres-
cimento na banca nacional, os colaboradores apontaram a 

Internet (63%) e a ATM (21%). Há que realçar, curiosa-
mente, que os dispositivos móveis não obtiveram um resul-
tado tão expressivo como, inicialmente, se poderia julgar. A 
Figura 2 ilustra a distribuição percentual de respostas.

Uma das questões incluídas no questionário procurou 
identificar as principais vantagens decorrentes na introdução 
dos SI/TI nas actividades diárias da banca de retalho. Na opi-
nião dos colaboradores, a rapidez de tratamento da informa-

Figura 1 – Importância Atribuída aos
Canais Electrónicos de Distribuição
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Figura 2 – Canais Electrónicos de 
Distribuição com Maior Crescimento
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Figura 3 – Principais Vantagens da 
Introdução dos SI/TI na Banca de Retalho
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Figura 5 – Operações no Multibanco com Maior Impacto na 
Reestruturação das Tarefas de Colaborador Front Office 
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ção (49%) e a eficiência (25%) foram 
os itens mais votados. A totalidade dos 
resultados consta na Figura 3.

Entrando no domínio específico das 
tarefas diárias dos colaboradores front 
office, a questão seguinte visou apurar 
o grau de dependência que essas mes-
mas operações têm relativamente às 
novas tecnologias. Sobre este ponto, 
importa salientar um relativo destaque 
das transferências nacionais para o es-
trangeiro (16%), pagamentos de serviços 
(16%), consultas de saldos, movimentos 
e NIB (16%) e activação, consulta de 
extracto e operações de crédito (16%) 
(Figura 4).

Dando sequência ao impacto dos 
SI/TI nas tarefas de colaborador front 
office, a questão seguinte procurou 
apurar que operações do Multibanco 
são susceptíveis de criar maior impac-
to na reestruturação dessas mesmas 
tarefas. Os levantamentos (16%), os 
pagamentos de serviços (15%) e as en-
tregas e depósitos (15%) foram as ope-
rações mais votadas (Figura 5).

Desde a sua introdução no merca-
do, o MB Phone tem motivado altera-
ções na forma como algumas opera-
ções bancárias são conduzidas. Neste 
sentido, e com base no estudo desen-
volvido por Pinto e Ferreira (2010), foi 
concebida uma questão com o intuito 
de apurar que operações diminuíram 
nos balcões desde o aparecimento do 
MB Phone. Em sintonia com as res-
postas facultadas pelos inquiridos, a 
consulta de saldos (26%) e pagamento 
de serviços (20%) foram as respostas 
com maior expressão (Figura 6).

Considerando o impacto que os SI/
/TI têm (ou poderão vir a ter) na ma-
nutenção do posto de trabalho e/ou 
na progressão de carreira, uma das 
questões incluídas no questionário 
procurou dar sequência ao estudo ex-
ploratório desenvolvido por Ramos et 
al. (2011), o qual analisa os impactos 
das novas tecnologias neste domínio. 
Conforme ilustra a Figura 7, os res-
pondentes envolvidos neste estudo 
mostraram-se confiantes, salientando 
que a introdução dos SI/TI nas opera-

Figura 7 – Impactos da Introdução dos 
SI/TI na Carreira dos Colaboradores
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ções diárias de colaborador front office origina uma melhor 
qualificação (49%).

Também associada à questão dos impactos nas opera-
ções front office, foi colocada uma questão que visou apurar 
as vantagens do MB Spot para os colaboradores front office. 
É possível verificar que 34% dos inquiridos acreditam que a 
introdução deste serviço promove uma redução da afluência 
de clientes aos balcões (Figura 8).

Uma das preocupações manifestadas neste estudo pren-
deu-se com a identificação dos factores que mais dificultam 
a difusão da inovação (Coombs et al., 1987) no domínio es-
pecífico da banca de retalho. Como ilustra a Figura 9, o custo 
de inovação (18%) e a falta de receptividade dos clientes (16%) 
foram as respostas mais representativas.

Dado que os colaboradores front office representam um 
vector privilegiado no contacto directo com os clientes ban-
cários, uma das questões colocadas no inquérito procurou 
caracterizar o grau de adesão às novas tecnologias por faixas 
etárias dos clientes. Na opinião dos inquiridos, os clientes que 
revelam maior adesão às novas tecnologias no âmbito da acti-
vidade bancária têm entre 21 e 25 anos (Figura 10). 

Com efeito, baseados numa escala Likert de 1 a 5 (1 = 
fraca adesão; 5 = grande adesão), é ainda possível consta-
tar que as faixas etárias dos 26-30 anos e 31-40 anos são 
também bastante significativas, o que poderá indiciar mais 
e maiores alterações fruto da crescente utilização dos SI/TI 
na actividade bancária.

Algumas Considerações Finais
A actividade inovadora promove o desenvolvimento e tra-

duz uma resposta dada pelas instituições financeiras a um am-
biente competitivo acentuado e em constante mutação. É re-
levante referir que, desde a introdução das ATM, Portugal tem 
feito indubitáveis progressos na adopção de novas tecnologias 
e no desenvolvimento da banca electrónica (Pinto e Ferreira, 
2010). Não obstante, não se poderá deixar de levantar outras 
questões pertinentes relativamente à possibilidade de sobres-
timação dos benefícios potenciais dos SI/TI. É importante, por 
exemplo, questionar se essas tecnologias terão potencial para 
melhorarem de forma continuada os processos de negócio e, 
em caso afirmativo, que condições são requeridas para esse 
efeito. Com base nos resultados exploratórios deste estudo, 
e pese embora o facto de não existirem certezas, uma ilação 
que parece válida é a de que a tecnologia irá continuar a mar-
car a evolução do sector dos serviços financeiros no nosso 
país, na medida que altera a estrutura sectorial, cria vantagem 
competitiva e gera um elevado número de novos sectores e 
áreas de negócio. 

*Professor Auxiliar com Agregação do Departamento de Economia 
(ISEG/UTL). Coordenador de Cursos do ISGB.

**Colaboradora Front Office na Caixa Geral de Depósitos. 
***Professor no Instituto Politécnico de Santarém (ESGTS/IPS). 

Investigador na Universidade de Memphis, TN, USA

Figura 10 – Adesão às TIC por Faixas Etárias dos Clientes
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Figura 9 – Factores que Dificultam a Inovação
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Figura 8 – Vantagens do MB Spot para os 
Colaboradores Front Office
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O que Vale uma 
Qualifi cação no Mercado 
de Formação Europeu?
A criação de uma “moeda comum” para o mercado do ensino e da formação profi ssional (EFP) foi um dos principais 
desafi os deixados pela Estratégia de Lisboa e que esteve na base do Processo de Copenhaga.
Como forma de concretizar a tal “moeda comum”, foram criados instrumentos para a transparência e qualidade de 
competências e qualifi cações e para a facilitação da mobilidade de aprendentes e trabalhadores.
Em termos de referenciais e instrumentos comuns são especialmente relevantes os seguintes:
i)  Quadro Europeu de Qualifi cações (QEQ)

Defi ne, em 8 níveis e em função dos resultados da aprendizagem, toda a aprendizagem ao longo da vida. Introduz 
pontos de referência comuns facilitando a comparação e a equivalência de qualifi cações entre diferentes sistemas 
de educação e formação.

ii)   Sistema Europeu de Créditos para a Educação e Formação Profi ssional (ECVET)
Quadro metodológico que facilita a acumulação e a transferência dos créditos atribuídos aos resultados de apren-
dizagem de um sistema de qualifi cações para outro. 

iii)  Quadro de Referência Europeu para a Garantia da Qualidade (EQAVET)
Visa promover e monitorizar a qualidade em diferentes níveis do ensino e formação profi ssionais. 

Atuando o IFB no mercado da educação e formação profissional da banca, foi considerado importante participar ativa-
mente na investigação e desenvolvimento de instrumentos preconizados na política europeia de EFP, contextualizando-a 
no seu setor de atividade.
Este motivo levou o IFB, no âmbito do programa Leonardo da Vinci, e integrando consórcios internacionais, a desenvol-
ver projetos neste domínio, dos quais destacamos os mais recentes projetos FIRST e BIF.

Marta Carvalho*
Ana Barros Graça**
Paula Diogo**

2002

2004

2006

2000 2010

Estratégia de 
Lisboa

“Tornar a 
Europa na 

economia do 
conhecimento”

Processo de 
Copenhaga

Melhorar o desem-
penho, a qualidade e a 

atratividade do
ensino e formação
profissionais (EFP)

Comunicado 
de Maastricht

Confirma o 
Processo de 
Copenhaga

Comunicado de 
Helsínquia

Avalia e revê o 
Processo de Copenhaga

Progressos ao nível dos 
quadros e instrumentos 
europeus comuns para 
o EFP (Europass, QEQ, 

ECVET,…)

Comunicado de
Bordéus

Aperfeiçoar a ligação do EFP
ao mercado de trabalho

Recomendação do Parlamento 
Europeu e do Conselho 
relativamente ao EQF

Recomendação do 
Parlamento Europeu e do 
Conselho sobre o ECVET

 Recomendação do 
Parlamento Europeu e do 

Conselho sobre o 
EQAVET

Comunicado de Bruges
Fixa objectivos de longo 

prazo para a coope-
ração europeia em matéria 

de EFP para o período 
2011-2020

Estratégia 2020

2008

2009

Pranorâmica da Política Europeia no EFP
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PROJETO FIRST
O Quadro Europeu de Qualifi-
cações (QEQ) é um dos instru-
mentos que tem como objetivo 
agilizar o processo de transparên-
cia entre qualificações profissio-

nais na esfera europeia. 
Nesta linha, o IFB integrou um consórcio (formado por 

9 parceiros – EBTN, WIB, SCIENTER, CIOBS, RBI, IFB, 
IFS, BSEL e Malta Qualifications Council) para desenvol-
vimento do projeto FIRST – Financial Services EQF 
Translator in Europe (Fevereiro 2010 a Julho 2011), 
tendo como objetivo “utilizar” o QEQ como elemento fa-
cilitador do reconhecimento de qualificações profissionais 
idênticas (no setor financeiro) nos diversos países euro-
peus.

No âmbito do projeto produziu-se um “Tradutor de 
EQF” adaptado à prática e linguagem do setor financeiro. 
Atendendo à configuração do setor, optou-se por “tradu-
zir” os descritores dos níveis 3 a 7, os mais representati-
vos das qualificações existentes no mesmo.

A construção do Tradutor teve subjacentes diversas eta-
pas, nomeadamente:
1.  Seleção de processos de trabalho visando capturar a 

linguagem do setor e sua descrição através de compe-
tências-chave, resultados de aprendizagem e atribuição 
de níveis de QEQ;

2.  Identificação de elementos diferenciadores do setor: 
orientação para a intermediação financeira, para os 
mercados financeiros e para o risco, compliance, foco 

no cliente, competitivida-
de/empreendedorismo;

3.  Seleção e apresentação 
de qualificações existentes 
nos níveis de QEQ identi-
ficados;

4.  Elaboração da primeira 
versão do Tradutor, vali-
dada pelos parceiros do 
projeto, agências nacionais, 
“relay partners”; realiza-
ção de focus grupos com 
representantes de institui-
ções financeiras nos países 
que integraram o consór-
cio. 

5.  Elaboração da versão final 
do Tradutor do QEQ para 
o setor.
A título exemplificativo, 

apresentamos o Tradutor do 
nível 5 de QEQ.

Quadro 1 – Tradutor do Nível 5 de QEQ – Exemplo

Nível 5
Descritores

de QEQ
Tradutor do QEQ para o 

setor financeiro

Conheci-
mentos

Comprehensive, 
specialised, factual 
and theoretical 
knowledge within a 
field of work or study 
and an awareness of 
the boundaries of that 
knowledge.

• Conhece o negócio bancário 
e as melhores práticas; expli-
ca a sua relevância para a sua 
área funcional.

• Identifica as leis, regulamen-
tos e procedimentos rele-
vantes para a sua área de 
actuação.

(…)

Aptidões

A comprehensive 
range of cognitive and 
practical skills required 
to develop creative 
solutions to abstract 
problems.

• Identifica e analisa criticamen-
te a informação e recomenda 
uma atuação em conformida-
de com os princípios legais e 
regulamentares.

• Aconselha os clientes sobre 
as melhores soluções inte-
gradas para as suas necessi-
dades financeiras, utilizando 
uma vasta gama de produtos.

(…)

Compe-
tências

Exercise management 
and supervision in 
contexts of work or 
study activities where 
there is unpredictable 
change. Review and 
develop performance 
of self and others.

• Toma a iniciativa, dentro dos 
limites do quadro regula-
mentar, de atender às mais 
complexas necessidades dos 
clientes financeiros, sem su-
pervisão directa.

• Toma o compromisso de as-
segurar a relação risco/retor-
no na organização, de forma 
independente ou dentro de 
uma equipa.

(…)

Caso deseje aceder à versão integral do Tradutor, con-
sulte: www.firstebtn.eu.

PROJETO BIF
O projeto BIF – Banking & Insu-
rance & Finance Network – Pro-
moting Recognition of Learning 
Outcomes through ECVET Sys-
tem decorreu entre Novembro de 

2009 e Novembro de 2011 visando promover a aplicação 
do Sistema Europeu de Créditos para a Educação e For-
mação Profissional (ECVET) ao setor financeiro.

O projeto foi concebido para construir o caminho para 
a adoção progressiva do sistema ECVET, a fim de facilitar 
o reconhecimento dos resultados da aprendizagem e pro-
mover a mobilidade de trabalhadores e estudantes.

O IFB foi o instituto responsável pela candidatura a co-
-financiamento da UE. Os restantes parceiros foram:

• EBTN (Luxemburgo) 
• Scienter (Itália) 
• IFS (Malta)
• WIB (Polónia)

• CIOBS (Reino Unido)
• NIBE-SVV (Holanda)
• BAS (Eslovénia)
• MUBE (Malta)

Estou a tirar uma qualificação 
na área de gestão, mas vou 

mudar-me para Itália. Será que 
posso concluí-la lá?



Este artigo foi redigido segundo o Novo Acordo Ortográfico.
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Actividades Internacionais do IFB

África

Partindo das característi-
cas da formação profissional 
do setor, os parceiros procu-
raram desenvolver uma me-
todologia para atribuição de 
créditos que não fosse exclu-
sivamente baseada na duração 
das ações de formação. Para 
tal, utilizaram duas qualifica-
ções reconhecidas a nível eu-
ropeu como benchmarks:
•  EFCB (European Founda-

tion Certification in Banking), 
uma qualificação de nível 4 
para a formação inicial;

•  EFA (European Financial 
Advisor), uma qualificação 
de nível 5 para a formação 
profissional contínua.

A metodologia desen-
volvida e testada durante 
o projeto procurou aten-
der às diferenças entre a 
formação inicial e a for-
mação contínua. Assim, a 
metodologia JADE analisa os resultados de aprendizagem 
de cada unidade (parte de uma qualificação profissional) e 
da qualificação como um todo e inclui quatro coeficientes, 
usados para afinar a atribuição de créditos:
• Job relevance – Expressa o quanto uma unidade de apren-

dizagem contribui para a qualificação em termos de de-
sempenho profissional.
Permite verificar como os resultados da aprendizagem 
da unidade são fundamentais para a realização de um 
trabalho especializado, com reflexo em termos de em-
pregabilidade.

Jo
b

Rele
va

nc
e

Articulation

Diffi
cu

lty
EQF Level

JADE
Metho-
dology

I’ve recruited a portuguese 
employee. He attended a level 4 
training course of Commercial 

Banking Agent. How can I compare 
this qualification with the ones 

available in my country?

Vai abrir uma filial do meu 
banco na Polónia.

Gostava de ir trabalhar para 
lá. Será que reconhecem as 

minhas competências?

• Articulation – Representa o equilíbrio entre as três cate-
gorias de resultados de aprendizagem (conhecimento, 
aptidões, competências).
O peso da categoria pode variar de qualificação para qua-
lificações; é recomendável que as três categorias estejam 
representadas (ênfase nas aptidões e competências).

• Difficulty – Abrange a complexidade dos resultados da 
aprendizagem e o esforço intelectual necessário para 
alcançá-los.

• EQF level – Baseia-se nos oito níveis de referência do 
Quadro Europeu de Qualificações (QEQ), desde o bá-
sico (nível 1) ao avançado (nível 8).

Desafios para o Futuro
A livre circulação de 

pessoas entre Estados-
-Membros é cada vez 
mais uma realidade. 
Em consequência 
desta dinâmica, haverá 
necessidade de os diferentes 
intervenientes utilizarem 
referenciais partilhados.

Ciente desta realidade e da 
sua aplicação ao setor financeiro, 
o IFB irá manter a sua linha de 
investigação e colaboração com 
diversas instituições europeias. 

*Subdirectora e responsável do
Departamento Pedagógico, IFB & ISGB.

**Técnicas do Departamento
Pedagógico, IFB & ISGB.

Fontes bibliográficas:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/
http://ec.europa.eu/
http://www.firstebtn.eu
http://www.bifebtn.eu/

O IFB desenvolveu ao longo de 2011 uma actividade relevante nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP), concretizando programas de formação adequados às diferentes instituições financeiras e cursos de curta 
duração, quer para bancos portugueses com operações naqueles países, quer para bancos locais. As principais áreas 
temáticas abordadas foram sobretudo as comportamentais, técnicas bancárias e de gestão. 



Jan > Mar | 201230 Copyright © 2011 by IFB/APB, LisboninforBANCA 91

20 Anos. Obrigado!
“Obrigado! Vocês mudaram a minha vida”, dizia outro dia em público 
um bancário, nos seus 30, gratificado com a sua carreira profissional. 
Pertence ao grupo dos mais de 2 000 jovens que terminaram com 
êxito o “IFB-Alternância”. Como ele, muitos vão atingindo lugares de 
destaque, cimentando o que aprenderam e prosseguindo estudos.
Há 20 anos, a opção pelo ensino “técnico-profissional” não era bem 
vista por quase ninguém. Quando muito era uma segunda escolha para 
quem não dava para ir muito longe. Nada de bom se augurava quando, em 
meados de 1991, o IEFP veio ter com o IFB desafiando-o a criar na banca 
o chamado “sistema de aprendizagem” e, assim, vir a formar “aprendizes” 
para a profissão bancária. Aceitámos.
Montámos o curso. Fizemos os programas, escolhemos formadores e 
enchemos salas em Lisboa e no Porto com os primeiros 150 miúdos. Tinham 
15, 16, 17 anos… desiludidos com o tipo de escola que frequentavam onde 
a teoria e a abstracção não os entusiasmava. Tinham, talvez, o “destino 
traçado”: Deixar, como tantos outros, a escola, talvez para sempre.
 Mostrámos-lhe que não tinha que ser assim e que aprender o que é o 
“negócio bancário” poderia ser interessante. Para mais o Estado, através 
do IEFP, ajudava com uma bolsa e subsídios, sobretudo os que mais 
precisassem. 
Depois foi preciso vencer preconceitos. Quando chegaram aos balcões 
foram vistos com desconfiança. “Que idade tem?...”  Mas, para surpresa dos 
“colegas” sabiam o que eram endossos, cheques-cruzados, hipotecas e, 
até, “livranças em branco”. Gostaram deles. Tornaram-se desejados, 
despediam-se até para o ano, e ficaram conhecidos pelos “ifbês” para 
os distinguirem dos outros estagiários.
Mas voltemos ao princípio. Também nós temos a consciência de 
que mudámos, e continuamos a mudar, muitas vidas. Em Lisboa e 
no Porto, equipas fantásticas, formadores experientes e dedicados, 
em muitos casos bancários e ex-bancários, para além de técnica 
bancária, transmitem o rigor, a exigência, os princípios que definem a 
nossa profissão.
A nós, IFB, não têm nada que agradecer. É a nossa missão.
Se querem mostrar gratidão, façam-no aos bancos. São eles 
os “donos” do IFB e são eles que querem que a Formação em 
Alternância continue patrocinando os estágios e acolhendo 
anualmente nos balcões centenas de jovens. Ajudam assim a mudar 
vidas! Uma perspectiva diferente de ver os bancos.

Manuel Ferreira

Formação
em Alternância

na Banca

O Programa de Formação em Alternância 
na Banca começou em 6 Janeiro de 1992 
e integra-se nos Cursos de Aprendizagem 
do Instituto do Emprego e Formação Pro-
fissional (IEFP). Destina-se a jovens com 
o 9º ano (ou até ao 12º ano incompleto) e 
tem 3 anos de duração. Funciona desde o 
início em Lisboa e no Porto e já formou mais 
de 2000 jovens, dos quais mais de 90% se 
encontram integrados profissionalmente ou 
prosseguiram estudos. O IFB encoraja forte-
mente a inscrição no ensino superior, o que 
é feito pela maioria dos jovens diplomados. 
No presente ano lectivo frequentam o pro-
grama 319 alunos. 
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O Director-Geral do IFB, 
Luís Vilhena da Cunha, asso-
ciou-se às comemorações e, 
perante o Auditório repleto, 
proferiu uma interessante 
palestra focada no papel da 
poupança na economia e na 
banca. Tendo em conta o pú-
blico-alvo, a palestra assumiu 
uma perspectiva essencial-
mente pedagógica. 

“Poupança é o que sobra 
depois de fazermos o con-
sumo”, começou por dizer, 
para de seguida acrescen-
tar: “a poupança é impor-
tante por uma razão muito 

simples: porque é exactamente a partir da 
poupança, da existência de poupança, que se pode fazer investimen-
to. E o investimento é importante porque é a única forma de fazer 
com que a economia cresça”.

Luís Vilhena da Cunha recordou depois que Portugal já teve uma 
das mais elevadas taxas de poupança, em termos europeus, mas que 
isso deixou de acontecer: “as pessoas gastaram mais do que habi-
tualmente gastavam, em termos relativos, e, portanto, o que acon-
tece é que Portugal tem vindo a necessitar de recorrer à poupança 
gerada em outros países com as gravosas consequências que todos 
conhecemos”.

O orador lembrou depois que, para que a economia funcione, 
é indispensável transformar a poupança em investimento e é aqui 
que entra a banca: “a economia, tal como nós a conhecemos, pura e 
simplesmente não podia funcionar se não existissem bancos”, acres-
centando a seguir que, desta forma, o papel da banca não só é deter-
minante como é insubstituível.

“O prazo médio das poupanças geralmente é muito inferior ao 
prazo médio dos investimentos”, acrescentou o orador que, para 
demonstrar a relevância da banca no processo económico, deu o 
seguinte exemplo: “Uma pessoa empresta dinheiro ao senhor da 
pastelaria para comprar um forno novo, mas ao fim de seis meses 
precisa do dinheiro. O pasteleiro não consegue amortizar o emprés-
timo em seis meses, mas se a pessoa poupar e depositar o seu di-
nheiro no banco e se todas as pessoas o fizerem, é esse dinheiro que 
os bancos vão utilizar para conceder crédito a quem queira investir”.
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poupança da existência de poupança que

Palestra  – O Papel da Poupança

Como vender produtos de poupança
Agência-Escola

Exposição

Um grupo de fo
rmandos simulo

u várias 

situações de v
enda de produt

os de 

poupança e do 
relacionamento

 entre o 

colaborador ba
ncário e o cli

ente. Foi um 

momento revela
dor da atitude

 adequada e 

dos conhecimen
tos certos par

a o futuro 

exercício da p
rofissão.

O Dia Mundial da Poupança – 31 de Outubro – 
foi este ano assinalado na Formação em 
Alternância, através de um extenso programa de 
comemorações, envolvendo formandos e formadores.

Foram apresentadas diferentesperspectivas sobre o tema em análise:• Dicas para poupar• Produtos de poupança de váriosBancos e outras instituições• Teste “É poupado ou gastador?”• Vídeo de Alunos – “Poupar nos recursos naturais”• A evolução da poupança nacional e internacional• Cabaz de compras – “Neste cabaz podepoupar 75 euros, preferindo marcasbrancas e produtos nacionais”• Exemplos de jornais do dia ilustrandoa visibilidade do tema nos media

Dia da Mundial da Poupança na Formação de Jovens
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Decorreram em Lisboa e no Porto sessões de abertura do novo ano lectivo 
presididas pelo Director-Geral do IFB.

Dirigindo-se aos novos alunos em Lisboa, Luís Vilhena da Cunha salientou 
a importância do momento referindo: “hoje é um dia importante, é o 
dia em que tomaram a opção de serem candidatos à banca.” Destacou o 
facto de este ser um sector onde é interessante trabalhar. E, ainda mais 
interessante, porque é pedido aos empregados dos bancos para estarem 
permanentemente actualizados, o que implica uma aprendizagem ao longo 
da vida.

No final da sua participação, Luís Vilhena da Cunha, realçou que a 
formação em alternância é um projecto com sucesso. Que indicador nos 
permite fazer esta afirmação? “A taxa média de empregabilidade e/ou 
prosseguimento de estudos, destes últimos 20 anos, é de 94%.”

Miguel Peixoto partilhou com a assistência a experiência dos seus 
primeiros dias de trabalho enquanto bancário. Falou da sua experiência 
com o objectivo de destacar a importância da motivação no 
trabalho.

Rui Parente começou 
por elogiar a escolha dos 
alunos pela formação 
em alternância. 
Distinguiu a qualidade 
do curso como um um 
dos elementos que tem 
permitido uma parceria, 
antiga, entre o IEFP e o IFB.

Aos candidatos disse que 
a vantagem da formação em 
sala e em posto de trabalho 
é muito importante, “a a 
formação em si é uma 
parte do trabalho… estão a 
aprender para aplicar.” Insistiu 
que, “a formação é a primeira 
parte da vossa entrada no 
mundo profissional… está 
em vós a responsabilidade 
de conseguirem cumprir 
para serem pessoas 
melhores, para serem bons 
profissionais, no fim deste 
percurso formativo.”

Também no Porto, na 
sessão de acolhimento aos 
novos formandos, todos 
os oradores reforçaram a 
importância da formação ao 
longo da vida e a necessidade 
de cada um aproveitar esta 
oportunidade para adquirir novas 
competências, que permitirão 
aceder a um mercado de trabalho 
cada vez mais exigente. 

Sessão de Abertura do Ano Lectivo – Lisboa e Porto

Copy

vas 

ho 

Sessão de acolhimento aos novos 

formandos (Porto).

Arménio Santana (IEFP-DRN), Vítor Santos

(CF – Sector Terciário, Porto), J. Carmo Pinto (CGD) e

Joaquim Sá (CF – Sector Terciário, Porto).

Início do ano lec  vo (Lisboa).

Rui Parente, Representante do Centro de Formação 

Profi ssional do Sector Terciário de Lisboa.

o 

Miguel Peixoto, Representante da Associação Portuguesa de Bancos e Administrador do Barclays.
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Subsite –
Formação Jovens Banca

IFB & ISGB renovam 
sites que permitem 
testar conhecimentos 
fi nanceiros online 
e entrar nas redes 
sociais.

O Instituto de Formação Bancária e o Instituto 

Superior de Gestão Bancária renovaram em 21 de 

Setembro de 2011 os seus sites institucionais.

De navegação simples e em consonância com o 

grafismo da APB, estes novos espaços permitem ao 

utilizador conhecer os Institutos e ter acesso, entre 

outros assuntos, à oferta formativa e à agenda das 

próximas iniciativas. 

A implementação tecnológica dos sites assenta na 

ferramenta Liferay e foi da responsabilidade da 

Widescope (www.widescope.pt) – agência web 

escolhida por concurso.

quizz
venha testar a sua 

cultura financeira no 
site do IFB.

facebook
siga-nos através do 

Facebook.

newsletter 
IFB/ISGB

subscreva-se já.

Subsite –
Formação Jovens Ban

Copyright © 2011 by IFB/APB, Lisbon

Newsletter – Lançada em 17 de Outubro, com periodicidade 
mensal. Embora centrada na divulgação da actividade formativa 
desenvolvida pelo IFB e pelo ISGB, incluirá, ainda, artigos que con-
tribuam para o aprofundamento e reflexão de temáticas ligadas 
directa ou indirectamente à actividade financeira.
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Subsite – webBANCA
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  Licenciaturas
No passado dia 8 de Outubro realizou-se a sessão inaugu-

ral do ano lectivo 2011/2012 do ISGB. Esta sessão decorreu 
simultaneamente em Lisboa e no Porto e foi destinada aos 
alunos do primeiro ano das licenciaturas em Gestão Bancária 
e Gestão e Sistemas de Informação.

Em Lisboa, a sessão contou com intervenções do Presi-
dente da Direcção e do Conselho Pedagógico, Luís Vilhena da 
Cunha, de Rita Machado, do Conselho de Direcção, de José 
Monteiro Barata, Coordenador de Cursos, de Marta Carva-
lho, do Departamento Pedagógico, e da representante dos 
alunos no Conselho Pedagógico, Sónia Monteiro.

Unidades Curriculares Isoladas
É possível a frequência de unidades curriculares isoladas 

por alunos não inscritos nos cursos de licenciatura.
Os trabalhos do segundo semestre lectivo iniciam-se, para 

as licenciaturas, no próximo dia 22/Fevereiro e prolongam-se 
até 5/Junho.

Para mais informações deverá contactar os serviços através 
do telefone 217 916 210 ou do e-mail: isgb@isgb.pt.

Reingressos
Os alunos que não tenham completado as licenciaturas do 

ISGB podem reingressar na escola sem que para tal tenham 
que efectuar nova candidatura. É possível o reingresso direc-
tamente no segundo semestre. Para informações contacte 
os serviços académicos pelo telefone 217 916 210 ou por 
e-mail: isgb@isgb.pt.

  Pós-Graduações
O ano lectivo 2011/2012 iniciou-se no ISGB com o lança-

mento de novas edições das seguintes pós-graduações:
• Investimentos e Mercados Financeiros – 11ª edição;
• Alta Performance nas Vendas – 6ª e 7ª edições, a de-

correr em Lisboa e no Porto;
• Compliance – 3ª edição;
• Gestão Bancária  – 2ª edição;
• Curso Avançado de Gestão Bancária – 21ª edição.

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) e os seus Ins-
titutos – o Instituto de Formação Bancária (IFB) e o Instituto 
Superior de Gestão Bancária (ISGB) –, no âmbito do Pro-
grama de Literacia Financeira da Banca, disponibilizam duas 
vagas para jornalistas por cada uma da pós-graduações minis-
tradas no ISGB – Investimentos e Mercados Financeiros; 
Compliance; Gestão Bancária e o Curso Avançado de 
Gestão Bancária.

Com esta iniciativa a APB, o IFB e o ISGB pretendem con-
tribuir de forma mais desenvolvida para melhorar a formação 

financeira dos jornalistas e para o aumento da qualidade da 
informação veiculada junto do público em geral.

No ano lectivo de 2011/2012 está ainda previsto o início 
de mais duas pós-graduações: Auditoria Financeira e de 
Sistemas de Informação (2ª edição) e Business Intelligen-
ce no Sector Financeiro (1ª edição).

Business Intelligence no Sector Financeiro
Pela sua estrutura, pelos conteúdos específicos preconiza-

dos e pela qualidade do corpo docente, os formandos desta 
pós-graduação encontrarão aqui uma oportunidade para a 
melhoria das suas competências no desempenho de funções 
técnicas ou de consultoria nas áreas da gestão estratégica, da 
medida da performance, da gestão de informação e dos siste-
mas especializados de apoio à decisão, privilegiando-se uma 
abordagem de “saber fazer” suportada nas melhores práticas 
e não se abdicando de uma formação teórica consistente.

Objectivos – Dada a actual explosão do crescimento de 
dados e informação dentro das empresas do sector financei-
ro, pretende-se:
• Fornecer os instrumentos e ferramentas de análise para a 

indispensável selecção dos dados que realmente são rele-
vantes para a gestão;

• Basear o processo de decisão em algoritmos e modelos 
sofisticados, recorrendo a tecnologias e sistemas de infor-
mação específicos para o suporte à decisão;

• Abordar as questões técnicas e organizacionais que mais 
influenciam o sucesso das iniciativas BI, como por exem-
plo: as arquitecturas específicas de BI, a qualidade dos 
dados, o controlo de gestão e a medida de performance, 
o apoio da gestão de topo e a articulação da estratégia 
tecnológica com a estratégia de negócio. A gestão do ris-
co suportada em novos sistemas de informação é também 
um tópico de grande relevância neste curso para o sector 
financeiro.

Auditoria Financeira e de Sistemas de Informação
Nesta pós-graduação abordar-se-ão os mais recentes de-

senvolvimentos nas áreas da auditoria e do controlo de ges-
tão, com o objectivo de transmitir uma visão integrada destas 
importantes áreas funcionais e proporcionar aos participantes 
uma base sólida de conhecimentos necessários à tomada de 
decisões financeiras, operacionais e estratégicas nas organiza-
ções; pretende-se também facultar a informação necessária 
para o exame de Auditor de Sistemas de Informação e res-
pectiva Certificação pelo IIA – The Institute of Internal Auditors.

Utilizando metodologias qualitativas e quantitativas de 
auditoria e risk assessment, através de uma formação inte-
grada e interdisciplinar, pretende dotar-se os candidatos de 
competências e capacidades de diagnóstico de estratégias 
adequadas à prevenção, precaução e regulação de condutas, 
segundo códigos de ética e responsabilidade social. 






