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Neste número da INFORBANCA perpassam ainda ecos das
comemorações dos 20 anos do IFB.

É natural que assim seja, pois se optou claramente por um
“ciclo de comemorações” assinalando um ciclo de vida da
instituição e não por um “momento comemorativo” marcando
um momento de aniversário.

Assim, publica-se o trabalho vencedor do Concurso: “Banca:
os desafios do novo milénio”, cujo autor, Dr. Arménio José
Gonçalves Santos – note-se de passagem, licenciado pelo
Instituto Superior de Gestão Bancária – felicitamos.

Damos a conhecer a face escondida do Instituto – o nosso
back office –, aqueles Departamentos que, não tendo a
visibilidade externa das duas Direcções de formação, são delas
irmãos siameses ou, mais correntemente, repetem entre si a
alegoria do ovo e da galinha.

Finalmente, na linha dos testemunhos publicados no número
anterior, incluimos ainda um significativo depoimento sobre o
Curso Avançado de Gestão Bancária, cujo autor, o Prof.
Fernando Adão da Fonseca, está profundamente ligado à
génese e desenvolvimento deste prestigiado Curso.

O Director

back office

INFORBANCA
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Sistema

Investidores
aos

João Duque*

O Sistema de Indemnização aos Investidores (SII) foi
criado pelo Decreto-Lei n.º 222/99, de 22 de Junho,
funciona junto da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM) e pretende ser mais um elemento do
sistema de protecção dos pequenos investidores no
mercado de capitais português. Este novo esquema, que
entrou em real actividade no início de 2000, baseia a sua
constituição na Directiva 97/9/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 3 de Março, a qual tenta promover a
criação de mecanismos semelhantes em todos os Estados-
-membros da União Europeia. Temos já escrito que, se
existe palavra que possa encerrar em si conteúdo profundo
na área dos mercados de capitais, ela é a "confiança". O
presente Sistema pretende, efectivamente, aumentar a
confiança que os agentes do mercado, em particular os
pequenos investidores, devem sentir quando investem as

suas pequenas poupanças. No presente caso, o
Sistema tenta salvaguardar os interesses
daqueles nas situações de falência, com
consequente incumprimento, de um ou mais
intermediários financeiros.

O Sistema pretende ser um meio de garantir que
o investidor possa, com celeridade, reaver o seu
investimento em caso de o intermediário
financeiro não restituir ou reembolsar os valores
mobiliários que são sua propriedade ou ainda o
dinheiro que foi depositado expressamente com
o fim de ser investido em instrumentos
financeiros ou que tenha resultado de uma venda
daqueles valores mobiliários. Os intermediários
financeiros que estão abrangidos pelo Sistema
são os bancos, as sociedades corretoras, as
sociedades financeiras de corretagem, as
sociedades gestoras de patrimónios, as
sociedades de investimento e as sociedades

mediadoras dos mercados monetário e cambial, desde que
estejam autorizados a realizar operações de investimento
em Portugal, tenham sede fora da União Europeia, mas que
estejam a actuar em Portugal ou que tenham sede na União
Europeia se o sistema português for mais favorável ao
investidor que o sistema do país de origem dessa
instituição. Neste caso ocorrendo uma falência de um

Sistema de

Indemnização
SistemaO

Investidores
Indemnização

"... aumentar a confiança que os

agentes do mercado, em particular os

pequenos investidores, devem sentir

quando investem as suas pequenas

poupanças."
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intermediário financeiro com sede num país da União
Europeia onde o Sistema é mais favorável, o investidor
deve solicitar o accionamento do Sistema do país de
origem, uma vez que será de seu interesse. Não poderá,
contudo, accionar os dois Sistemas.

Os activos financeiros que estão protegidos pelo Sistema
são: as acções, as obrigações, os títulos de participação, as
unidades de participação em fundos de investimento, o
papel comercial, os bilhetes do Tesouro, os futuros e as
opções sobre instrumentos financeiros, os FRA (acordos de

fixação diferida de taxas de juro) e ainda alguns , para
além do dinheiro entregue expressamente com o fim de
investir na lista de activos referidos ou que tenha
directamente origem na sua venda. Assim, não se deve
confundir o dinheiro trivialmente depositado em contas de
depósito à ordem de onde se vão fazendo movimentos de

swaps

compra e venda, uma vez que estas contas estão cobertas
pelo Fundo de Garantia de Depósitos. Em caso de falência
de uma instituição financeira junto da qual temos títulos e
dinheiro depositados, haverá uma segregação clara entre os
tipos de investimentos, sendo parte garantido pelo Sistema
de Indemnização aos Investidores e a outra parte garantida
pelo Fundo de Garantia de Depósitos.

No sentido de reforçar a confiança dos investidores, o
Sistema garante o reembolso até um limite superior de
25 000 euros (aproximadamente 5 000 contos) por cada
investidor titular de uma conta de títulos. Note-se que o
objectivo do Sistema é o de proteger os pequenos
investidores, pelo que estão excluídos os investidores
institucionais, nomeadamente as instituições de crédito, as
sociedades financeiras, as instituições financeiras, as
empresas de seguros, as sociedades gestoras de fundos de
pensões e entidades do sector público administrativo que
tenham conta aberta na instituição incumpridora. Deve
ainda reforçar-se a ideia de que são garantidos 25 000 euros
por cada titular de conta. Assim, se uma conta de títulos
tiver 2 titulares, essa conta está garantida em 50 000 euros.

Em caso de falência de um intermediário financeiro onde
tínhamos títulos depositados, pretende-se a garantia de
25 000 euros de investimento, tomados a preços de mercado
e não ao preço de aquisição! O Sistema não compensa as
desvalorizações dos investimentos financeiros, mas
garante o reembolso a preços actuais.

Imaginemos que dois investidores depositam junto de um
banco, numa mesma conta de títulos aberta no nome dos
dois, 50 000 euros para compra de acções da empresa XYZ.
O banco adquire 10 000 acções a 3,5 euros cada uma, tendo
ficado com o restante dinheiro (15 000 euros) depositado
para, numa próxima oportunidade, adquirir mais acções
daquela empresa para a conta dos titulares. Imagine-se que
no dia seguinte o banco se declara falido e o investidor fica
sem quaisquer bens! O Sistema é de imediato accionado, e
vamos supor agora duas situações alternativas para a
evolução do preço das acções: num cenário vamos admitir
que as acções se haviam valorizado para os 4 euros cada,
enquanto no outro vamos supor uma desvalorização para os
3 euros.

No primeiro caso, os investidores são reembolsados da
seguinte forma:

"... o objectivo do Sistema é o de

proteger os pequenos investidores,

pelo que estão excluídos os

investidores institucionais ..."

"... são garantidos 25 000 euros por

cada titular de conta."

Cenário I

Valor máximo reembolsado aos 2 titulares
(máximo de 25 000 euros a cada) 50 000 euros

Valor de mercado das 10 000 acções
XYZ a 4 euros cada

Dinheiro depositado expressamente para
aquisição de acções e que ainda não foi
usado para tal

Valor total

15 000 euros

40 000 euros

55 000 euros
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No segundo caso, os investidores são reembolsados da
seguinte forma:

Em termos de funcionamento interno, o Sistema difere
enormemente do Fundo de Garantia de Depósitos, uma vez
que não tem fundos significativos sob administração. Os
intermediários financeiros apenas
dão como garantia uma pequena
parcela dos títulos das suas carteiras,
garantia essa que será accionada uma
vez que se verifique tal necessidade.
E isso apenas sucederá uma vez que
um dos agentes aderentes ao Sistema
não cumpra a restituição dos valores
em apreço. Por este motivo, o
Sistema é um mecanismo "barato"

que pretende aumentar a confiança
no sistema de valores mobiliários
sem prejuízo da sua eficiência. Como
facilmente se depreende do próprio
mecanismo encontrado, a garantia só
se torna verdadeiramente eficaz no
caso de não se formar no mercado o
terrível "efeito dominó" já algumas
vezes observado noutros mercados
f i n a n c e i r o s , e m q u e o s
incumprimentos se sucedem em
cadeia, contagiando as instituições
financeiras em catadupa. Nesse caso,
os abalos serão devastadores, o que se
espera não venha a suceder.

Por outro lado, espera-se que o Sistema ganhe novas formas
de fundos à custa das entregas directas dos intermediários
financeiros e do produto de coimas aplicadas pela CMVM e
pelo Banco de Portugal relativas a incumprimentos
específicos.

Enfim, com o lançamento deste Sistema, do qual se
conhecem as limitações apontadas, pensamos que se deu
mais um pequeno estímulo aos investidores no sentido de
canalizarem os seus investimentos ao mercado de valores
mobiliários. Simultaneamente, deu-se um grande passo no
sentido de aproximarmos o sistema de garantias dadas aos
investidores no mercado de capitais português ao sistema
de garantias dos mercados europeus.

Votos de bons investimentos e que o Sistema nunca tenha de
ser accionado!

*Professor Associado do ISEG/
Universidade Técnica de Lisboa

�

INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCÁRIA

Av. Barbosa du Bocage, 87 – r/c 1050-030 Lisboa
Tel.: 217 916 210 Fax: 217 955 234

Rua Fernandes Tomás, 352, 4º 4000-209 Porto
Tel.: 225 376 405/225 369 913 Fax: 225 102 205

E-mai: isgb@ifb.pt www.isgb.pt

Inscrições de

2 a 10 de Outubro

"... mais um pequeno

estímulo aos

investidores no sentido

de canalizarem os seus

investimentos ao

mercado de valores

mobiliários."

Valor de mercado das 10 000 acções
XYZ a 3 euros cada

Cenário II

Dinheiro depositado expressamente para
aquisição de acções e que ainda não foi
usado para tal

Valor total

Valor máximo reembolsado aos 2 titulares
(máximo de 25 000 euros a cada) 45 000 euros

15 000 euros

30 000 euros

45 000 euros
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Internet/
On Line

BancaInternet/

N
este número, dando continuidade à abordagem do tema da

Banca à Distância, iniciado no nº 44 da ,

apresentamos agora uma reflexão do Sr. Dr. José Madeira

sobre as particularidades, os mitos, as exigências, as múltiplas

possibilidades e também algumas interrogações que se colocam sobre

a relação organização-clientes num contexto de interacção através da

Inforbanca

Teresa Pereira
Coordenadora da Secção

José Madeira*

Ao pensarmos Internet, pensamos de imediato numa vitrina dos nossos
produtos e num meio de prestação de serviços ideal para o negócio
bancário.

Para dar resposta a estas duas vertentes, parece bastar “artilharmo-nos” de
tecnologia, construirmos um robusto e estabelecermos boas ligações aos
nossos sistemas centrais. Em suma, Internet igual a tecnologia montada em
boas condições de acessibilidade, segurança e fiabilidade.

Não se pode começar a construir uma casa pelo telhado, e é verdade que sem
tecnologia não temos presença neste meio, e é também verdade que há fortes
motivos para que todas as atenções se concentrem no tema da tecnologia: a
sua evolução tem sido estonteante, o que dificulta o seu domínio, a que acresce
alguma falta de pessoal especializado nestas áreas.

No entanto, a novidade do meio e a sua adesão exponencial colocam às
organizações desafios de outra ordem.

Seguidamente passarei a abordar alguns temas de reflexão sob o fio condutor
do relacionamento com o cliente, tendo a expectativa de deixar ao leitor não
tanto respostas acabadas ou teses sobre o assunto, mas sobretudo questões a e
para aprofundar.

– Posso ver a minha conta sempre que quero, sem ter de esperar pelo extracto!

site

Algumas Especificidades na Relação
Banca/Clientes

Gestão da
Actividade Comercial

Gestão da
Actividade Comercial
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Como para qualquer novidade, aplica-se aqui a curva de
adopção: os , os e, de seguida, a
adopção por um universo mais alargado de clientes.

O perfil e as necessidades de uns e outros são obviamente
dissemelhantes, e seria um erro extrapolar a partir dos
primeiros. O erro é tão mais grave quanto a perspectiva de
“redução dos custos” para servir o cliente ,com este meio, é
substancialmente maior do que a que surgiu quando do
aparecimento dos serviços telefónicos. Desse facto surgirá
uma nova classe de clientes rendíveis, enquanto provavel-
mente se assistirá a uma deterioração da margem daqueles
que o são hoje. A imagem que nós fazemos do cliente
rendível estará completamente desajustada e não nos
poderemos servir dela para guiar as nossas decisões.

Deixamos de “conhecer” o cliente no sentido em que um
agente comercial numa agência ou num o
conhece. O relacionamento humano é quase eliminado.

early adopters followers

call centre

Como contrapartida, acreditamos que os dados que nos
fornecerá o cliente (de navegação, de transacção, de
resposta aos estímulos de marketing) e a sua análise nos
compensarão e permitirão abordá-lo com base em dados
mais objectivos.

Se essa promessa existe, ela não acontecerá pela simples
recolha de dados. Em primeiro lugar: que dados? Que dados
nos permitem extrapolar necessidades ou maiores propen-
sões. A facilidade com que se implementam estruturas de
recolha de dados pode conduzir-nos a que, no final do ciclo
de análise, nos encontremos apenas com uma base de dados
e sem conhecimento do cliente.

Essa expectativa pode ainda ser fortemente contrariada,
pelo que a prática nos tem indicado que os utilizadores “se
escondem” atrás de dados inventados. E as conclusões e
extrapolações sobre esses dados podem levar a organização
a acções desastrosas, o que nos obriga a refletir sobre a
fiabilidade dos dados e a desenvolver mecanismos para a
sua credibilidade.

Quando pensamos em Internet, pensamos frequentemente
em navegação solitária no ciberespaço. Mas a navegação na
Internet não precisa ser unicamente “solitária”. Quantas
vezes ao passearmos pelas páginas desta ou daquela
empresa não sentimos necessidade de um complemento de
informação, ou uma explicação, e, apesar de vermos o ícon
de “Contacto”, não tomamos a iniciativa. Talvez a iniciativa
deva pertencer à empresa, possibilitando uma interacção
mais rica, verdadeiramente personalizada, transformando
“passeantes” em “interactuantes”. O que nos obrigará à
criação de mecanismos inteligentes para incentivar o
diálogo e nos obrigará à disponibilização de interlocutores
e a uma gestão desses “contactos”, tal como fazemos hoje
para os “contactos” telefónicos.

A necessidade de rapidez e um sentimento de urgência que
aparece com as características do novo meio colocam um
dos maiores desafios às organizações.

Ao nível mais básico: “as páginas têm de carregar”
rapidamente , o que com tecnologia se resolve.

Mais difícil será adaptarmos a rapidez das nossas respostas
às solicitações dos clientes.

Os procedimentos e os processos de decisão geralmente
utilizados não correspondem a esta expectativa. Um
internauta que demora 5-10 minutos para preencher um
formulário electrónico desespera quando espera 2 dias por
uma resposta e perde a nossa confiança quando o processo
completo pode demorar uma semana.

Um Novo Cliente que
Desconhecemos?

Um Cliente que Será Mais
Difícil de Conhecer:
A Desmaterialização da Relação

"A imagem que nós fazemos do cliente

rentável estará completamente

desajustada e não nos poderemos

servir dela para guiar as nossas

decisões."

Porque Não Damos o Primeiro Passo:
Meio Interactivo ou Solitário?

Antes que o Cliente Fuja: Rapidez
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Para quem trabalha num , este é um problema por
de mais conhecido. A restante organização sempre teve
alguma dificuldade em compreender e assimilar a necessi-
dade de uma “via verde” para este canal. Que é, no entanto,
apenas uma consequência das suas características: quanto
mais fácil e rápido o contacto, maior é a expectativa do
cliente em que todo o processo seja mais fácil e rápido.

O sentimento de urgência associado à Internet é ainda
maior, o que, acompanhado da facilidade com que um
cliente se pode relacionar com outra empresa, torna a
criação dessa “via verde” um elemento crucial.

Para a obtenção de rapidez, é indispensável, por um lado,
levar a cabo um grande trabalho inicial de reformulação de
procedimentos, desintervenção humana e automatização
dos processos de decisão. Por outro lado, é um trabalho que
não estará acabado enquanto não funcionar um sistema
permanente de monitorização dos fluxos que permita
acompanhar o nível de serviço e a qualquer momento
detectar pontos de estrangulamento ou falhas.

Sendo a palavra tão explícita (rede), é curioso como temos
tendência em apenas ver “um fio” de cada vez – daqui para
ali (entre o cliente e a empresa), ignorando a rede: a rede de
clientes, o que é algo de novo, pois até agora comunicáva-
mos com um de cada vez (ou emitíamos mensagem para
muitos, mas cada um em separado).

As troca de opiniões dos clientes, a partilha de informações
entre clientes potenciou-se com a Internet. E a nossa
auscultação e participação nesses grupos será indispensá-
vel, mas não se compadecerá com tempos de resposta

call centre

ineficazes ou afirmações “politicamente correctas” (leia-se
inodoras, incolores, ou então absolutamente vazias).

Provavelmente, em primeiro lugar aparecerão as reclama-
ções que o nosso pudor gostaria de ver tratadas em privado,
mas que, por escolha do cliente, poderão ter de ser tratadas
em público. E ainda grupos de discussão, onde a nossa
contribuição poderá ser um elemento de fidelização, ou
ainda finalmente como meio de “conhecermos” mais um
pouco os nossos novos clientes.

*Director da
Rede Directa do BANIF

Inter quê? NET!

"Um internauta que demora 5-10

minutos para preencher um formu-

lário electrónico desespera quando

espera 2 dias por uma resposta ..."

"... a rede de clientes, o que é algo de

novo, pois até agora comunicávamos

com um de cada vez ..."
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Risco

Risco

Análise

Análise

Isabel Claro*

Neste mercado global em que vivemos, são cada vez mais
as operações que envolvem o risco de outros bancos e o
risco de outros países.

Os fenómenos actuais da internacionalização e da globali-
zação com os quais nos deparamos constantemente
permitem-nos penetrar em mercados muito apetecíveis,
mas por vezes bastante desconhecidos.

É certo que a informação se propaga com maior rapidez e é
cada vez mais pormenorizada, mas o risco de não a utilizar
da forma mais correcta ou de nos dispersarmos é uma
realidade.

No contexto actual de margens decrescentes, somos muitas
vezes atraídos por propostas de operações aparentemente
irrecusáveis. Não basta apenas fazer cálculos sobre quanto
vamos ganhar com a operação nem quanto temos de deduzir

com o custo de . Existe um factor
muito importante – o RISCO – que tem de
estar sempre presente em cada tomada de
decisão. E o risco envolvido não é apenas
o de perder os ganhos da operação, mas
sim a totalidade do capital investido.

Quando analisamos o risco de um banco
ou de um país, temos de ter em atenção
quais são os nossos objectivos, o que se
pretende com a nossa análise. Os objecti-
vos podem ser transaccionais (concretiza-
ção de uma operação), operacionais
(estabelecimento de relações com bancos)
ou estratégicos (investimento). Cada
objectivo requer uma análise mais ou
menos elaborada, mais ou menos deta-
lhada e que foque os aspectos que podem
ser mais importantes. Fundamentalmente,
temos de saber seleccionar os dados
relevantes para a nossa análise, para não
corrermos o risco de nos dispersarmos.

O tipo de informação que recolhemos é bastante im-
portante:

Relatórios anuais dos bancos; são uma importante
ferramenta, porém, não nos podemos esquecer de que
são autênticos instrumentos de marketing;
Notícias recentes (Reuters, Bloomberg, Internet);
Análises elaboradas por agências de . Esta
informação é extremamente rica, mas deve ser
utilizada apenas para complementar a nossa análise.
Até agora, nenhuma agência de conseguiu
prever um caso de falência e é preciso ter em atenção
que nem todos os bancos têm atribuídos

Após selecção da informação, as etapas de uma análise
passam pela análise de risco quantitativa, pela análise de
risco qualitativa e pelo bom senso.

funding

rating

rating

ratings .

�

�

�

de

de

Análise
Risco

Bancos
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A análise quantitativa pressupõe a análise dos dados
financeiros do banco e dos seus rácios. O ideal é acompa-
nhar a sua evolução ao longo de 5 anos e ver o comporta-
mento de cada variável, comparando-a com o seu Peer
Group (1).

Para apurar o perfil financeiro do banco, averiguamos:

O seu nível de capitalização, relacionando o capital
próprio com o activo total e obtendo, o que nem sempre
é fácil, o ;
A sua liquidez, relacionando os activos líquidos com o
total de activos, relacionando os depósitos com o
crédito, averiguando se os depósitos são suficientes
para financiar o crédito ou se necessita de recorrer a
outras fontes de financiamento, como os empréstimos a
longo prazo ou o capital;
Asua rendibilidade, quer em termos do activo, quer em
termos do capital próprio. Saber o que contribui com
maior peso para as receitas, se a margem de intermedia-
ção ou outras receitas (comissões), e se essa informa-
ção condiz com a estrutura do activo; saber também
qual a estrutura de custos;
A qualidade dos seus activos, qual o crescimento dos
activos, em que mercados aposta, qual a sua política de
aprovisionamento. Um grande crescimento dos activos
não sustentado é um sinal de alerta, também o sendo a
concentração num ou em poucos mercados.

A análise qualitativa do banco é tão ou mais importante que
a quantitativa, devendo-se mesmo utilizar a quantitativa
para atingir a qualitativa. Para isso, é preciso uma visão para
além dos números, ou seja, depreendermos através dos
números qual a gestão do banco. Saber interpretar os sinais
de alerta.

Outros aspectos a ter também em consideração são:

A importância do banco para o país onde está incorpo-
rado, bancos que pela sua dimensão ou pela sua
importância para a economia obtêm apoio do Estado
em caso de dificuldades;
Asua reputação;
Asua estrutura organizacional;
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Asua estrutura operacional;
A sua rede internacional, de modo a saber qual a sua
estratégia com o exterior.

A análise qualitativa pressupõe também a análise do país
onde o banco está incorporado. As fontes de informação
para analisar este tipo de risco são diversas e tal, como na
análise de risco do banco, corremos o risco de nos dispersar-
mos.

Os factores mais importantes que é preciso averiguar são:

O ambiente macroeconómico. São diversos os
indicadores macroeconómicos publicados, mas é
preciso determinar quais os pontos fracos e quais os
pontos fortes da economia. Como estão as contas
externas, as contas públicas, a inflação, o desemprego,
o crescimento real da economia, a evolução das taxas
de juro, o nível de reservas de divisas, a dívida externa,
se existem reescalonamentos de dívidas anteriores;
O sector bancário. Caracterizar o sistema bancário
determinando o número de bancos, quantificar os
bancos por especialização, determinar o grau de
bancarização do país, peso dos bancos estrangeiros no
sector bancário, grau de concentração por total de
activos, qual o papel do Banco Central, supervisão e
regulamentação bancária;
Qual a política relativamente a empresas privadas, qual
a política relativamente a investimento estrangeiro,
controlo cambial e de comércio externo;
Risco político, se há ou não estabilidade política.

Para complementar a análise de risco quantitativa e
qualitativa, é necessário o bom senso, a nossa sensibilidade
relativamente ao risco e estarmos convictos de que afinal o
risco que decidimos tomar é um bom risco.

*Técnica da Direcção Internacional
do BANIF

(1) Entenda-se por Peer Group o grupo de bancos com características
semelhantes, podendo ser os bancos com a mesma especialização, os
bancos de dimensão semelhante, os bancos de determinado país ou região,
etc.

�
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Clientes
Marketing
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Arménio Videira*

Fidelização
Clientes

Marketing

Está provado que o marketing é um excelente instrumento
de gestão e de fidelização de clientes, na medida em que,
entre outras funções, tem ou deverá ter a preocupação de
conhecer as necessidades da clientela-alvo e de criar

Marketing

Fidelização

O Marketing como
Instrumento de Gestão e de
Fidelização de Clientes

produtos e serviços adequados à satisfação
dessas necessidades, de forma competitiva e
duradoura.

Cabe, assim, ao marketing (interno e externo)
um papel fundamental na criação de condições
para a fidelização dos clientes com quem se
pretende trabalhar.

Fidelizar clientes consiste em manter com eles
uma relação comercial intensa e duradoura, o
que só se consegue se formos capazes de
satisfazer as suas necessidades de produtos e
serviços, de forma vantajosa para ambas as
partes. A fidelização implica uma relação de
confiança muito forte entre a empresa e o cliente.
Aempresa tem de sentir que está a fazer o melhor
para os seus clientes e estes têm de percepcionar
que estão nas primeiras preocupações daquela.

Há alguns anos, a maior parte das estratégias de crescimen-
to das empresas centravam-se no desenvolvimento de
produtos e serviços inovadores que se diferenciassem dos
da concorrência. Esta estratégia de diferenciação passou a
ter menos eficácia quando as empresas compreenderam que
os produtos e serviços podiam ser fácil e rapidamente
copiados e melhorados, o que fazia com que os esforços de
investigação e se tornassem pouco produtivos e
rendíveis.

research

O que é a fidelização de clientes e
para que serve?
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"Clientes insatisfeitos são como

“nódoas de azeite em pano branco”:

propagam-se num abrir e

fechar de olhos."

Mais tarde, as empresas mudaram de estratégia e passaram
de uma orientação baseada nos produtos e serviços para
uma orientação centrada no cliente. Assim,

.Apartir daqui, a segmenta-
ção apareceu como uma preocupação natural e primordial
das areas de marketing e de vendas das empresas. Só que
muitas delas entenderam a segmentação como um fim em si
e não como um meio orientador da actividade comercial, o
que as levou a não atingirem a eficácia e a fidelização
desejadas.

não é tarefa fácil em mercados altamente
concorrenciais. Mas esta é uma tarefa de vital importância
para a sobrevivência das empresas. As estatísticas demons-
tram que, se uma empresa melhorar a fidelidade dos seus
clientes em melhorará os seus resultados em mais de

podendo, em alguns casos, atingir os Só este
dado é bem elucidativo da importância da fidelização dos
clientes.

Há até quem afirme que uma empresa “

é tarefa ainda mais difícil e cara. Regra
geral, angariar um novo cliente que
manter um cliente antigo. E este custo
duplicará se a concorrência for muito
grande.

é o pior que pode
acontecer a uma empresa, pois está em
causa uma parte do negócio que se
perde se não for compensada por
outros clientes. E a perda de clientes
pode acontecer facilmente. Basta que
eles não estejam satisfeitos e que nada
se faça para alterar a situação.

Clientes insatisfeitos são como
“nódoas de azeite em pano branco”:
propagam-se num abrir e fechar de
olhos. O cliente insatisfeito é difícil de
fidelizar se a empresa não actuar de
forma rápida e eficaz, fazendo um
grande esforço de aproximação às
necessidades e desejos daquele.

o centro das
atenções passou a ser o cliente

Fidelizar clientes

5%,
25%, 75%.

Captar clientes
é cinco vezes mais caro

Perder clientes

quando fidelizar um
cliente, deve abrir a porta da frente e fechar a de trás, para
não correr o risco de ele entrar a andar e sair a correr”.

Estatisticamente, está provado que os
comentam a sua insatisfação no mínimo a ,
enquanto um comentará a sua satisfação
no máximo a Isto prova o quanto a imagem de
uma empresa pode ser rapidamente afectada se ela não
prestar a devida atenção aos clientes.

A empresa deve adoptar uma estratégia sistemática e
coerente de fidelização, o que passa, nomeadamente, pela
adopção das seguintes acções:

Definição clara do seu mercado-alvo, isto é, dos
clientes com quem pretende trabalhar;

Criação de produtos e serviços adequados a esses
mercados-alvo, nas melhores condições concorren-
ciais;

Estar atenta ao comportamento da concorrência e às
mutações dos mercados, pois, sendo estes formados
por pessoas (clientes), as necessidades, gostos e
comportamentos vão-se alterando;

Ouvir a opinião dos clientes e tudo fazer para os manter
satisfeitos.

O “bom cliente” não é necessariamente o maior. O grande
cliente, em regra, gera um volume de negócios elevado,
mas as margens que deixa são pequenas, por vezes pouco
compensadoras. O bom cliente será aquele que cada
empresa considera reunir as condições ideais para manter
uma relação comercial duradoura.

clientes insatisfeitos
8-10 pessoas

cliente satisfeito
2 pessoas.

Mas o que deve fazer uma empresa para fidelizar os
“bons clientes”?

�

�

�

�

Perigos da
insatisfação dos clientes
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Até meados da década de 80

1,5
2 milhões contas

A partir de meados da década de 80

segmentar o mercado

inovação financeira atendi-
mento personalizado

diversificação de soluções financeiras
elevado

nível de serviços. aplicações
informáticas evoluídas campanhas promo-
cionais

, os bancos a actuar em
Portugal davam pouca importância à fidelização da
clientela, pois os factores diferenciadores eram poucos,
resumindo-se praticamente à qualidade do atendimento
prestado. De facto, até essa data, a generalidade dos bancos
existentes eram públicos e a sua actividade fortemente
condicionada pelas autoridades monetárias: as taxas de
juros das operações activas e passivas, as cotações dos
câmbios, os preços dos serviços prestados e a abertura de
balcões eram fixados administrativamente pelo Banco
Central. Para além disso, eram estabelecidos de
crédito aos bancos, o que condicionava, em muito, as suas
aplicações. Face a todas estas condicionantes, a margem de
manobra dos bancos era de facto diminuta.

Até aí, os maiores bancos portugueses detinham entre e
de de depósitos à ordem, uma grande

parte delas sem qualquer interesse comercial, pois os seus
saldos médios eram muito baixos e os seus titulares poucos
serviços bancários utilizavam, para além da movimentação
da própria conta. Muitas destas contas existiam apenas para
creditar os salários, as pensões de reforma e os juros de
depósitos a prazo.

, com a liberalização
do sector, a adesão de Portugal à Comunidade Económica
Europeia e o ressurgimento da banca privada, a situação
alterou-se radicalmente. De entre os novos bancos criados
neste período, é de destacar o Banco Comercial Português
(BCP), que surgiu no mercado com uma agressividade
comercial até aí inexistente por parte da banca instalada,
tendo optado por de forma sistema-
tizada e consistente (criando redes comerciais autónomas) e
apostado fortemente na , no

(com a figura do gestor/gerente de
conta), na
oferecidas a cada segmento de mercado e num

Tudo isto suportado em
e ainda em

fortemente apelativas. Para além disso e no sentido
de potenciar e rendibilizar melhor os investimentos,

adoptou a estratégia do , fornecendo aos seus
clientes quase tudo o que necessitavam em termos de
produtos e serviços financeiros. Para isso, criou as socieda-
des gestoras de fundos de investimento, o ,
as sociedades de e de , as seguradoras, etc.,

plafonds

private banking
leasing factoring

cross selling

A Fidelização de Clientes no Sector
Bancário

"O bom cliente será aquele que cada

empresa considera reunir as

condições ideais para manter uma

relação comercial duradoura."

"Actualmente, é impensável que um

banco adopte uma estratégia de

produtos ou serviços

“standardizados” para todos os

clientes."

contribuindo, assim, para a fidelização da sua clientela e
dando um grande “abanão” em toda a banca até então
instalada, que estava “adormecida”.

Mais tarde, e muito especialmente
dos bancos públicos, esta situação alterou-se

ainda mais, levando-os a modernizarem-se em termos
tecnológicos, a segmentarem também a sua clientela, a
criarem produtos e serviços adequados a cada segmento de
mercado e a melhorarem a qualidade do atendimento e dos
serviços em geral. Para implementar e prosseguir estas
acções e rendibilizar os investimentos, os bancos intensifi-

caram as acções de formação do seu pessoal a todos os
níveis, alargaram significativamente a sua rede de balcões e
implementaram também a figura do de
produtos e serviços.

Após muitos anos de “letargia”, os bancos mais an-
tigos entenderam que era preciso fazer algo mais pelos
clientes. A concorrência era cada vez maior e com
tendência para aumentar, em especial após a entrada
em vigor da livre circulação de capitais entre os países
da Comunidade Europeia, prevista para o início de 1991.
Era preciso tudo fazer para captar e fidelizar os bons
clientes.

A partir daí,
: a preocupação já não era manter um

tão elevado número de contas, uma grande parte delas,
como já se disse, sem qualquer interesse comercial, mas
concentrar todos os seus recursos num conjunto de clientes,
provavelmente menor que anteriormente, mas que
centralizassem todo ou quase todo o seu movimento
financeiro num único banco. Deste modo, ambas as partes
ganhariam: por ter menos clientes, mas reunir
agora condições para os tratar melhor, obtendo, eventual-
mente, ainda maior rendibilidade; que, sentin-
do-se apoiados pelo seu banco, nele confiavam e concentra-
vam a maior parte do seu movimento.

Assim nascia a tal relação de confiança intensa e duradoura
entre o banco e o cliente, isto é, a fidelização.

No sector bancário, há que distinguir dois grandes segmen-
tos de mercado: o dos particulares e o das empresas. Para

a partir do início das
privatizações

a estratégia da generalidade dos bancos
passou a ser diferente

o banco

os clientes

cross selling

Factores que Mais Contribuem para
Fidelizar os Clientes
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únicos e os factores mais importantes de hoje podem já não
ser os de amanhã. das

. O mercado está em permanente
mutação e esta será tanto maior quanto maior for a concor-
rência. A dos clientes hoje não é igual à
que existia há 10 ou 15 anos, nem à que existirá daqui a 4 ou
5 anos. E quanto maior for essa cultura, maiores serão as
exigências dos clientes. Actualmente, é impensável que um
banco adopte uma estratégia de produtos ou serviços
“standardizados” para todos os clientes. Esta atitude levaria
ao seu desaparecimento a muito breve prazo.

A fidelização de clientes no futuro irá passar muito pelos
canais/rede de distribuição e pela satisfação das necessida-
des, hábitos e atitudes da clientela.

No que respeita à dos bancos, o
cliente será cada vez mais (balcões,ATM, POS,
telefone, , lojas automáticas, Internet, etc.),
embora seja natural o uso de diferentes canais para
determinados produtos/serviços e por diferentes tipos de
clientes. O enquadramento multicanal está estreitamente
relacionado com novas necessidades, hábitos e comporta-
mentos. Os bancos terão de oferecer aos seus clientes
qualquer canal de acesso possível. A sua preocupação
deverá ser a de dar resposta a todas as necessidades e
preferências dos clientes, conhecendo-os cada vez melhor e
relacionando-os cada vez mais intensamente com o canal de
distribuição que lhes é mais conveniente. Esta conveniên-

O comportamento pessoas não é
estático, é dinâmico

cultura bancária

rede de distribuição
multicanal

home banking

cada um deles, os factores que mais contribuem para a
fidelização dos clientes são os seguintes:

Simpatia e relações pessoais;
Rapidez e qualidade do atendimento;
Proximidade do emprego/residência;
Produtos e serviços adequados;
Recebimento do salário/pensão através do banco;
Menor burocracia;
Facilidades de obtenção de crédito (pessoal e à
habitação);
Melhores taxas de juro;
Atendimento personalizado;

Relações pessoais;
Rapidez e eficácia dos serviços;
Simpatia/cortesia
Hábito/tradição;
Flexibilidade nas negociações e facilidades de acesso
ao crédito;
Soluções financeiras adequadas;
Melhores taxas de juro no crédito;
Proximidade da empresa/banco;
Serviço personalizado;
Melhores taxas de juro nos depósitos.

Estes são os principais factores de fidelização de clientes,
aos quais se deve prestar a máxima atenção. Mas não são os

Segmento dos Particulares

Segmento das Empresas
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Tendências Actuais e Futuras para
Fidelizar Clientes

�
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Porque é que a comunicação entre as
pessoas é tão complexa?

Como se redige uma carta comercial?

Quais os elementos que a compõem?

Como se lê em "superfície" e em "diagonal"?

Como tomar notas?

Como se faz um bom relatório ou uma
carta?

As dúvidas do português.
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cia terá de conhecer várias vertentes, desde a localização do
canal, ao horário de funcionamento, aos custos e ao modelo
de gestão. Os novos canais estão a aumentar a sua importân-
cia na distribuição, mas o balcão continuará a ser um meio
privilegiado para assuntos que necessitem de atendimento
personalizado. Ainda no que respeita aos canais, as grandes
cadeias de distribuição poderão tornar-se fortes competido-
res dos bancos se estes não estabelecerem parcerias com
aquelas. Veja-se os casos do Grupo Sonae, com o Cartão
Universo, e do Grupo Jerónimo Martins, com as lojas
Expresso Atlântico. Em França, a rede Carrefour tem
emitidos mais de 2,5 milhões de cartões de crédito no
mercado e com tendência para aumentar.

As
deverão conhecer também grandes mudanças no futuro.
Para os satisfazer, será preciso implementar um marketing
individual, personalizado, criando soluções adequadas a
cada caso. As pessoas estão fartas de que os bancos lhes
impinjam produtos pouco adequados às suas necessidades.
Os bancos do futuro terão de vender produtos certos às
pessoas certas. As soluções adequadas e a qualidade do

necessidades, hábitos e comportamentos dos clientes

As Concentrações Bancárias e a
Fidelização de Clientes

serviço vão ser determinantes. Os bancos já começaram
a perceber que é cada vez mais difícil diferenciarem-se
apenas pelo produto, pelas margens (preço) e pelo dis-
curso. É necessário ser diferente também pelo serviço
que se presta. Este aspecto é distintivo e bem aceite pelo
cliente.

Em mercados fortemente concorrenciais, as empresas
sentem necessidade de aumentar os seus negócios para
poderem maximizar os investimentos realizados, nomeada-
mente através da redução de custos (economias de escala).

Nos últimos anos temos vindo a assistir ao fenómeno
das concentrações, não só no sector bancário, mas também
noutros sectores de actividade. No que ao sector bancário
diz respeito, Portugal não tem fugido a este fenómeno.
Numa primeira fase, os bancos apostaram no crescimento
orgânico, com a abertura de muitos balcões e a venda
diversificada de produtos e serviços, alguns não financei-
ros. Posteriormente, como o crescimento orgânico desa-
celerou, começaram as participações cruzadas, as parceri-
as, as aquisições e as fusões, no sentido de se criar dimen-
são e músculo financeiro destinados a fazer face à concor-
rência que se avizinha.

As concentrações/fusões poderão levar a uma redução das
instituições financeiras a operarem autonomamente no
mercado e, por conseguinte, a uma menor concorrência e
até a uma certa cartelização do sector. Se tal acontecesse, o
cliente poderia sair prejudicado, por ter menos opções de
escolha. Contudo, é convicção generalizada que tal não vai
acontecer, pois os mercados livres e concorrenciais têm
mecanismos de autodefesa que evitam ou atenuam estes
comportamentos. Não nos podemos esquecer da força
reguladora dos fenómenos da liberalização, da desinterme-
diação e da globalização. Estes, associados às novas
tecnologias de informação e de comunicação e à cada vez
maior liberdade de circulação de capitais, funcionam como
instrumentos de regulação e de defesa do consumi-
dor/cliente.

Com concentrações ou sem elas, o cliente tem de estar
sempre na vanguarda das preocupações dos bancos. E estes
têm de continuar atentos às novas necessidades, hábitos e
comportamentos da clientela, encontrando as melhores
soluções financeiras para os satisfazer. Quem assim não
fizer, não terá um futuro risonho. Em conclusão,

Com as concentrações os bancos manterão a mesma
estratégia de fidelização de clientes?

a fideliza-
ção de clientes vai continuar, sem ou com concentrações
bancárias.

* Economista

�

"Com concentrações ou sem elas, o

cliente tem de estar sempre na

vanguarda das preocupações dos

bancos."
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Seu contributo para
a eficácia da formação
No último número da , a propósito da comemoração dos
20 anos do Instituto de Formação Bancária, tivemos a oportunidade
de apontar as acções que, ao longo destas duas últimas décadas, se
consideram como mais significativas da actividade do IFB.

Mostrámos ainda o "lado visível" dos produtos do Instituto que mais
têm contribuído para a elevação do conhecimento dos bancários.

Isso pôs em evidência duas Direcções da estrutura do IFB: a de
Formação Profissional e a de Formação Superior (ISGB).

Mas, para que estas Direcções tenham podido disponibilizar com
eficiência toda a gama de formação referida, elas tiveram de dispor
de um que, para além de contribuir para a criação de
novos produtos, teve de assegurar a logística necessária à sua
realização.

Falamos do trabalho desenvolvido pelos Departamentos Pedagógico
e de Informática, pela Direcção Administrativa e pela Delegação no
Porto, a cujos responsáveis pedimos que, neste número da

, nos esclarecessem sobre as tarefas que desenvolvem
para que toda esta complicada máquina de formação funcione com
a eficácia que se lhe conhece.

Inforbanca

back office

Inforbanca

IFB
O

Back Office
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Um grupo de técnicos das áreas das Ciências Sociais e
Humanas especializa-se em Pedagogia e, em particular,
numa metodologia de Ensino a Distância, aprofundando os
moldes e o de um modelo pedagógico consistente,
de auto-estudo. Estamos em 1988 e pode dizer-se que é
nesta altura que o Departamento Pedagógico surge como
órgão e estrutura independente.

Hoje em dia, o Departamento congrega não só um conjunto
de técnicos da área pedagógica, mas também um sector de
audiovisuais e multimédia e um sector de computação
gráfica.

O Departamento Pedagógico desenvolve a sua actividade
numa filosofia de apoio à actividade global do IFB,
destacando-se particularmente o apoio prestado à Direcção

design

de Formação Profissional e ao Instituto Superior de Gestão
Bancária.

De facto, desde a sua constituição, este órgão tem colabora-
do no desenvolvimento de novos projectos de formação, em
Equipas de Projecto, quer se trate de cursos em ensino a
distância, quer de cursos baseados noutras metodologias
pedagógicas, como a Formação em Alternância, Escola
Virtual, ou outras que se considerem ajustadas às
características da população-alvo.

Uma vez desenhados os novos projectos, segue-se todo um
trabalho de produção e actualização permanente dos meios
pedagógicos de apoio aos cursos, o qual é desenvolvido no
seio de equipas multidisciplinares, que integram, além dos
consultores pedagógicos, especialistas das matérias em
causa, do multimédia, da informática, revisores linguísticos
e gráficos, entre outros.

Referimo-nos a meios pedagógicos como manuais de auto-
-estudo, cassetes de áudio e de vídeo, casos práticos,
simulações em suporte informático, cadernos de exercícios,

On line

Manuela Santos
Subdirectora – Departamento Pedagógico

O Departamento Pedagógico no
desenvolvimento da formação

Como surgeComo surge

Quem somosQuem somos

O que fazemosO que fazemos

Departamento
Pedagógico

Desenvolvimento
Formação
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diferentes textos de apoio, guias pedagógicos diversos, os
quais são editados (registo e controlo de edições) e
organizados (em Videoteca, Casoteca, etc.) pelos nossos
serviços.

No âmbito do Instituto Superior de Gestão Bancária, cabem
ao Departamento Pedagógico, entre outros aspectos,
responsabilidades no modelo pedagógico adoptado, nos
materiais desenvolvidos, na formação de autores e tutores
para ensino a distância, assim como na avaliação de cursos
nesta metodologia.

Pela sua natureza, o Departamento é chamado a colaborar
em projectos de ordem diversa: muitas vezes, os consulto-
res pedagógicos têm sido parte de equipas do IFB em
projectos da Área Internacional e dos PALOP, assim como
em projectos europeus de desenvolvimento de sistemas de
ensino a distância e . A contribuição ou o
trazido varia desde a transferência de pedagógi-
co, à monitoragem de cursos nas áreas comportamentais e
de formação de formadores, à construção de produtos de
formação comuns com outros países europeus.

Por último, gostaríamos de destacar o apoio prestado pelos
nossos Sectores Gráfico e de Audiovisuais e Multimédia à
actividade geral do IFB, nomeadamente à produção da
revista , à manutenção/actualização da

institucional na Internet, ao apoio a sala/seminá-
rios/stands e exposições, a programas, folhetos e anúncios,
a apresentações em Videoteca, Fototeca, bem
como apoio à produção de materiais pedagógicos através da
composição, paginação e artes finais.

on line apport
know-how

Inforbanca Home-
page

Powerpoint,

�

Outras actividadesOutras actividades
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Departamento
de Informática

Cooperação InternacionalCooperação Internacional

Desenvolvimento
ensino a distância

Desde o lançamento do Curso Regular de Formação Bancá-
ria, em 1989, o IFB fez uma aposta muito clara no suporte
informático ao Ensino a Distância. A experiência adquirida
na gestão de Ensino a Distância demonstrava, já nessa altu-
ra, a necessidade de dotar este modelo de um sistema infor-
mático que, quer do ponto de vista pedagógico, quer nos
aspectos administrativos e logísticos, libertasse os diversos
intervenientes de acções repetitivas e, portanto, automati-
záveis, para que se pudessem concentrar na eficácia peda-
gógica dos cursos.

Esta aposta, reforçada significativamente em 1991, quando
do lançamento do Instituto Superior de Gestão Bancária,
veio a resultar, depois de todas as evoluções que sofreram
entretanto quer o Curso Regular de Formação Bancária,
quer o Curso de Gestão Bancária, num sistema integrado de
gestão de Ensino a Distância que, indo desde as áreas peda-

gógicas às financeiras, constitui mais uma manifestação da
experiência do IFB neste modelo de ensino.

Mas, para além das tarefas de gestão corrente, todos os pro-
cessos de desenvolvimento e suporte a actividades pedagó-
gicas estão já fortemente apoiados na micro-informática. É
necessário manter uma rede interna que neste momento
compreende já mais de 150 micro-computadores, dos quais
cerca de 70 distribuídos por quatro salas de aula. A diversi-
dade de actividades lectivas suportadas por estas salas de
aula implica frequentes alterações de configuração nos equi-
pamentos.

À medida que a experiência se vai consolidando, o IFB é
confrontado com novas responsabilidades, nas quais se

Pedro Azevedo
Director Adjunto – Departamento de Informática

O papel do Departamento de
Informática no desenvolvimento
do ensino a distância
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A telemática no EDA telemática no ED

Novos desafiosNovos desafios

a
insere a cooperação internacional a que é chamado. A res-
ponsabilidade histórica no caso dos PALOP, ou a oportuni-
dade conjuntural no caso dos países da Europa de Leste,
levam o IFB a assumir novos desafios no Ensino a Distân-
cia, desta vez consubstanciados na transferência de

para a formação profissional bancária nestes países.

Era imprescindível, em alguns destes casos, apoiar também
a instalação de sistemas informáticos que suportassem uma
gestão eficaz do modelo de Ensino a Distância adoptado.
Sendo esta uma das vertentes de suporte à gestão de ED que
o Instituto tem vindo a desenvolver, estava particularmente
à vontade para propor e concretizar soluções eficazes e viá-
veis, o que fez sempre que tal se revelou necessário.

Paralelamente, o IFB tem-se mantido atento aos desenvol-
vimentos das telecomunicações e informática (telemática),
prevendo, desde muito cedo, a importância que estes meios
viriam a assumir no Ensino a Distância. E é com esta preo-
cupação que o IFB participa em vários projectos internacio-
nais de investigação (ver nº 45 – ENSINO A
DISTÂNCIA – A alavanca de desenvolvimento do IFB)
com a preocupação centrada num único e primordial objec-
tivo – proporcionar aos profissionais bancários a mais efi-
caz formação e actualização profissionais.

A procura de uma cada vez maior liberdade geográfica e
temporal, que permita aos profissionais do sector coordena-
rem a sua actividade profissional com a cada vez mais pre-
mente necessidade de se actualizarem e dominarem os
novos produtos e canais de comercialização, eleva o papel
da informática de um elemento facilitador ao de um interve-
niente activo no processo de formação ao longo da vida, a
que não é alheio o simultâneo desenvolvimento da Internet.

Desde 1995, o Departamento de Informática do Instituto
vem sendo chamado a colaborar em diversos projectos de
investigação e desenvolvimento, como a “Carta de Compe-
tências Bancárias à Escala Europeia” ou o “EETP– Europe-
an Educational Teleports”, em que o IFB vem participando

know-
-how

Inforbanca

com o intuito de estudar a utilização das novas tecnologias
no Ensino a Distância; daí resultaram já em várias iniciati-
vas, de que é exemplo a Escola Virtual.

Ao lançar, neste ano de aniversário, uma série de novos ser-
viços, desde “Serviços a alunos via Internet” a um novo
“Sistema de Formação ”, o IFB assume a sua aposta
irreversível nas novas tecnologias como novo meio de cum-
prir um velho e inenodável desígnio: proporcionar a forma-
dores e formandos todos os meios possíveis para que se
concentrem na tarefa de, por meio dos conhecimentos
transmitidos e adquiridos, aumentarem a eficácia do
sector bancário.

On Line

�
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José Barata
Director – Direcção Administrativa

Direcção
Administrativa

suporte logístico

O suporte logístico é dado pela
Direcção Administrativa

Se quisermos definir de uma forma breve o papel da Direc-
çãoAdministrativa, podemos dizer que ela existe para asse-
gurar o suporte logístico indispensável ao funcionamento
do Instituto.

Isto representa, portanto, que esta Direcção actua em varia-
dos domínios, que vão desde a administração financeira até
à impressão da documentação necessária aos cursos, parti-
cularmente de livros didáticos, apoiando assim a Direcção
de Formação Profissional e o Instituto Superior de Gestão
Bancária na sua missão de promover e realizar formação.

Para que os modelos de ensino a distância estudados pelo
IFB/ISGB pudessem ser implementados em toda a sua
extensão, tornava-se necessário que o material correspon-
dente pudesse ser fisicamente produzido no próprio Institu-
to e isto por razões, não só de natureza económica, mas tam-
bém de celeridade nas actualizações dos conteúdos.

Assim, foi a DirecçãoAdministrativa dotada de uma Repro-

grafia com os meios humanos e materiais necessários à
impressão e a alguns tipos de acabamento da documentação
escrita, em especial de livros.

Nos casos de impressões e acabamentos em que são exigi-
dos meios mais evoluídos do que aqueles de que a Repro-
grafia dispõe, promove a Direcção Administrativa a sua
execução por fornecedores especializados.

Todavia, a documentação aqui produzida não se destina
apenas ao ensino a distância, mas também a todos os outros
cursos, seminários e demais acções desenvolvidas pelo
Instituto.

Esta actividade é significativa; no seu conjunto, represen-
tou, em 1999, um total de 17 milhões de cópias impressas.

A Direcção Administrativa ocupa-se também de todas as
tarefas inerentes à gestão dos recursos humanos, não só do
pessoal permanente – docentes e administrativos – do pró-

Pessoal docente e administrativoPessoal docente e administrativo

Ensino a distânciaEnsino a distância
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Área financeira

Outros apoios logísticos

Área financeira

Outros apoios logísticos

prio Instituto, mas também de cerca de 500 formadores agre-
gados.

Estes elementos, integrados pela estrutura pedagógica do
IFB, apoiam o Instituto em domínios variados, nomeada-
mente na monitoria, na consultoria pedagógica, na concep-
ção de material de estudo e na avaliação.

Será também de referir a importante actividade que a Direc-
ção Administrativa desenvolve no âmbito da administração
financeira, contabilidade e orçamento.

Esta actividade passa, nomeadamente, pela actualização
dos valores patrimoniais, pela elaboração e controlo do orça-
mento, pela gestão da tesouraria, pela execução contabilís-
tica.

São domínios com largo recurso a meios informáticos, par-
ticularmente quanto aos processamentos de contabilidade,
honorários, serviços de terceiros e tesouraria.

A Direcção Administrativa cumpre ainda com outros
apoios, nomeadamente nas áreas dos espaços, do aprovisio-
namento e do expediente e arquivo.

Tem assim a seu cargo a aquisição e manutenção de edifí-
cios, mobiliário e equipamentos e também a gestão dos espa-
ços disponíveis, face às necessidades das acções a promo-
ver pelos órgãos do Instituto.

Compete-lhe, ainda, a aquisição dos materiais de escritório
e de outros utensílios e equipamentos necessários ao bom
funcionamento dos vários órgãos do Instituto.

De referir, finalmente, as tarefas que respeitam ao
expediente geral e ao arquivo, que incluem assuntos
respeitantes, nomeadamente, a correio, comunicações,
portarias e segurança.�
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Delegação do
Porto

Abílio Marques
Director Adjunto – Delegação do Porto

A Delegação do Porto é um posto avançado de apoio ao
desenvolvimento de toda a actividade do Instituto, na
sequência da programação das direcções centrais. Surge
como necessidade de dar satisfação à procura de formação
dos bancários do norte.

Nas empresas de âmbito nacional, o problema da descentra-
lização põe-se com acuidade se se pretende manter presen-
ça activa. A região norte sempre foi um importante centro
económico e bancário. A descentralização aparece como a
solução para dar resposta ao volume de formação solicitada
na zona norte.

Com efeito, o notável êxito na adesão aos cursos de forma-
ção desenvolvidos pelo IFB já em 1982, o lançamento em
1984 do Curso de Formação Profissional de Base (a primei-
ra experiência no ensino a distância) e o incremento da for-
mação em sala (ensino presencial) aconselharam a criação
de uma estrutura no Porto que apoiasse toda a acção forma-
tiva.

O número de estabelecimentos bancários a norte e o corre-
lativo universo de empregados constituiu um volume de
solicitações que determinou a abertura, em 1984, da Dele-
gação do Porto. É um braço que se alonga no espaço e no

descentralização
Descentralização da formação
A Delegação do Porto

tempo, traduzindo o seu crescimento e, simul-
taneamente, firmando-se e afirmando-se como
factor catalisador do mesmo crescimento.

Em 1987, a Delegação do IFB começou a fun-
cionar em instalações próprias.

Aesta Delegação cabem funções como:

Representação do IFB junto de bancos,
empresas e outras entidades;
Promoção de toda a acção do IFB, por con-
tactos com a banca, escolas, empresas;
Apoio logístico e organizativo aos cursos
destinados à população discente do norte;
Execução de todo o programa anual no
atinente à área norte;
Selecção de docentes com experiência,
dinamismo e capacidade pedagógica;
Iniciativa de actividades ditadas pela con-
juntura.

O desenvolvimento da actividade do IFB veio
alargar as exigências a esta Delegação e ditou a necessidade
de constituição de uma bolsa de monitores/professores,
especialistas nas diversas áreas de intervenção do IFB, os
quais possam dar colaboração com o seu saber e experiên-
cia.
Mais que um órgão periférico de apoio, a Delegação do
Porto integra o núcleo estrutural do IFB como seu rosto visí-
vel no norte do país.

A actividade da Delegação do Porto representa cerca de 1/3
da actividade global do IFB.

�

�

�

�

�

�

�
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A Inforbanca no Brasil

A revista do IFB e o INFORBANCOS, órgão do Sindicato
dos Bancos da Paraíba, que congrega dezoito instituições
de crédito daquele estado brasileiro, iniciaram
recentemente um regime de permuta, facto que
INFORBANCOS assinalou de modo muito simpático, o

endereço

leitores

Actualização

Novos
do

?

Há bancários que ainda
não recebem a

Tal como temos vindo a informar em
números anteriores, a difusão da

está a fazer-se agora de três
formas diferentes:

Aos empregados bancários que a
solicitem*;
Por cada balcão, 1 exemplar;
Por assinatura, para quem deseje
receber a revista pelo correio, na sua
residência.

Aos leitores que tenham sentido algum
problema com esta nova forma de
distribuição, muito agradecemos que no-lo
transmitam por telefone, por escrito ou
através do botão

Inforbanca

do site

�

�

�

Comentários
www.ifb.pt�

* O pedido pode ser-nos transmitido no verso da
folha de remessa da revista ou numa fotocópia do
formulário acima.

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

INFORBANCA

Nome

Balcão/Serviço

Banco

(1)

(2)

(1)

(2)

Preencher com a designação utilizada no correio interno do Banco.
Preencher com a sigla pela qual o Banco é conhecido.

Instituto
de Formação
Bancária

Alteração de endereço

Novo leitor

1
ª

d
o

b
ra

ANO XI - N.º 39/40 - Out. 98-Mar. 99 REVISTA do Instituto de Formação BancáriaANO XII - N.º 46 - Jul.-Set. 2000 REVISTA do Instituto de Formação Bancária

1
ª

d
o

b
ra
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Seminários
em 2000

Competitive

Atribuídas 11 bolsas
Atribuídas 11 bolsas
de estudo

Seminários
em 2000

Atribuídas 11 bolsas
de estudo

Seminários
em 2000

Além do seminário sobre
, que des-

tacamos noutro local, outros
foram realizados este ano pelo ISGB,
no âmbito das actividades do Curso de
Gestão Bancária.

Esta série de seminários, que faz parte
do plano curricular do curso, foi ini-
ciada pelo Engº Rogério Puga Leal,
que, em Janeiro e Fevereiro, em dois
seminários realizados em Lisboa e
Porto, tratou um tema actual: Qualida-
de nos Serviços Financeiros.

O Dr. Sérgio Mascarenhas também
participou em dois seminários em Lis-
boa e Porto e também em Janeiro e
Fevereiro sobre um assunto de muito
interesse: Análise Concorrencial/
/ .
No 5º seminário, que teve lugar em
Lisboa no mês de Abril, foi orador o
Dr. Pedro EirasAntunes, que dissertou
sobre Portfolio Credit Risk Manage-
ment – Conceitos, Modelização e
Implicações Prudenciais.

Por fim, os dois últimos seminários do
ano lectivo realizaram-se em Abril e
Maio, em Lisboa e Porto, e estiveram a
cargo do Prof. Doutor João Duque,
que se ocupou do seguinte tema:

: Um Produto em Expansão em
Portugal ?
Em toda esta série de seminários, a
assistência, que era constituída maio-
ritariamente por alunos, mostrou-se
muito interessada e participativa.

Com-
petitive Intelligence

Competitive Intelligence

War-
rants

�

Pela primeira vez no ano lectivo de 1999/2000, o ISGB instituiu a
atribuição de bolsas de estudo.

Foram atribuídas 11 bolsas, 8 para alunos do Curso de Gestão Bancária e 3 para
alunos do Curso de Organização e Sistemas de Informação, tendo em conta o
número de alunos matriculados e inscritos em cada curso.

Estas bolsas consistem na isenção cumulativa do pagamento da matrícula e de
50% do valor das propinas do ano lectivo.

Com estas bolsas, o ISGB pretende não apenas premiar os alunos que mais se
esforçam e se dedicam ao estudo, mas também apoiar os alunos cujos agregados
familiares dispõem de menores rendimentos.

Desta forma, as bolsas atribuídas têm uma composição mista de reconhecimento
do mérito e de acção social.�

de estudo

No passado dia 6 de Julho, teve lugar na sede do IFB um colóquio
promovido pelo Instituto Superior de Gestão Bancária sobre

Foi orador , professor e consultor de
e de outras matérias ligadas ao . O professor Miller dispõe de

uma vasta experiência nestes assuntos, sobre os quais tem publicado livros e tem
ministrado aulas em diferentes universidades. Pertence ao da Society of
Competitive Intelligence Professionals, que conta com mais de 7 000 membros
espalhados por numerosos países de todos os continentes.

A assistência que em número elevado se reuniu numa sala do IFB mostrou-se
muito interessada pelo tema e as pessoas que com ele se achavam menos
familiarizadas ficaram a saber que a é um processo
destinado a assegurar que os gestores possam dispor da informação suficiente
sobre o meio ambiente do negócio para optimizarem as suas tomadas de decisão,
actuando de uma forma proactiva perante o comportamento dos seus
concorrentes.

Assim, a gera valor ao optimizar a utilização dos
recursos de informação da empresa e ao libertar os gestores de tarefas de
processamento de informação, permitindo que se concentrem na sua actividade
de gestão.

O processo é utilizado pelas empresas líderes dos vários sectores de actividade
nas economias mais desenvolvidas, recorrendo a serviços de CI mais de 90% das

Competitive Intelligence.

Competitive Intelligence
(CI) management

board

Competitive Intelligence

Competitive Intelligence

Jerry P. Miller

IntelligenceCompetitive
Intelligence
Competitive
Intelligence
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2000

Gestão
Global

empresas americanas referidas no índice
empresas que operam, em especial, nos mercados que
sofrem uma forte evolução e mudança, decorrentes,
nomeadamente, de processos de internacionalização,
abertura ao exterior, rápida transformação tecnológica, etc.

Se o leitor se encontra, eventualmente, interessado nesta
matéria, poderá socorrer-se das publicações especializadas
existentes no mercado e da consulta de diversos
existentes na Internet, de que destacamos:
http://www.scip.org/
http://www.tfg.com/pubs/pubs.html
http://www.oss.net/

Fortune 500,

sites

http://www.fuld.com/�

Aequipa melhor classificada no Simulador de Gestão
do 5º ano do Curso de Gestão Bancária participou,
em representação do ISGB, no
, que o semanário levou a efeito este ano.

Trata-se de um grande jogo de empresas, que se desenvolve
num cenário realista, no qual as equipas (uma por empresa)
competem entre si, no mesmo contexto económico envol-
vente.

Através de um sofisticado modelo de computador simulam-
-se a interacção dos diversos departamentos de cada empre-
sa, as relações competitivas entre elas e a influência da si-
tuação económica real.

O objectivo é o da competição entre as empresas, durante 5
jogadas representativas de outros tantos trimestres, tentan-
do cada equipa atingir a mais alta cotação das acções da sua
empresa na Bolsa de Valores no último trimestre do jogo.

Aequipa do ISGB, que nas duas primeiras jogadas se posici-
onou em 1º lugar veio, no final, a ocupar o 6º posto da classi-
ficação.

Na apreciação feita pela coordenadora da equipa do ISGB,
Mariana Soares:

Jogo Gestão Glo-
bal 2000 Expresso

«… algumas das outras empresas terão seguido uma estra-
tégia idêntica à nossa, que visava a oferta de produtos de
qualidade a preços competitivos.

Mas as empresas que obtiveram o melhor resultado conse-
guiram-no à custa de uma menor qualidade dos produtos
oferecidos e, em consequência, de um menor investimento
em I&D, o que lhes permitiu competir com baixos preços.
Isto leva-nos a concluir que a escolha dos consumidores no
mercado onde operámos privilegiava basicamente o factor
preço, sendo muito pouco sensíveis à qualidade.»�

Gestão Global
2000

Instituto de Formação Bancária

Crédito

Habitação
à

Formação

Distância
a

Gestão Global
2000
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Cooperação
Internacional
Cooperação
Internacional

Como temos escrito frequente-
mente, o IFB continua a man-
ter intensa actividade de coo-

peração e apoio aos países africanos
lusófonos, através dos seus Institutos
de Formação Bancária, ou de outras
formas organizadas de formação, por
iniciativa dos respectivos sistemas
bancários.

Podemos também dizer que a activida-
de que mais marcou, nos últimos tem-
pos, esta ligação do IFB aos PALOP
foi a criação, naqueles países, do Ensi-
no a Distância. Nos casos de Cabo
Verde, Guiné e S. Tomé e Príncipe,
constituíram-se pólos do Curso Regu-
lar de Formação Bancária do IFB, a
funcionar em Lisboa; nos casos de:
Moçambique e Angola, o mesmo cur-
so, embora com assistência técnica do
IFB, autonomizou-se e assumiu
mesmo características locais ao nível
da sua organização e gestão.

O IFB tem, no entanto, participado
com frequência noutras actividades,
geralmente promovidas pelo Banco
Mundial, ou por iniciativa isolada de
alguns bancos dos PALOP.

Assim, recentemente,
, um consultor do

IFB integrou uma equipa do
Banco Mundial, no âmbito de um
estudo realizado junto do sistema
financeiro que visou a correc-
ção/melhoria dos procedimentos
existentes na área legal/contra-
tual, através da identificação das

em
Moçambique
�

A Cooperação do
IFB nos PALOP

barreiras existentes à celebração
dos contratos bancários e das
causas que conduzem à fraca
capacidade para executar judi-
cialmente esses contratos.

Esta acção teve início em 22 de
Maio de 2000 e está já concluída.

Também se
iniciou em 8 de Maio a 2ª fase do
Projecto Commercial Bank Trai-
ning (Banco Mundial), constituí-
da por uma acção de formação
pedagógica de formadores do
IFBM e do sistema bancário em
geral e formação técnica dos mes-
mos formadores, em áreas espe-
cíficas da actividade comercial
dos bancos: Marketing Bancá-
rio; Técnicas de Liderança; Téc-
nicas de Negociação e Venda;
Mercados Financeiros; Lideran-
ça de Equipas Comerciais; Cré-
dito Bancário; Operações de
Comércio Internacional; Direito
e Gestão Bancária.

em Moçambique�

Do mesmo programa constam
ainda 5 seminários, para quadros
intermédios e superiores da
banca moçambicana, que inte-
gram temas como Mercados
Financeiros, Estrangeiro, Crédi-
to, Direito e Gestão Bancária,
com o qual culminará esta acção,
em 25 deAgosto de 2000.

, decorre, para o
BNA, uma acção de formação em
Supervisão Bancária, cuja 1ª fase
se realizou entre 12 de Junho e 7
de Julho de 2000, estando previs-
to o seu aprofundamento durante
o próximo mês de Outubro.

, decorre ainda, no
âmbito de um Programa deAssis-
tência Técnica ao IFBA e ao Sis-
tema Bancário angolano, que tem
o apoio da APAD – Agência Por-
tuguesa de Apoio ao Desenvolvi-
mento (Cooperação Portuguesa),
a organização de dois ciclos de
gerências: o primeiro, que está
na ponta final, foi realizado no
Lubango, província da Huila, e o
segundo está previsto para o iní-
cio do próximo ano, em Cabinda.

Mas a interacção com o IFBA vai
mais longe, pois o IFB está
envolvido num trabalho de
Avaliação da Performance do
IFBA, ao longo dos cinco anos da
sua existência 1995 – 2000 e
apoia a preparação de um
diagnóstico de necessidades de
formação, tendo em vista a
elaboração de um programa de
médio prazo 2001 – 2005.

Em Angola

Em Angola

�

�

�
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Projecto na
República Eslovaca

No âmbito de um processo de cooperação agora
iniciado, realizou-se no passado dia 20 de Março,
na sede do IFB, uma reunião com o Director

Executivo do Instituto de Formação Bancária do Perú, Sr.
Enrique Beltrán Dávila, com a finalidade de facilitar o
conhecimento mútuo de ambas as instituições.

Assim, o Sr. Enrique Dávila deu conhecimento da activida-
de do seu Instituto naquele país e o Dr. Pereira Torres
apresentou o Instituto de Formação Bancária, salientando o
seu contributo para o aumento das competências no sector.
Foi dado destaque aos cursos que utilizam a metodologia de
ensino a distância pelo valor acrescentado que introduziram
no panorama da formação profissional bancária.�

Cooperação com a
Formação Bancária
do Perú

uma delegação do IBE, constituída por 5 elementos
directamente ligados ao projecto de ensino a distância.
Acompanhava esta delegação a Directora-Adjunta do IBE,
que tem sido a responsável local pelo curso que está a ser
desenvolvido.

A principal finalidade desta visita foi a de dar a conhecer a
experiência do IFB na aplicação de abordagens telemáticas
aos cursos de ensino a distância.�

Como já tem sido noticiado na , foi
desenvolvido na República Eslovaca, com apoio
comunitário, de 1995 a 1998, um projecto que o IFB

coordenou e que tinha por finalidade a implementação de
um curso de ensino a distância para chefias intermédias.

Esse projecto foi continuado, a partir de Março de 1999,
através de uma extensão que visava desenvolver cursos de
especialização bancária, mantendo-se, assim, a
continuação da cooperação entre o IFB e o Instituto
homólogo eslovaco (IBE).

No âmbito daquela extensão, foram recentemente
recebidos no IFB representantes do Instituto Eslovaco.

Assim, em meados de Junho, o Sr. Dusan Garay, Director
do IBE, deslocou-se à sede do IFB para efectuar o balanço
da cooperação de 5 anos entre as duas instituições, discutir

Inforbanca

os contornos de futuras colaborações e preparar a visita a
Kiev, que fará em conjunto com o Director-Geral do IFB,
dr. Pereira Torres.

Ainda em finais de Junho, foi também recebida em Lisboa
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IFB ISGBFeira Nacional de
Orientação Escolar e Profissional

De 11 a 17 de Junho, realizou-se nas instalações da FIL, no
Parque das Nações, a Feira Nacional de Orientação Escolar
e Profissional, na qual o IFB/ISGB foi convidado a fazer-se
representar por intermédio de um .

Esta feira foi organizada pela AIP – Associação Industrial
Portuguesa/Câmara de Comércio e Indústria, no âmbito do
Programa para a Integração dos Jovens na Vida Activa e
inserida na iniciativa Lisboa 2000, por ocasião da
Presidência Portuguesa da UE.

Tratou-se de uma excelente oportunidade para a divulgação
e promoção públicas de todas as entidades e instituições que
se dedicam à orientação e educação e também à formação
junto do elevado e qualificado número de pessoas que
visitaram a exposição.

Do nosso sobressaíam 3 leques de opções, desde a

stand

stand

Feira Nacional de
Orientação Escolar e Profissional

formação em alternância para jovens até às pós-graduações
para licenciados. Cada uma dessas opções poderia ser
consultada, em pormenor no do IFB na Internet, à
disposição dos visitantes.

Pretendia-se fazer passar a ideia de que o IFB é a verdadeira
, capaz de reunir duas

vertentes fundamentais: a orientação escolar e a orientação
profissional. E isto porque disponibiliza cursos para alunos
que pretendem obter certificações ou graus académicos e
também cursos de formação na área financeira.

Alunos do Curso Geral Bancário em alternância e também
alguns docentes prestaram esclarecimentos e entregaram
folhetos de promoção dos cursos aos muitos milhares de
pessoas que visitaram o jovens estudantes do 9º ano
de escolaridade, pais, encarregados de educação,
professores e orientadores escolares e profissionais.

site

stand:

Escola Bancária de Portugal

�

Feira Nacional de
Orientação Escolar e Profissional

presenteseIFB ISGB Fil
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O Instituto de Formação Bancária e o
Banco Pinto & Sotto Mayor (Grupo
Banco Comercial Português) orga-
nizaram a jogada final da edição de
1999/2000 do Jogo Bancário, que
decorreu nos dias 16 e 17 de Junho no
Hotel Estoril Sol, em Cascais.

Iniciaram o jogo 208 equipas,
englobando 1 050 empregados do
Banco Pinto e Sotto Mayor, e che-
garam à final 14, com um total de 68
concorrentes.

O objectivo principal deste jogo é a
gestão de uma agência bancária em
ambiente concorrencial.

A sua grande riqueza pedagógica
deriva da necessidade de todas as

Jogo Bancário Jogo Bancário

organizam final

equipas, terem permanentemente de
analisar casos concretos e de tomar
decisões que vão afectando os
resultados da agência.

Cada equipa desempenha o papel do
gerente de uma agência que, através
da tomada de decisões sobre um
conjunto de actividades associadas ao
balcão (crédito, depósitos, pessoal,
etc.), desenha uma estratégia visando
fazer face à concorrência e atingir o
objectivo do jogo: alcançar no final a
melhor rendibilidade.

Deste modo, as decisões tomadas
referem-se, cada uma delas, a um
período de 6 meses de actividade do
balcão e incidem sobre as diferentes
áreas de negócio. Assim, cada decisão

afecta o volume e qualidade das
o p e r a ç õ e s r e a l i z a d a s e ,
consequentemente, o respectivo
resultado.

As áreas de decisão incluem:

Gestão de pessoal
Filas de espera
Saldo semanal de caixa
Despesas com a modernização da
agência
Agenda do gerente
Crédito pessoal
Crédito a empresas

Todos os casos para análise e tomada
de decisão são apresentados em euros,
o que constituiu uma oportunidade
para antecipar uma realidade com a
qual todos iremos conviver em breve.

No jantar de encerramento e antes de
se proceder à entrega dos prémios, o
dr. A. Pereira Torres, Director-Geral
do IFB, relevou a forma empenhada
como todos os participantes se
envolveram nesta acção e o dr.
Reinaldo Figueira, Director do
projecto, fez uma breve apresentação
dos objectivos e funcionamento do
Jogo Bancário.

O Sr. Oliveira Pina, Director de
Pessoal e Formação do BPSM,
anunciou de seguida os resultados
finais, tendo procedido à entrega dos
prémios os convidados de honra: Eng.
Jorge Jardim Gonçalves e Dr. Filipe
Pinhal, respectivamente Presidente e

�

�

�

�

�

�

�

IFB BPSMe

Jogo Bancário

BPSM
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Vice-Presidente do Grupo BCP, Dr.
Alípio Dias e Dr. Castro Henriques,
Administradores do Grupo BCP, e
E n g . A n a c o r e t a C o r r e i a ,
Administrador do BPSM.

A todos os participantes foram
entregues um cer t i f icado de
participação e uma lembrança do IFB
alusiva ao jogo. O Banco Pinto &
Sotto Mayor atribuiu a todos os
participantes e aos gerentes das cinco
primeiras equipas prémios monetários

A terminar, o Eng. Jardim Gonçalves
referiu a importância desta acção, que
teve como objectivo principal reforçar
o espírito das equipas de trabalho do
banco e actualizar conhecimentos.
Além disso, salientou os novos
desenvolvimentos no âmbito do
Grupo BCP e a importância dos
recursos humanos nos grandes
desafios que se avizinham.�

AS 5 EQUIPAS MELHOR CLASSIFICADAS
Class. Nome Equipa Balcão

KOTAS Albino Rainho
António P. Estanqueiro
Eustácio Rabrinda Dias
José Maria Cavaleiro
José Rainho Gois

Figueira da Foz

Figueira da Foz

1

2

SOTTOCHA

OS FEBRINHAS

Susana Maria Pinheiro
Adelaide Mª Cardoso
António C. Rodrigues
Henrique J. Gonçalves

3 M Isabel Reveles
Ana Maria Melo
Ana Maria Pardal

ª Tocha

4 Ana Maria Gomes
Mª Augusta Caldeira
Máximo L. Riscado
Nuno Vasco Mósca
Raul Cruz Silva

Febres
(5 Jogadores)

SOTTO-OASIS

Vítor Manuel Nogueira
António A. Carqueijeiro
Manuel Anjos Pereirinha
Manuel M. Sargento
Mª Lurdes Pontinha

OS MIRONES5 Mira

FORMAÇÃO NA
ÁREA COMERCIAL

Gestor de Conta de Empresas
Gestor de Conta de Particulares
Assistente Comercial Instituto

de Formação
Bancária

Gestor de Conta de Empresas
Gestor de Conta de Particulares
Assistente Comercial
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Curso Avançado de
Gestão Bancária

No seguimento dos depoimentos publicados no número anterior da a propósito do aniversário do
IFB e no que se refere ao Curso Avançado de Gestão Bancária, temos o gosto de publicar neste número um
testemunho de um dos principais criadores deste qualificado curso, o Prof. Doutor FernandoAdão da Fonseca.

Inforbanca,

20 Anos do IFB –
Um Testemunho

20 anos do Instituto de Formação Bancária!
Parabéns a todos! Parabéns especialmente a quem,
ao longo destes anos, teve a visão estratégica que
transformou o IFB num caso de excelência na
formação profissional em Portugal!

A história destes 20 anos do IFB é uma história de
sucesso, construída com esforço e perseverança e,
acima de tudo, visão do futuro. Três iniciativas foram
especialmente marcantes:

A criação do CAGB – Curso Avançado de
Gestão Bancária
Aaposta na metodologia do “ensino a distância”
Acriação do ISGB – Instituto Superior de Gestão
Bancária

Outros mais bem informados falarão do alto nível
atingido pelo IFB no “ensino a distância” e da visão
estratégica que levou à criação do ISGB.

Eu irei falar apenas da primeira iniciativa, o CAGB –
CursoAvançado de Gestão Bancária.

Estávamos em 1985.

Vivia-se na altura, em Portugal, a re-descoberta da
Europa.

A internacionalização da economia portuguesa
aumentava de velocidade. A concorrência alargava-
se. Os desafios resultantes da progressiva
integração do espaço financeiro europeu tornavam-

�

�

�

se claros.

Tudo isto iria ocorrer
em simultâneo com a
r e v o l u ç ã o d a s
telecomunicações e a
chegada da sociedade
da informação.

Iríamos entrar numa
épo-ca de grandes
mudanças, que se
s u c e d e r i a m a
v e l o c i d a d e
vertiginosa.

O sistema financeiro português sentia ser
necessário “fazer qualquer coisa”. Os novos bancos
privados começavam a aparecer, e os bancos do
Estado, que dominavam o mercado, sentiam ser
necessário preparar os seus quadros directivos para
os novos desafios.

Foi então que surgiu o IFB em cena. Após luz verde
da Direcção da Associação Portuguesa de Bancos
(APB), o Sr. Dr. António Pereira Torres, na qualidade
de director-geral do IFB, lançou a ideia de um
projecto de formação a nível de pós-graduação para
o exercício de funções de direcção na banca.

O projecto era exigente, requerendo o máximo de
qualidade pedagógica e científica, adaptada às

Fernando Adão da Fonseca*
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necessidades de formação concretas de potenciais
quadros directivos de topo na banca portuguesa.

A colaboração com uma universidade portuguesa
era uma necessidade inultrapassável. A
Universidade Católica tinha na altura a melhor
equipa docente nos domínios da Economia e da
Gestão em Portugal, com provas sobejamente
dadas. Não foi, pois, surpresa para ninguém que o
projecto fosse apresentado à Universidade Católica.
Na minha qualidade de responsável ao tempo pelo
Departamento de Economia e de Director do Centro
de Estudos Aplicados (CEA) da Universidade,
participei no Grupo de Trabalho constituído para o
efeito, sob a presidência do Prof. Doutor Ernâni
Lopes (então ex-recém Ministro da Economia e
Finanças e Professor da Universidade Católica),
tendo como restantes membros o Prof. Doutor
António de Sousa (então Director do Departamento
de Gestão), o Dr. Loureiro Borges (então Presidente
do Banco Pinto & Sottomayor), o Dr. Almerindo
Marques (então Presidente do Banco Fonsecas &
Burnay), o Dr. Alberto de Oliveira Pinto (então
Presidente da Caixa Geral de Depósitos), o Dr.
Hermínio Ferreira (então Presidente da CISF –
Companhia de Investimentos e Serviços
Financeiros) e o próprio Dr.António Pereira Torres.

Tivemos várias reuniões de trabalho, a maior parte
delas numa sala do Hotel de São Jerónimo, junto ao
Mosteiro dos Jerónimos. Foi assim que nasceu o
então designado “Curso Superior de Direcção
Bancária”, com início em Outubro de 1986. Só mais
tarde, em 1991, é que veio a adoptar a sua actual
designação de “Curso Avançado de Gestão
Bancária – CAGB”.

Olhando para trás, não posso dizer que tenha sido
tarefa fácil. Desejava-se uma nova forma de pensar
– de encarar o negócio e de avaliar as oportunidades
– e de trabalhar em equipa. Desejava-se oferecer
aos alunos uma perspectiva muita clara dos
desafios do futuro, com as suas oportunidades e
ameaças advindas do nível acrescido de
concorrência e exigência dos mercados globais.

O CAGB não podia, portanto, limitar-se à
transmissão de conhecimentos analíticos
essenciais ao exercício da actividade bancária.
Igual importância teria de ser dada ao
desenvolvimento de uma atitude crítica e inovadora
na gestão … uma resposta capaz de assegurar a
sobrevivência concorrencial dos bancos
portugueses. … uma resposta que só seria possível
com uma nova mentalidade empresarial mais
competitiva e tecnicamente preparada.

Foi esse o grande objectivo do CAGB, criado em
1986.

O mundo não parou, entretanto. Para os que
apreciam o statu quo, mudar significa
instabilidade ou mesmo caos. Mas, para os que
acreditam na capacidade da permanente
renovação de si próprios, mudar é uma
oportunidade para melhorar e crescer.
Enriquecido pelos aperfeiçoamentos no currículo
que se foram mostrando necessários, a razão do
CAGB continua a ser a mesma: formar e
aperfeiçoar quadros superiores que possam
conduzir as novas empresas bancárias ao nível
de excelência que a concorrência internacional
exige. �

FORMAÇÃO
UALIFICANTEQ

AUDITORIA BANCÁRIA

MERCADOS FINANCEIROS

RISCO DE CRÉDITO

CURSOS
ESPECIAL IZADOS

Instituto de Formação Bancária
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Em Portugal, a exemplo de outros países já com larga
experiência na execução de transacções por via elec-
trónica, os serviços de estão a ser
encarados, cada vez mais, como prioridade estra-
tégica.

Para além da utilização da Internet como reforço da
capacidade das suas redes de distribuição tradicionais,
as instituições bancárias iniciaram também o estabele-
cimento de parcerias estratégicas com outras institui-
ções tendo em vista a criação de novos serviços e opor-
tunidades de negócio para o fortalecimento da sua com-
petitividade, bem como a criação de novas empresas
orientadas para áreas inovadoras, resultantes da con-
vergência entre serviços financeiros, tecnologia de
informação e telecomunicações.

O é já uma realidade a nível mundial
e tem vindo a registar a adesão crescente das institui-
ções bancárias e seus clientes utilizadores.

Os serviços de conferem
ao cliente a possibilidade de este, através do
seu computador, comunicar com o banco e
aceder à informação sobre os seus depósitos
e responsabilidades de crédito, bem como
proceder à requisição de cheques e à execu-
ção de diversas operações bancárias.

O está também associado
ao comércio electrónico e ao pagamento de
serviços permitindo assim evitar os paga-
mentos com dinheiro real.

Internet banking

Internet banking

Internet banking

Internet banking

A INTERNET na BANCA PORTUGUESA

A maioria das instituições bancárias nacionais tem
vindo a proporcionar a um número crescente de clien-
tes, via Internet, de forma mais ou menos exaustiva, as
principais operações disponíveis nos balcões, desig-
nadamente:

Posição integrada
Consultas de movimentos e saldos
Requisições de cheques
Transferências
Pagamentos de serviços
Cotações
Câmbios
Operações de Bolsa
PPR/PPA

Sem procurarmos ser exaustivos, referimos a seguir
alguns exemplos de serviços de banca através da
Internet já praticados em Portugal.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

BANCOSBANCOS

Banco Comercial Português – Banco 7
Banco Comercial Português – Atlântico
Banco Comercial Português – Nova Rede
Banco Espírito Santo
Banco Português de Investimento
Caixa Geral de Depósitos
Banco Santander
Banco Totta & Açores
Barclays
Montepio Geral
Banco Pinto & Sotto Mayor

Home Banco 7
TeleAtlântico
Nova Rede – Home Bank
BESNet
BPINet
Caixa Directa On line
Santander Net Banco
Homebanking
On line banking
NET 24
Telebank – Telefinance

SERVIÇOSERVIÇO

O objectivo desta aliança é estreitar a cooperação
entre a CGD e o Unibanco no apoio a empresas
portuguesas no Brasil e a empresas brasileiras com
interesses em Portugal.

A Interatlântico, detida pelo Banco Espírito
Santo, pelo grupo brasileiro Monteiro Aranha e
pelo Crédit Agricole, assinou com o Bradesco, o
maior banco privado brasileiro, um acordo segundo
o qual passou a tomar posição no capital deste por
troca da posição que possuía no Banco Boavista.

holding�

�

Brasil

Portugal

A INTERNET na BANCA PORTUGUESA

Associações Estratégicas entre
Bancos Portugueses e Brasileiros

� A Caixa Geral de Depósitos (CGD) e os brasileiros
do Grupo Unibanco estabeleceram uma aliança
estratégica para o Brasil no âmbito da qual o banco
estatal português entrará na estrutura accionista do
Unibanco, o terceiro maior banco privado
brasileiro.

O negócio passa pela integração no Unibanco da
posição que a CGD tem no Banco Bandeirantes e na
Seguradora Trevo.
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Surgiu no mercado o primeiro cartão de crédito virtual.

Trata-se do , um novo produto da
Unicre, que se destina a fazer compras exclusivamente
na Internet.

A sua representação reduz-se a um número de 16 dígi-
tos, sendo o grupo dos 4 últimos apenas do conheci-
mento do utilizador.

Por outro lado e ainda como medida de segurança, o
limite de utilização recomendado varia entre os 25 e os
100 mil escudos, montante que, no entanto, pode ser

Unibanco Net Net
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O Grupo Montepio Geral constituiu em Julho do
corrente ano, em Maputo, a seguradora “Moçambique
– Companhia de Seguros”, completando a actividade
do Banco de Desenvolvimento e Comércio de

MONTEPIO GERAL constitui seguradora
em MAPUTO

O Banco Comercial Português (BCP)
vai proceder à concentração das suas
actividades seguradoras com as do
grupo financeiro holandês Achmea e da
Eureko BV, no seio desta última.

BCP participa na EUREKO

O Banco Comercial Português (BCP) lançou um portal
financeiro que tem como alvo alcançar os 800 mil clientes até
2004.

O portal financeiro “cidadebcp.pt”, vocacionado para a oferta
de produtos e serviços a clientes particulares, incrementará o
poder de captação das redes comerciais e virá a reforçar a
posição do BCPna chamada “banca da nova economia”.�

O Banco Totta & Sottomayor de Investimentos, do grupo Caixa
Geral de Depósitos, alterou a sua denominação para Caixa –
Banco de Investimento.

Em comunicado da CGD, o novo banco passa a integrar todas as
actividades de banca de investimento e de corretagem do grupo
bancário, incluindo Caixa Investimentos, Caixa Valores e MC
Corretagem.�

A Eureko BV, com sede em Amsterdão, irá proceder a
um aumento de capital para integração das
participações objecto de concentração, estimando o
BCPvir a deter uma participação de 15%.�

MONTEPIO GERAL constitui seguradora
em MAPUTO

CGD
concentra
banca de
investimentos

CGD
concentra
banca de
investimentos

unibanco net net alterado a par-
tir de um pedi-
do expresso do
cliente.

O cliente dis-
põe ainda da
possibilidade
de poder esco-
lher a percen-
tagem e a forma de pagamento que lhe convém: por che-
que, multibanco ou transferência bancária.

Proximamente, voltaremos a este assunto com mais
detalhe.�

unibanco net net

BCP participa na EUREKO

Moçambique, que havia criado em Março passado.

Prevê-se que a actividade da referida seguradora venha
a ter início no princípio do ano 2001.�

BCP lança
PORTAL FINANCEIRO
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em Regime de Alternância
DIPLOMADOS RESPONDEM A
QUESTIONÁRIO…

A festa também esteve presente neste contacto com os
diplomados e foi muito gratificante ver a forma como todos
– do 1º ao 6º Curso – aderiram à ideia de se realizar um 1º
Encontro deAntigosAlunos do Curso Geral Bancário.

Assim, em Abril, reuniram-se em Lisboa mais de 200
pessoas: ex-alunos, formadores e toda a equipa de
Coordenação, Secretariado e Direcção do IFB.

Nesse encontro foram lançadas as bases de um futuro
núcleo de Antigos Alunos do Curso Geral Bancário em
Regime de Alternância, havendo já alguns passos dados
nesse sentido.

No seu nº 3, que acaba de sair, a revista dos alunos do Curso
Geral Bancário – – começa por afirmar no
editorial:

Pretende-se alertar todos os interessados no processo –
alunos, docentes e Instituto – para que estamos na altura (o
ano lectivo está no fim) de prestar contas aos bancos, às
famílias e à comunidade.

Aos bancos, porque eles esperam cada vez mais
nos jovens a recrutar, às famílias, porque elas

confiam no dos seus filhos e à comunidade,
porque é ela que o projecto.

Este número ocupa-se ainda dos resultados do concurso de
poesia e conto, de algumas notícias sobre a actividade dos
alunos, particularmente o encontro dos antigos alunos e o
baile de finalistas, e de passatempos.

Banca Jovem

Os resultados medem-se, sobretudo, pelo grau de
satisfação das expectativas dos bancos, das famílias e da
comunidade.

competência
bom futuro

financia

�

Curso Geral BancárioCurso Geral Bancário
DIPLOMADOS RESPONDEM A
QUESTIONÁRIO…

… E CONFRATERNIZAM… E CONFRATERNIZAM

ACTUAIS ALUNOS
PUBLICAM
Nº 3 DE
BANCA JOVEM

ACTUAIS ALUNOS
PUBLICAM
Nº 3 DE
BANCA JOVEM

Fazer o - da actividade formativa é uma das
preocupações dos responsáveis pelo Curso Geral Bancário.
Ouvir críticas e sugestões é para eles um recurso que não
desprezam, como forma de melhorar os meios e os métodos
e caminhar sempre na busca de maior qualidade.

Foi nesse sentido que fizeram chegar a todos os diplomados
deste Curso, da 1ª à 5ª edições, um questionário ao qual
responderam mais de 30% dos destinatários.

Ficou-se, assim, a saber que, destes diplomados, mais de
50% ingressaram no ensino superior e, desses, quase 60%
optaram pelo Instituto Superior de Gestão Bancária.

Mais de 95% foram integrados no sector financeiro e
noutras empresas, onde desempenham funções que vão de
caixa a funções específicas.

Mais de 95% responderam afirmativamente quando lhes
perguntámos se voltariam a tomar a mesma opção de se
inscreverem neste Curso e enquadraram as suas respostas
no alto nível de ensino ministrado, na organização e na
componente prática.

De salientar, também, o facto de todos este jovens estarem
perfeitamente atentos à formação e à necessidade de
actualização, aspecto que referiram como de primordial
importância para poderem continuar a prestar um serviço
de qualidade nas instituições onde estão integrados.

follow up

Por dificuldades de organização não foi possível realizar
em simultâneo esta confraternização nos dois pólos de
formação, estando em fase de estudo a organização de
evento semelhante no Porto.
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O Instituto de Formação
Bancária, de acordo com o
seu Plano Anual de
Formação, promove cursos
em sala, com uma duração
que varia entre 1 a 5 dias.

Os destinatários destes
cursos são, essencialmente,
empregados que pretendem
adquirir ou aperfeiçoar
conhecimentos numa ou
várias áreas consideradas
prioritárias.

Para o último trimestre de
2000, foram calendarizados
os cursos que constam do
quadro que a seguir se
apresenta. �

ÁREAÁREA CURSOSCURSOS OUT.OUT. NOV.NOV.

08 a 10

22 a 24

13 a 17

27 a 29

14 a 16 (P)
06 a 10

11 a 13

23 a 27

16 a 20
16 a 18 (P)

16 a 20
23 a 27

09 a 13

25 a 26
26 a 27
25 a 27
09 a 11

10 a 12

09 a 13 (P)
02 a 04

16 a 20 (P)
09 a 13
09 a 10

16 a 18

25 a 26
18 a 19

29 a 31
13 a 14
14 a 15

03 (P)
16 (P)
09 (P)

MARKETING E GESTÃO
DA ACTIVIDADE

COMERCIAL

CONTABILIDADE E
ANÁLISE DE
EMPRESAS

MERCADOS
FINANCEIROS

OPERAÇÕES E
TÉCNICAS

BANCÁRIAS

DIREITO

ESPECÍFICA

Técnicas de Negociação e Venda
Liderança de Equipas Comerciais
Marketing e Segmentação de Clientes

Auditoria Bancária
Contabilidade de Empresas
Análise Económico-Financeira de Empresas
Contabilidade Bancária

Branqueamento de Dinheiro
Falsificação de Meios de Pagamento – Detecção
O Euro e a Banca

Mercado e Produtos Financeiros
Operações de Bolsa e a Interligação aos Mercados
Futuros e Opções
Análise de Risco no Mercado de Capitais
As Aplicações Financeiras e o Cálculo
Mercado Monetário e Cambial

Crédito a Empresas e a Particulares
Crédito à Habitação
Financiamento e Crédito Bancário
Gestão e Recuperação de Crédito
Operações Bancárias de Estrangeiro
Operações Bancárias Gerais
Os Seguros e a Actividade Bancária

Contratos Bancários e Garantias de Crédito Bancário
Direito Bancário
Fiscalidade Bancária
Regime Jurídico da Letra e da Livrança
Regime Jurídico do Cheque
Registos e Notariado

CURSOS EM SALA
Último Trimestre 2000Último Trimestre 2000

FORMAÇÃO EM TÉCNICAS BANCÁRIAS

FORMAÇÃO EM GESTÃO

FORMAÇÃO DE FORMADORES

FORMAÇÃO EM MICROINFORMÁTICA

Mais de 20 cursos de diferentes temáticas e de curta duração

Cerca de 30 cursos de curta duração de diferentes áreas temáticas

Curso integrado de média duração e vários módulos de curta duração

Vários cursos de curta duração em ambiente Windows

Veja

Calendário dos CursosCalendário dos Cursos
nesta mesma

página
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FORMAÇÃO
QUALIFICANTE
Está a decorrer aEstá a decorrer a

Teve início no passado dia 18 de
Março a abertura de mais uma edição
da Formação Qualificante deste ano
com a realização, em Lisboa, da Ses-
são Plenária.

Uma semana mais tarde, teve lugar, no
Porto, uma sessão idêntica, dedicada
aos alunos da Zona Norte.

Este projecto, que só termina em Maio
de 2001, engloba três cursos: Audito-
ria Bancária, Mercados Financeiros e
Risco de Crédito.

São cursos de média duração, em regi-
me de ensino a distância/auto-estudo
assistido, com apoio presencial aos
sábados.

Cada disciplina tem o acompanha-
mento de um tutor especialista na res-
pectiva área temática, o qual dinamiza
as sessões de apoio, esclarecendo as
dúvidas, apresentando e resolvendo

Situação Profissional

Bancários

99%

Não Bancários
1%

Habilitações Académicas

34%
66%

Outra

Formação Superior

Financiamento

9%

91%

Particulares

Instituições

Sexo

Masculino

38%
62%

Feminino

TOTAL

Auditoria Bancária

Mercados Financeiros

Risco de Crédito

8

95

255

CURSO

Instituto de Formação Bancária

FORMAÇÃO
UALIFICANTE

Q

6ª Edição
2000/2001

AUDITORIA
BANCÁRIA

MERCADOS
FINANCEIROS

RISCO
DE CRÉDITO

CURSOS
ESPECIAL IZADOS

6ª edição6ª edição

Calendário dos Cursos

casos práticos. Os 358 participantes
encontram-se agrupados em 16 tur-
mas (das quais 7 no Porto), com a dis-
tribuição indicada no quadro.

Os gráf icos carac ter izam os
participantes.�
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Você Sabe Tudo?Você Sabe Tudo?

$

$

$

$ $

$
$

$
$

$

$

$

A Aminha empresa pretende redenominar o seu capital social. Se
eu quiser converter em euros as acções, existe algum incentivo

legal?
1 – Não existe qualquer tipo de incentivo, uma vez que a

operação de redenominação prevista no DL Nº 343/98,
de 6/11, não prevê essa situação.

2 – O DL Nº 343/98, de 6/11, não só permite a operação de
redenominação, como também prevê isenções para as
empresas que procederem à redenominação a partir de
Janeiro 2002.

3 – O DL Nº 343/98, de 6/11, veio permitir a operação de
redenominação e instituir por um tempo limitado
(31/12/2001) um conjunto de isenções.

6 – Deverá durar cerca de seis meses, o que significa que a
terceira fase de introdução do euro terminará, o mais
tardar, em 30/06/2002.

7 – Foi alargado até 31/12/2002, por decisão do Ecofin, por
considerar que as populações não estão suficientemente
preparadas para a mudança de moeda.

8 – Vai iniciar-se em 01/07/2001, por decisão do Ecofin, por
considerar que a colocação em circulação das notas e
moedas de euros antes de 2002 ajudará os cidadãos a
familiarizarem-se com as novas espécies monetárias.

9 – 15 000 000$00.
10 – 13 500 000$00.
11 – 11 700 000$00.
12 – 13 000 000$00.

4 – O DL Nº 343/98, de 6/11, veio permitir a operação de
redenominação e instituir por tempo indeterminado um
conjunto de isenções.

O período de dupla circulação entre as (antigas) notas e moedas
nacionais e as (novas) notas e moedas de euros:

5 – Deverá durar entre 4 semanas (mínimo) e dois meses
(máximo), o que significa que a terceira fase de introdu-
ção do euro terminará, o mais tardar, em 28/02/2002.

O casal Gouveia propôs uma operação de crédito à
habitação para aquisição de um imóvel pelo montante
de Esc.13 000 000$00, tendo o mesmo sido avaliado em
Esc. 15 000 000$00. Verificou-se que o agregado familiar tem
capacidade financeira para o pagamento do mesmo, sendo apli-
cável o regime geral. Tendo em conta o Decreto-Lei 349/98,
qual o montante máximo de financiamento que este casal poderá
obter?

B

C

D

E

F

G

H

O mutuário de um crédito à habitação no regime geral:

13 – Não pode transferi-lo para um regime bonificado.
14 – Só pode transferi-lo para um regime bonificado na

mesma Instituição de Crédito.
15 – Pode transferi-lo para um regime bonificado desde que

sejam cumpridos alguns requisitos.
16 – Pode transferi-lo para outro banco, mantendo o mesmo

regime de crédito, se forem cumpridos todos os requisi-
tos legais.

Diga qual das seguintes afirmações é correcta.

17 – As operações de implicam prazos muito lon-
gos.

18 – A Banca pela Internet permite a domiciliação de servi-
ços.

19 – Os valores de conta alheia integram-se na gestão de pro-
priedades efectuada pelos bancos.

20 – As operações de Bolsa efectuam-se sempre em mercado
secundário.

O processo de normalização contabilística permite que todas as
empresas do sector utilizem:
21 – As mesmas contas e critérios idênticos.
22 – Os mesmos critérios de avaliação.
23 – As mesmas contas, os mesmos critérios de avaliação e os

mesmos processos de cálculo de custos.
24 – O mesmo período de actividade económica para presta-

ção de contas ao Estado.

Quando uma Instituição de Crédito com sede em Portugal insta-
la uma sucursal em França, a supervisão é efectuada:
25 – Apenas pelo Banco de Portugal.
26 – Pela autoridade de supervisão do país de origem, em

relação ao controlo da liquidez da sucursal.
27 – Pela autoridade de supervisão do país de acolhimento.
28 – Pela autoridade de supervisão francesa em relação ao

controlo da liquidez da sucursal.

Tendo em conta a lei da oferta e a lei da procura, podemos dizer
que:
29 – A lei da oferta relaciona as quantidades procuradas com

o nível de satisfação dos indivíduos.
30 – Ambas têm por base, essencialmente, o preço a que o

produtor quer vender o produto.
31 – Ambas relacionam preços e quantidades.
32 – Ambas procuram relacionar a procura com a oferta.

hot money

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

propomos. Ele foi elaborado a partir de 20 questões

sobre a actividade bancária, anteriormente utilizadas

no material pedagógico dos diversos cursos organizados

pelo Instituto. Num outro local da revista, encontrará as

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

certa, somará 5 pontos e, por cada que errar, descontará

1,66 pontos (correspondentes a 1/3 da cotação de cada

pergunta). Se estiver muito hesitante, é, pois, preferível não

responder. Se não concordar com alguma ou algumas

questões apresentadas ou considerar que poderia haver

respostas correctas diferentes das que são propostas ou,

ainda, se quiser fazer-nos qualquer sugestão, poderá sempre

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

sabemos tudo e tentamos fazer sempre melhor.
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Quadro de Respostas

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

1

5

9

13

17

21

25

29

33

37

2

6

10

14

18

22

26

30

34

38

3

7

11

15

19

23

27

31

35

39

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

41

45

49

53

57

61

65

69

73

77

42

46

50

54

58

62

66

70

74

78

43

47

51

55

59

63

67

71

75

79

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Número de Respostas Certas C =
Número de Respostas Erradas E =

Para calcular o número de pontos que obteve, empregue a
seguinte fórmula: Nº de pontos = (C – E/3) 5x

Anote aqui as suas soluções e confronte-as com os resultados
publicados na página 43.

I

J

O

K

L

M

N

P

Perante uma reclamação de um cliente, um profissional deve:

33 – Aceitar a reclamação e dar razão ao cliente.
34 – Argumentar e apresentar sempre justificação para o erro

ocorrido.
35 – Isolar o cliente, proporcionar-lhe um ambiente confortá-

vel e evitar revelar empatia.
36 – Recolher informação e disponibilizar-se para encami-

nhar o assunto.

A margem financeira de um banco é calculada da seguinte for-
ma:
37 – Proveitos financeiros – Custos operativos.
38 – Custos financeiros – Proveitos financeiros.
39 – Proveitos financeiros + Custos financeiros.
40 – Proveitos financeiros – Custos financeiros.

Aemissão de Bilhetes do Tesouro representa para o Estado:

41 – Um auto-financiamento.
42 – Uma concessão de direitos à distribuição do OGE.
43 – Um endividamento.
44 – Uma operação de privatização.

Os fundos de investimento que investem em unidades de partici-
pação de outros fundos de investimento são conhecidos por:

45 – Agrupamentos de fundos.
46 – Fundos mistos.
47 – Fundos de fundos.
48 – Fundos específicos.

Observe o seguinte conjunto de valores:

Os valores da média e da mediana são, respectivamente:

49 – 5 3.
50 – 5,2 4.
51 – 5,3 5.
52 – 5,4 5.

Suponha que o Sr. Joaquim descontou um título de crédito de
120 contos 62 dias antes do seu vencimento. Admitindo que a

taxa de juro é de 10% e que o desconto praticado foi o desconto racio-
nal (por dentro), o valor actual do título é:

53 – 117 961$60.
54 – 117 995$70.
55 – 2 038$40.
56 – 118 032$80.

No seu quotidiano, o empregado bancário deve fazer uso privi-
legiado da função de linguagem:

57 – Metalinguística.
58 – Apelativa.
59 – Referencial.
60 – Fática.

Uma das características dos produtos bancários é a imaterialida-
de.

Qual é o elemento fundamental na "tangibilização" do negócio ao
cliente?

61 – O balcão.
62 – Amarca.
63 – Os serviços.
64 – Aforça de vendas.

5, 4, 8, 3, 7, 2, 9

Q

R

S

T

Numa remessa documentária, o banco encarregado da co-
brança:
65 – Analisa cuidadosamente os documentos recebidos de

forma a detectar divergências ou insuficiências que
impossibilitam a cobrança.

66 – Não assume qualquer obrigação relativa aos documen-
tos que lhe forem enviados.

67 – Procede à armazenagem da mercadoria no caso de esta
se encontrar em risco de deterioração.

68 – Avisa de imediato o banco remetente se o sacado não se
encontrar correctamente identificado na ordem de
cobrança.

Um factor de risco inerente aos clientes particulares é:

69 – A dificuldade de avaliação da sua capacidade de endivi-
damento, dado não possuírem actividade que obrigue à
apresentação de contas.

70 – A decomposição do rendimento familiar, a qual pode
ocorrer em consequência de situações de divórcio.

71 – A possibilidade legal de falência de famílias, que, a
declarar-se, afecta todos os seus membros.

72 – O facto de a selecção de clientes ser feita aleatoriamente,
o que dificulta a construção de perfis-tipo.

As Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV):

73 – Existem fisicamente.
74 – São desmaterializadas.
75 – Destinam-se apenas a investidores individuais.
76 – Vencem e pagam juros trimestralmente.

O penhor:

77 – É sempre celebrado por documento particular.
78 – É uma garantia pessoal.
79 – Incide exclusivamente sobre bens móveis.
80 – É, em certos casos, celebrado por escritura pública.
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Perguntas e
Respostas

C
omo é habitual nesta Secção, trazemos aqui mais uma

questão, que, desta vez, nos foi colocada por uma colega de

Lisboa.

Se também tem alguma questão a pôr-nos, escreva para:

IFB – Formação de Desenvolvimento ou

r.modulos@ifb.pt

�

�

Trabalho no departamento de crédito onde

frequentemente se fala em amortização, quer para

comentar balanços quando se faz análise do

crédito a conceder ao cliente, quer quando este

paga a sua dívida ao banco. Pretendia que me

esclarecessem quanto ao sentido preciso da

palavra amortização.

Questão colocada por
Maria Tibúrcio, de Lisboa

Para melhor responder à sua pergunta, dividimo-la em duas
partes, uma vez que a palavra amortização pode ser
utilizada em duas acepções distintas – na óptica
contabilística e na do cálculo –, consoante a matéria em
causa seja da área da contabilidade ou da área do cálculo
financeiro.

Explicitam-se de seguida alguns conceitos necessários para
uma melhor compreensão do significado da palavra nesta
perspectiva.

O de uma empresa consiste no conjunto de
bens, direitos e obrigações afectos à sua actividade.

O balanço, que não é mais do que uma forma de representar
o património da empresa, pode ser sintetizado

1. Sob a óptica contabilística

património

CAPITAL PRÓPRIO
ACTIVO-PASSIVOACTIVO

BENS
+

DIREITOS PASSIVO
OBRIGAÇÕES

esquematicamente da forma seguinte:

O capital próprio, também chamado património líquido ou
situação líquida, representa o valor contabilístico da
empresa.

A variação, em cada exercício económico (1), do valor da
empresa, i.e., do capital próprio, expressa-se no resultado
líquido. O resultado líquido obtém-se pela diferença entre
os proveitos e os custos.

O activo integra duas grandes categorias patrimoniais: o
imobilizado e o circulante. O que os distingue é o facto de o
primeiro incluir os bens e direitos detidos com continuidade
pela empresa, ou seja, aqueles cuja permanência nesta é
superior a um ano e que não se destinam a ser vendidos ou
transformados no decorrer normal das operações da
empresa.

Em contabilidade só se fala em amortização relativamente
ao activo imobilizado da empresa.

As despesas de instalação, um edifício, as acções
adquiridas com carácter de permanência, são exemplos de
activos imobilizados de uma empresa. Acontece que os
valores por que são contabilizados estes activos não se
mantêm constantes, sofrendo quer diminuições, quer
aumentos (tanto reais como nominais, v.g. no caso de a
inflação ser superior à valorização).

A contabilidade, uma vez que procura mostrar
apropriadamente a situação patrimonial, financeira e
económica de uma empresa, preocupa-se necessariamente
com estas flutuações de valor.

Vamos referir apenas o caso de o imobilizado de uma
empresa sofrer uma diminuição no seu valor, consequência
ou do desgaste provocado pela utilização física dos bens ou
pela obsolescência motivada por avanços tecnológicos, isto
é, o caso de uma depreciação (2).
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Os activos de uma empresa estão contabilizados pelo valor
de aquisição ou pelo valor de produção ou, ainda, quando
tenham sido reavaliados, pelo valor de aquisição ou de
produção acrescidos da taxa de reavaliação (3). Porém,
quando sofrem depreciações provocadas por qualquer das
causas atrás enunciadas, aqueles valores são diminuídos de
forma a repercutirem, dentro do possível, o valor real. Isto
consegue-se através da amortização (4).

O valor por que se devem amortizar os activos depende da
sua vida útil. A vida útil ou económica de um bem é função
do grau de depreciação, tendo aquela relativamente a esta
uma variação inversa. Quer isto dizer que a vida útil de um
bem é tanto maior quanto menor for o nível de depreciação.

Suponha a seguinte situação:

Adquire-se uma máquina para uso específico na actividade
da empresa por 2.200 contos. Negociou-se com a empresa
vendedora a retoma da máquina dentro de quatro anos, caso
a empresa compradora o deseje na altura, pelo valor de 200
contos.

Amáquina tem uma vida útil de quatro anos. Se a vida útil é
de quatro anos, a taxa de amortização anual é de 25%.

Estando a máquina operacional durante o período da sua
vida útil, o gasto que se teve na sua aquisição deve ser
imputado aos quatro exercícios respectivos.

Uma vez que ao fim dos quatro anos a máquina terá um
valor residual de 200 contos, dever-se-ão levar a custos
2.000 contos (2.200-200).

Quando se adquire a máquina, ela fica contabilizada no
activo imobilizado.

Anualmente, mais concretamente no fim do exercício
económico, procede-se à amortização que, no caso
vertente, é de 500 contos, ou seja, 25% de 2.000 contos.

Assim, diminui o valor do activo e consequentemente o
valor do capital próprio. Aamortização do exercício, ao ser
um custo, diminui o resultado líquido, logo, o capital
próprio.

No que respeita ao activo, há ainda que referir que, ao fim de
quatro anos, o valor das amortizações acumuladas é de
2.000 contos, correspondentes a 500 contos de amortização
anual durante quatro anos. Nessa mesma data, o valor
líquido do activo imobilizado é de 200 contos, que é de
facto o valor da máquina, representando o de aquisição
(2.200 contos) deduzido das amortizações acumuladas
(2.000 contos).

A amortização vai-se processando até ao imobilizado em
causa estar completamente amortizado, i.e., até ao
momento em que o valor das amortizações acumuladas é
igual ao valor de aquisição, produção ou reavaliação,
deduzido do seu valor residual, quando for caso disso.

As amortizações permitem:

Expressar correctamente o valor do imobilizado,
através da sua actualização, pois, ao diminuírem o
valor do activo da empresa, com a consequente redução
do capital próprio, facultam uma visão apropriada do
valor da empresa;
Determinar mais rigorosamente os resultados do
exercício a que respeitam, pois, se os imobilizados a
amortizar, em vez de serem contabilizados no activo da
empresa, fossem considerados pela totalidade do seu
valor imediatamente como custos, os resultados seriam
afectados negativamente de forma excessiva, não
traduzindo a realidade económica.

A concessão (obtenção) de um empréstimo implica o
recebimento (pagamento) quer do capital mutuado, quer do
juro. Este é função do capital em dívida, do tempo por que
foi emprestado e da taxa negociada.

Numa fala-se em amortização quando se
recebe (paga), no todo ou em parte, o capital em dívida.
Este é o significado mais comum do termo na óptica
financeira.

Numa acepção lata fala-se em amortização indistintamente
em relação ao capital e aos juros pagos.

2. Sob a óptica do cálculo financeiro

acepção restrita

(1) Em Portugal, decorre de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro.

(2) Estão sujeitos a depreciação, por exemplo, um edifício comercial ou de
rendimento, um veículo automóvel utilizado como equipamento de
transporte. Pelo contrário, um terreno, se não for de exploração, assim
como um título de investimento (acção, obrigação), não são passíveis
de amortização. A verificação de que o valor de mercado de um título
de investimento é inferior ao de aquisição é objecto de tratamento
contabilístico, como não podia deixar de ser, mas é-o em sede da
provisão e não da amortização.

(3) Embora a empresa possa efectuar reavaliações de acordo com os
critérios que julgue mais adequados, para que as amortizações
posteriores à reavaliação sejam, no que respeita ao acréscimo,
consideradas como custo fiscal, elas devem ser efectuadas ao abrigo da
lei.
Do mesmo modo que as provisões, para que as amortizações sejam
consideradas custos fiscais, têm de ser feitas de acordo com diplomas
legais que regem a matéria.
Actualmente, vigora o Decreto Regulamentar nº 2/90, de 12 de Janeiro,
que estabelece o regime de amortizações.
As taxas de amortização constantes das tabelas anexas àquele
diploma são aplicáveis apenas aos elementos patrimoniais
cuja entrada em funcionamento se verificou após 1 de
Janeiro de 1989.
Aos entrados anteriormente em funcionamento
aplicam-se as taxas constantes das tabelas
anexas à portaria nº 737/81, de 29 de
Agosto, com as alterações que lhe foram
introduzidas pelas Portarias nºs
990/84, de 29 de Dezembro, e 85/88,
de 9 de Fevereiro.

Resposta elaborada por
Madalena Lucas

Colaboradora do IFB
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ISGB

Gameiro Lopes

Nos últimos anos, ou mesmo meses, as
organizações vêm fazendo investimentos
cada vez maiores em Tecnologias de
Informação, atingindo montantes nunca
antes vistos e apostando decididamente
nos mais variados sistemas
informáticos especializados que, desde
os de suporte à decisão aos que
sustentam novos canais de negócios, têm
um fim comum: aumentar a eficácia da
organização num ambiente de
competitividade crescente.

Ao mesmo tempo, os colaboradores destas
mesmas instituições têm ao seu dispor
meios cada vez mais poderosos de
computação pessoal e acesso a mais fontes
de informação e meios de comunicação.
E s p e r a - s e n a t u r a l m e n t e q u e o
investimento nestes meios tenha uma
tradução em produtividade e eficácia
naqueles que os usam.

Mas será que os empregados destas
institutições estão realmente preparados
para tirar dos meios postos à sua
disposição o melhor partido? Estarão
suficientemente avisados sobre os novos
perigos que a interligação entre redes pode
trazer para os sistemas informáticos da sua
i n s t i t u i ç ã o ? Q u a l o n í v e l d e
responsabilidade que é lícito exigir-lhes na
maneira como usam estes meios?

Para dar resposta a este tipo de ques-
tões, foi criada a Carta Europeia de Con-
dução em Informática (CECI), a que o
Instituto de Formação Bancária aderiu
recentemente.

A CECI é uma certificação criada por
iniciativa do CEPIS (Conselho Europeu
das Associações de Profissionais de
Informática), e é coordenada pela
Fundação ECDL (European Computer

Gameiro LopesGameiro Lopes
Cadernos de

Direito Bancário
Cadernos de

Direito Bancário
Subsequentemente ao já referido primeiro volume, agora
publicado, serão sucessivamente lançados mais 9 cadernos,
cada um deles dedicado a um tema específico do Direito Ban-
cário.

Como sublinha o Dr.Armindo Ribeiro Mendes no Prefácio, trata-
-se “de um projecto de grande fôlego” que “cria especiais respon-
sabilidades para o autor, face aos seus actuais e futuros leitores”,
privilegiadamente – mas não só – bancários, juristas e estudantes
universitários.

Enriquecendo a bibliografia do Direito Bancário – que tem conhe-
cido nos últimos tempos uma notável expansão –, esta é, pois,
mais uma manifestação do interesse que aquela área do Direito
vem suscitando, em particular junto das comunidades jurídica e
bancária.�

Com o apoio do ISGB

Driving License), que associa os membros
de CEPIS que operacionalizam a CECI no
seu país, tornando-a assim num verdadeiro
certificado pan-europeu.

A CECI é composta por 7 exames nos
seguintes módulos: Conhecimento Base;
Utilização do Computador e Gestão de
Ficheiros; Processador de Texto; Folha de
Cálculo; Bases de Dados; Apresentações e
Desenho; Redes, Internet e Correio
Electrónico.

A certificação está disponível em duas
versões: completa, constituída por todos
os 7 módulos, e , constituída por
quaisquer 4 módulos.

Caso pretenda obter mais informações
sobre esta iniciativa, contacte o Instituto
de Formação Bancária ou consulte o nosso
sítio na Internet em .

start

http://www.ifb.pt �

lança

Com a publicação do primeiro volume –
– e beneficiando do apoio conjunto do Instituto Superior

de Gestão Bancária e do Banco Comercial Português, acaba de ser
lançada uma colectânea com o título global de

, da autoria do advogado e docente daquele Instituto,
José M. Gameiro Lopes.

Nas palavras do autor, o objectivo deste trabalho “é confessada-
mente lançar uma colectânea global e integrada abrangendo todas
as grandes áreas do Direito Bancário ou com ele conexas”, para o
que aparece desdobrada em 10 cadernos ou pequenos volumes,
cada um dos quais dedicado a um tema parcelar.

Cada volume conterá, na medida do possível e do desejável, amos-
tragens das tendências doutrinais e jurisprudenciais consideradas
mais representativas.

Introdução ao Direito

Bancário

Cadernos de Direi-

to Bancário

CECI
CECI – Carta Europeia
de Condução em
InformáticaCarta Europeia

CECI – Carta Europeia
de Condução em
Informática
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1 – PASSADO RECENTE DO SECTOR BANCÁRIO

No período que se seguiu à 2ª Guerra, durante os decénios de crescimento excepcional, os bancos
viviam numa confortável tranquilidade. Não era visível qualquer modificação notável nas suas
actividades, dominadas pela intermediação, que datava de um século e meio: pedir emprestado a curto
prazo para emprestar a longo prazo ao Estado e às organizações. Reforçando este clima de
tranquilidade, um certo proteccionismo de facto assegurava a cada instituição do universo bancário uma
actividade parcialmente exclusiva.

Após as turbulências monetárias que marcaram o início dos anos 70, o sector bancário entra num
processo de reestruturação e mudança acelerado.

As características de estabilidade e imutabilidade que marcaram o sector durante décadas deixaram de
se verificar e deram lugar a um sector fortemente dinâmico e concorrencial, onde diariamente surgem
novos produtos, novos concorrentes e novos clientes:

A dinâmica desta mudança assenta em diversas forças fundamentais:

Desregulamentação do sector dos serviços financeiros;
Evolução tecnológica;
Mutação cultural e demográfica dos mercados;
Alterações no clima económico;
Tendência generalizada para a globalização;
Aumento da concorrência e, consequentemente:
Emergência de novos desafios competitivos.

Provavelmente, este clima de mudança irá manter-se nos próximos anos e criará condições para o
desenvolvimento do sector bancário orientado para o mercado.

A regulamentação caracterizou-se, até aos anos 80, por um cenário de restrições, quer ao nível da
definição de gamas de produtos e da sua comercialização, quer ainda no que respeita à liberdade de

�

�

�

�

�

�

�

INTRODUÇÃO

CAPÍTULO I – Breve Caracterização do
Sector Bancário

A evolução do mercado, as exigências dos clientes e pressão da concorrência obrigam os bancos a
procurarem novas formas de organização, novos negócios e novas abordagens ao mercado.

Quando as palavras globalização e liberalização passaram a fazer parte do léxico vulgar da economia, os
bancos tiveram de rever as suas estruturas organizacionais, dotando-as da flexibilidade necessária ao
ritmo da mudança que caracteriza o mercado.

À medida que a Internet ocupa o seu lugar de média preferencial, os bancos têm de reformular os seus
modelos de negócio. Durante o ano de 1999, a banca deu os primeiros passos no campo da economia
digital e ensaiou os primeiros produtos por distribuição

Estas e outras reformulações do negócio bancário têm vindo a ser realizadas em nome da
competitividade, da conquista e da satisfação dos clientes.

Foram e são desafios fundamentais, que garantiram a permanência de alguns e fizeram desaparecer os
menos afoitos.

Novos desafios surgem no panorama financeiro e, mais uma vez, só os que souberem responder
positivamente podem aspirar à permanência no mercado.

on line.
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instalação e movimentação de companhias e serviços, em termos geográficos.

Nos anos 80, ocorreram mudanças profundas nos regimes legais e de controlo das instituições
financeiras, que decorreram em grande parte da pressão resultante da introdução de inovações
tecnológicas radicais, da transparência dos mercados e da sofisticação dos consumidores e do factor
político, que entretanto influenciou o desenvolvimento das democracias ocidentais.

Na Europa, e apesar do processo de desregulamentação se ter iniciado por volta dos anos 70, foi o
programa da CEE de 1992 que levou à criação de um mercado único de serviços financeiros.

O desenvolvimento dos sistemas de comunicação e informação assumiu também papel crucial na
globalização dos mercados financeiros e permitiu difundir e acelerar os fluxos de informação, como
ainda gerar economias de escala.

As barreiras tradicionais que separavam a banca de empresas e de retalho, assim como as que distin-
guiam grandes e pequenos investidores, foram-se quebrando. Ao mesmo tempo, tornaram-se cada vez
mais difusas as diferenças que tradicionalmente subsistiam entre bancos, sociedades de investimento, se-
guradoras e outras instituições financeiras. Estas foram-se apercebendo de que serviam os mesmos clien-
tes e de que a satisfação das suas necessidades provinha de soluções mais integradas e complementares.

Verificaram, também, que era possível gerir sinergias ao nível da gestão de recursos humanos, dos
processos e da logística, com a criação dos grupos financeiros.

Estas mudanças implicaram a introdução de novos estilos e competências de gestão, assim como o
desenvolvimento de novos produtos , baseando-se nas necessidades detectadas no mercado.

Apesar da expansão da procura de produtos financeiros, a guerra pela conquista de mercado aumentou,
motivo por que surgiu o conceito de sobre uma mesma base de clientes, o que constitui
factor estratégico de desenvolvimento de negócio e componente-chave do marketing da organização.

Devido à pressão crescente da opinião pública e do mercado consumidor em geral, desafios importantes
se têm colocado à gestão das instituições financeiras.

Assim, conceitos como “Qualidade de Serviços”, “Publicidade Honesta”, “Informação Verdadeira” e
“Ética Empresarial” estão a ser tomados em consideração, dado poderem constituir um trunfo para a
diferenciação positiva, originando vantagem competitivas.

À medida que a pressão competitiva impõe um maior esmagamento das margens, só podem sobreviver
as instituições que consigam garantir a acessibilidade a um vasto mercado de sistemas de distribuição
que possam ser diferenciados, deixando de estar orientados para o negócio, para passarem a orientar-se
para o segmento de clientes.

Assiste-se a um fenómeno de venda de produtos ou prestação de serviços bancários em locais cuja
pertença é de terceiros, ou seja, a abordagem ao cliente deixou de se realizar nos locais tradicionais
(balcões) para se deslocar para os pontos onde efectivamente o cliente tem necessidade deles.

O momento presente e os anos que se avizinham correspondem a uma fase de mudanças estruturais e
globais no sector bancário e na prestação de serviços financeiros. De entre estas mudanças, sem
pretender esgotar o âmbito das mesmas, podem-se referir as seguintes:

Globalização e liberalização na prestação de serviços financeiros;
Inovação dos serviços financeiros;
Concorrência e rendibilidade;
Estrutura do sector;
Concentração bancária .

A globalização é uma tendência que, sendo possível pelos avanços tecnológicos verificados, em especial
nas áreas das telecomunicações, implica para os bancos o alargamento do seu leque de concorrentes,
decorrente da diluição de fronteiras que lhes está subjacente. Este fenómeno é ainda ampliado para os
países participantes na União Económica e Monetária, em virtude da possibilidade de utilização do euro
como moeda nacional em todo este espaço.

Reflectindo-se em vários níveis da actividade do sector bancário, a liberalização na prestação de serviços

cross selling

2 – TENDÊNCIAS ACTUAIS NA EVOLUÇÃO DO SECT0R BANCÁRIO

2.1 – Globalização e Liberalização na Prestação de Serviços Financeiros
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financeiros tem também repercussões significativas na actividade dos bancos. Em termos gerais, ela pode
traduzir-se quer na possibilidade de prestação de novos serviços pela banca, quer na desintermediação
de serviços até agora considerados “bancários” por parte de terceiras entidades.

A década de 90 tem sido caracterizada por uma autêntica revolução na forma e no âmbito da actividade
bancária. Arrancaram a banca-seguros, a gestão de fundos de investimentos mobiliário e a gestão de
fortunas, além de se terem dinamizado as operações em Bolsa. O crédito a particulares intensificou-se, a
gestão de riscos passou a especializar-se, ao mesmo tempo que se iniciou a comercialização de produtos
derivados.

Os bancos passaram, deste modo, a aproveitar as potencialidades da rede de agências como forma de
desenvolvimento do de produtos das sociedades que foram criando e integrando no grupo
financeiro que normalmente encabeçam. Estão neste caso, para além das companhias de seguros, as
sociedades de gestão de activos, de , , de aquisição a crédito, de corretagem, etc.

A segmentação da clientela, as transformações de imagem e remodelação de do
das agências e a utilização maciça de técnicos de marketing foram também comportamentos novos que
surgiram nesta década.

Aos anteriores aliou-se o significativo aumento do nível de bancarização e ao mesmo tempo foram
disponibilizadas novas formas de atendimento: máquinas de pagamento automático (ATM e TPA), o

e a banca telefónica, criando um clima concorrencial altamente competitivo.

Nos últimos anos, o desaparecimento de limitações ao exercício da actividade bancária, particularmente
a abolição dos limites de crédito, o aumento do número de bancos e a diversificação de produtos para
aplicação de poupanças e obtenção de financiamentos, a completa abertura ao exterior e o aumento do
nível de educação e exigência financeira dos clientes da banca são alguns dos factores que têm vindo e
continuarão a contribuir para o forte clima concorrencial entre bancos.

Num contexto de intensificação da concorrência em várias frentes e do consequente aumento do poder
negocial dos clientes, os bancos têm de prestar muita atenção aos níveis das taxas de juros activas,
especialmente as e os que aplicam, bem como a remuneração dos recursos,
particularmente os de maior montante.

As taxas de juros em Portugal têm vindo a baixar ao longo dos anos e consequentemente a redução das
margens de intermediação foi inevitável, a qual passou de 5.28%, em 1991, para actualmente se situar
abaixo dos 2%.

Apesar dos esforços da banca em diversificar as fontes de receitas, de forma a compensar aquele
estreitamento, tal objectivo está longe de ser alcançado, visto haver frequentemente grupos de pressão
que defendem a manutenção da tradicional gratituidade dos serviços.

A alteração das condições referidas obrigou a banca a proceder a uma racionalização dos factores
produtivos e à reengenharia dos meios, com realce para os meios humanos. Deste modo, e apesar da
quase duplicação do número de balcões, o número de efectivos da actividade doméstica diminuiu,
tendo o rácio de “ empregados por balcão" passado de 30 em 1990 para 12 em 1998.

Destaca-se em primeiro lugar o facto de a estrutura do sector se ter modificado significativamente nesta
última década. De um sector quase totalmente nacionalizado, evoluiu-se, em consequência da
instalação de novos bancos e do processo de reprivatização, para uma situação inversa, isto é, de
presença minoritária do Estado, restringindo-se ao grupo CGD.

Por outro lado, temos a reconfiguração do mercado: no início da década era dominado pela CGD (cuja
quota de mercado rondava os 25%) e por um conjunto de nove bancos comerciais (com quotas entre
5% e 9%), e passou hoje, fruto das fusões deste início de ano, a ser dominado por três grupos
financeiros: CGD/BNU, BCP/Mello e BES/BPI.

Tal como no futebol, em que só há três grandes clubes, a banca em Portugal fica concentrada nestes três
“gigantes”, os quais ficam com 70% do mercado. Mas esta quota dos maiores ainda vai aumentar com a
entrada do Banco Pinto & Sotto Mayor (BPSM) numa destas instituições. A Caixa Geral de Depósitos,
que servirá de intermediária deste negócio, na sequência do acordo assinado entre o Estado, grupo

2.2 – Inovação dos Serviços Financeiros

2.3 – Concorrência e Rendibilidade

2.4 – Estrutura do Sector: Concentração Bancária
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Champalimaud e os espanhóis do Santander, deverá colocar o BPSM nas mãos de outro grupo.

As grandes notícias do início do ano 2000 marcam uma tendência inevitável na banca portuguesa, até
por força das grandes fusões a nível internacional, que se têm verificado em quase todos os domínios da
economia. A união de grandes bancos permite poupar muitos milhões de contos em custos fixos, apesar
de esta redução de custos ter um impacto social negativo, uma vez que também provoca a dispensa de
muitos trabalhadores.

Os negócios BCP/Mello e BES/BPI são os factos mais relevantes desta história da concentração bancária e
o próximo acontecimento será a compra do BPSM.

BCP e BES/BPI já revelaram o seu interesse no BPSM. Em termos de dimensão, a solução do caso BPSM
é que decidirá quem liderará a banca em Portugal.

Curiosamente, o quarto lugar do da banca portuguesa, com uma quota próxima dos 10 por
cento, pertencerá aos espanhóis do Banco Santander Central Hispano (BSCH), que ficarão com o BTA e
o CPP.

O BSCH é o maior banco ibérico, com um volume de activos próximo dos 250 mil milhões de euros (50
mil milhões de contos), o que significa quase cinco vezes mais que a CGD, ou seis vezes mais que o
novo BES/BPI , e ficará com uma interessante quota de mercado em Portugal. Isto significa que, apesar
de o mercado poder estar concentrado, os consumidores continuarão a beneficiar de uma fortíssima
concorrência , que nos últimos anos também ajudou a baixar as taxas de juro a quem recorreu a crédito.

Com impacto nas quotas de mercado, não deverá haver nos próximos anos novas grandes fusões,
embora muitas das pequenas instituições possam ser absorvidas por processos de fusões entre elas.

Os grandes negócios ficarão longe dos pequenos bancos, que poderão, apesar de tudo, conquistar
negócios interessantes se se especializarem em áreas específicas do mercado.

O objectivo deste capítulo é apresentar uma síntese dos desafios que se colocam à banca neste novo
milénio.

Antes, porém, torna-se necessário fazer algumas observações. Está a assistir-se neste momento, em todo
o mundo, a um processo de mudança relativamente rápido no sector bancário. A banca atravessa uma
revolução a prazo – a revolução da informação. Habituou-se sem grande esforço a ser o motor da
economia, captando as poupanças das famílias, transformando-as em empréstimos para as empresas.
Esta situação foi tradicionalmente sustentada pelo princípio de a maior quantidade possível de agências
corresponder a um maior volume de negócios e, por conseguinte, a uma maior quota de mercado.

A evolução tecnológica veio de alguma forma alterar o contexto da actuação da banca, permitindo que
esta entre em casa dos seus clientes através de um simples telefone ou de um PC. Esta realidade fará
com que cada vez mais as agências atraiam menos clientes, mas sem uma redução de custos
proporcional.

Por outro lado, o ritmo e a natureza dessa mudança dependem directamente da concorrência que se
verifica a nível dos mercados. A banca portuguesa tem vivido um período de redução de margens, a
qual tem tido como consequência o endurecimento da posição competitiva dentro do seu sector de
actividade.

As grandes cadeias de centros comerciais que oferecem crédito ao consumo, as companhias de seguros
que oferecem produtos de poupança em condições competitivas e outras empresas de serviços
passaram a ser concorrentes reais de produtos financeiros.

Um meio envolvente competitivo como o exposto obriga a uma análise sistemática de todos os aspectos
da cadeia de valor: a melhoria na selecção e qualificação do pessoal; a optimização da rede de
distribuição que tem mais acuidade nos processos de fusões e aquisições actuais e que se avizinham; o
aumento da qualidade na análise do crédito; o aumento da informatização e da sua intensidade de
utilização no processo administrativo; a oferta de novos produtos e serviços e, especialmente, a
consistência de actuação e de orientação estratégica.

Compete às instituições gerir estes desafios de forma a promoverem a competitividade e a concretização
dos seus objectivos.

ranking

(1)
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CAPÍTULO II – A Banca e os Desafios do Novo Milénio

51

1 – O NOVO PAPEL DAS AGÊNCIAS: NOVOS CLIENTES E NOVOS CANAIS

2 – A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA E O MARKETING DE BASE DE DADOS

3 – QUALIDADE

Os clientes estão mais sofisticados e exigem para todos os serviços o conceito Martini: a qualquer hora,
em qualquer lugar. Pretendem com esta ideia efectuar as suas operações quer se dirijam, por exemplo,
aos correios ou ao supermercado, sem qualquer condicionalismo.

As agências estão a transformar-se. Nas novas estruturas, o balcão concentra-se na venda de produtos,
fornecendo ao cliente serviços dirigidos ao indivíduo, numa óptica de marketing ,
aconselhando-o em vez de impor produtos.

O conceito Martini implica novas estratégias de distribuição ou canais para chegar ao cliente e
responder à sua exigência e falta de lealdade. Estes serviços permitem aos bancos diferenciarem-se da
concorrência. Os ATM distribuem dinheiro, mas também podem fornecer cheques, actualizar
cadernetas e permitir pagamentos. Os quiosques multimédia combinam várias funções para serviços de
venda e marketing. Através da consultadoria, o cliente pode complementar os serviços de ATM da
agência.

As lojas automáticas serão uma das apostas para o futuro, permitindo reduções de custos importantes.
As áreas de nas agências bancárias tradicionais são um primeiro passo. As infraestruturas de
tecnologias de informação garantem que os sistemas de banca virtual estão interligados. A banca
telefónica, ou integrados, facilitarão a disponibilidade total de serviço. A
comunicação com o balcão garante também tempos mais reduzidos nos processos de empréstimos,
seguros, investimentos.

Acima de tudo, os bancos não vão poder menosprezar qualquer canal de distribuição que esteja ao seu
alcance. Devem, de forma agressiva, oferecer aos seus clientes qualquer canal possível para aceder ao
banco. A sua preocupação deverá ser a de dar resposta a todas as necessidades/preferências dos seus
clientes, conhecendo-os cada vez melhor e relacionando-os cada vez mais intensamente com o canal de
distribuição que lhes é mais conveniente.

Por último, nos balcões teremos cada vez mais vendedores em vez de bancários, muitos a tempo parcial
e em pequenos pontos de venda.

O impacto da tecnologia das comunicações e do teleprocessamento de dados encontra-se hoje em
primeiro plano no que diz respeito às preocupações para o futuro de muitos bancos. A implementação
de sistemas de informação exige um investimento substancial sem garantia de êxito do ponto de vista
técnico ou de um aumento de rendimentos que o justifique. Os sistemas de informação trouxeram
consigo, como resultado, a alteração das regras do jogo no que toca aos sistemas de transferência
bancárias, seja em termos de eficácia de custos ou das relações interpessoais com o cliente.

A tecnologia permite quebrar fronteiras, transformar processos de transacção e acumular informação
mais exacta sobre o cliente.

O mercado deixou de ser a gestão de fluxos financeiros para se tornar na gestão da informação sobre
dinheiro: quem gasta, quanto, onde, porquê. O sucesso na conquista do novo cliente depende, por isso,
do cruzamento atempado de informações.

A tecnologia já permite um marketing de base de dados apurado, que traça o perfil do consumidor
individual. Estabelecem-se novas relações para um marketing mais sofisticado e uma análise dos
comportamentos. As diferentes marcas criadas para produtos e serviços de acordo com uma estratégia
de segmentação podem cruzar informação dos diferentes sistemas para facilitar o .

Através da aplicação adequada da tecnologia, a banca poderá reduzir os seus custos de operação numa
altura em que a quebra tendencial das taxas de juro rói inexoravelmente as margens.

Mas são muitos os factores de incerteza. Um caso que se verifica em muitos países é o da perda de
controlo a favor de entidades não bancárias.

one to one

self-service

PC banking Internet banking

cross selling
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“Na actual corrida para a liderança global, a vitória não pertence nem aos velocistas, que encurtam
o caminho para o mercado sacrificando a qualidade, nem aos” pesados”, que só chegam à meta no
fim da corrida.

Pertence, isso sim, àqueles competidores que combinam as melhores qualidades de ambos: a
velocidade da lebre e a perseverança da tartaruga”

Philip B. Crosby, em entrevista à

4 – INTENSIFICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DOS NÃO BANCOS

5 – MAIOR RECRUTAMENTO EXTERNO

6 – PADRÕES MAIS ELEVADOS DE FORMAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL

Fortune

O conceito de qualidade não é novo na banca. Este tem sido mesmo uma das dimensões estratégicas
mais marcantes da actuação do sistema bancário em Portugal e no estrangeiro.

A concepção moderna da qualidade assenta na qualidade total. Para certos autores (Rivers, 1993), a
gestão da qualidade total é um processo lógico na evolução das práticas sãs de gestão e para outros uma
devoção apaixonada à satisfação dos clientes (Lunt, 1994).

Ao contrário dos produtos tangíveis, a produção e o consumo dos serviços acontece em simultâneo, o
que impossibilita a introdução de mecanismos ou filtros de controlo da qualidade, de forma a, antes da
comercialização, eliminar aqueles que não estão conformes com os padrões pré-definidos.

A gestão da qualidade total ( – TQM) reconhece que a qualidade dos produtos
e dos serviços acontece quando os empregados acrescentam valor para o cliente numa sequência de
passos ou processos.

Uma verdadeira gestão da qualidade melhora a prestação de serviços existentes, fideliza clientes actuais
e atrai os novos, proporciona novos produtos e serviços aos clientes e mantém eficientemente as
operações internas.

A qualidade de serviço tem sido um dos factores mais importantes no âmbito do sector do sector
bancário e tem constituído um meio através do qual os bancos obtêm vantagem competitiva. A própria
intensificação da concorrência, a globalização dos mercados e o aumento da oferta (mais ou menos
homogénea) de produtos e serviços fizeram da qualidade de serviço um importante factor de
diferenciação para muitos bancos.

A distribuição em geral criou uma nova cultura de serviço. Enquanto as instituições financeiras
mantiveram uma postura conservadora, a grande distribuição acompanhou a mudança de estilos de
vida. Adaptou os seus horários a um público que trabalha , multiplicou pontos de acesso (lojas de
conveniência), segmentou a oferta (hipers, supers, mini-estabelecimentos de proximidade), ofereceu
crédito e recompensou a lealdade e antiguidade através de bónus regulares. Completou também a sua
oferta (receitas Pingo Doce com as promoções do dia, feiras regionais ) criando marcas de
posicionamento forte. Em suma, forneceu valor acrescentado ao cliente. Onde está este tipo de
contrapartida nos bancos? Os tempos de monopólio na distribuição de produtos e serviços financeiros
acabou. Os bancos devem automatizar os seus serviços e tornarem-se em supermercados financeiros
para ganharem vantagens competitivas.

Um dos maiores desafios que os bancos enfrentam é, provavelmente, o de aumentar o número de
quadros estranhos aos efectivos e contratados a meio da carreira, sem destruir a cultura criada a nível
interno ou perder estes novos profissionais por causa da mesma. A importância crescente da tecnologia,
os novos produtos com base em transacções e, ainda, a necessidade de profissionais com capacidades
de gestão, quer no plano nacional, quer fora do país, constituem um conjunto de factores que apontam
para uma maior abertura no sentido de integrar estes novos profissionais.

A integração destes novos profissionais pode ser, até certo ponto, relativamente fácil, mas a equipa da
direcção terá sempre uma responsabilidade especial, no sentido de deixar bem clara a razão da
necessidade de novos quadros e respectivas competências, ao mesmo tempo que deverá declarar a esses
novos elementos recrutados o seu total apoio.

Revelando uma tendência semelhante, tudo indica que os bancos portugueses e outros que já fazem o

Total Quality Management
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recrutamento essencialmente a nível das universidades venham a aumentar ainda mais o número de
profissionais contratados com formação universitária e superior, com o objectivo de assegurar uma base
mais alargada de pessoas com talentos e competência.

Em termos práticos, virá a tornar-se indispensável a admissão de um maior número de novos candidatos,
no sentido de atrair indivíduos mais qualificados, assim como uma mudança de atitude da parte dos
responsáveis pela formação. Pode acontecer, por vezes, que alguns profissionais com formação
académica superior se venham a mostrar mais arrogantes e exigentes do que os estagiários com idade
liceal, mas, no fundo, têm sempre de se submeter ao plano geral de formação estabelecido pelo banco
para desafiar e pôr à provas as suas capacidades.

O mercado de trabalho está a sofrer transformações importantes. Nalguns sectores, como é o caso da
banca, verificar-se-ão mesmo alterações radicais nos próximos anos.

As tecnologias de informação estão a transformar algumas formas tradicionais de emprego, repensam-se
as relações entre trabalhadores e procura-se entender o que o futuro ainda nos reserva em matéria de
mudanças no mundo bancário, no seio de economias cada vez mais tercializadas e competitivas. O
salário fixo está a perder importância, sendo substituído por um composto remunerativo ligado à
obtenção de resultados e ao valor acrescentado.

As tecnologias podem representar uma ameaça para o trabalho rotineiro, mas podem, também, exigir
competências de mais elevado nível de qualificação. Alguns postos de trabalho poderão ter os seus dias
contados como os conhecemos actualmente, mas outros surgirão exigindo cada vez mais polivalência e
flexibilidade às pessoas.

O computador mudou a noção de emprego, a Internet mudou a de empresa, onde os níveis
hierárquicos tendem para o esmagamento, e o local de trabalho está a mudar. Como consequência,
apareceram novas formas de trabalho. “proliferá o trabalho à tarefa, eventual, o teletrabalho, o

, e outras formas que se coadunam com estruturas leves, rápidas e eficazes”, escreve Pedro
da Câmara no livro

O teletrabalho é uma das novas formas de prestação de serviços e a que mais se adapta à banca e à
sociedade de informação. O teletrabalhador desempenha a sua actividade profissional em casa ou
noutro local que não o banco, estando em contacto com este através de aplicações informáticas e de
telecomunicações (telemática).

O teletrabalho começou a desenvolver-se há mais de 20 anos nos Estados Unidos, mas só agora começa
a cativar os europeus e nomeadamente Portugal. As vantagens são cada vez maiores; numa altura em
que a flexibilidade se tornou num dos assuntos da ordem do dia, o teletrabalho aparece como uma das
respostas ao novo mundo que a tecnologia descobriu.

Segundo o americano Jack Niles, o precursor do teletrabalho, uma das vantagens óbvias para os bancos
é o aumento da produtividade dos trabalhadores. Mas as vantagens não se ficam por aqui. A economia
de espaço, passando pelos reflexos na massa salarial, e até o aumento do valor acrescentado nos serviços
prestados são outras das vantagens.

O principal inconveniente apontado ao teletrabalho do ponto de vista dos bancos é o controlo da
assiduidade e a avaliação de desempenho dos empregados. O teletrabalho implica uma gestão mais
voltada para a produtividade do que para a actividade; na verdade, para muitos gestores é difícil pensar
num empregado sem o imaginar dentro do banco.

Na prática, o teletrabalho implica novos métodos de trabalho e alteração dos métodos de gestão. Os
efeitos do trabalho à distância também têm reflexos directos na flexibilidade e mobilidade da mão de
obra, o que poderá constituir uma importante ferramenta para a política de recursos humanos dos
bancos.

A experiência americana aponta para a introdução a tempo parcial desta nova forma de trabalho. Por
exemplo, depois de seleccionados, alguns serviços que poderiam ser desempenhados à distância,
começar-se-ia por um dia por semana. Os exemplos vão-se sucedendo. Em Portugal, a experiência já
abrange alguns quadros, nomeadamente programadores.

7 – A EMERGÊNCIA DE NOVAS FORMAS DE TRABALHO

7.1 – O Teletrabalho

outsoursing
Humanator.
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Com todas as alterações previsíveis, no próximo século muito pouco permanecerá igual. O trabalhador
de sucesso no futuro será mais individualista e trabalhará para diferentes bancos, desempenhando
diferentes funções ao longo da sua carreira. As pessoas têm de estar preparadas para a mudança e em
formação constante. Tem de existir flexibilidade e a estabilidade acabará por aparecer devido à
capacidade desenvolvida. Ou seja, estamos no limiar de um admirável mundo novo.

O é um conceito que está na moda e tem sido objecto de diversas interpretações. No
âmbito das tecnologias de informação, consiste em contratar fornecedores externos para a prestação de
serviços em sistemas de informação, através de um acordo de colaboração de longo prazo. É o oposto
do que significa ter um departamento interno de sistemas de informação que serve as outras
unidades do banco e que durante anos foi a solução tradicional para lidar com as tecnologias de
informação. Os bancos constituíam centros de informação gigantescos, cujo acesso era facilitado pelos
peritos de informática.

Estes eram responsáveis pela aquisição e manutenção do , pela criação de , pelo
desenvolvimento dos sistemas de comunicação interna e externa e, por fim, também resolviam os
problemas técnicos. Esta situação deu origem ao crescimento explosivo do investimento em tecnologias
de informação, quer ao nível dos meios materiais, quer ao nível de recursos humanos. O é
uma forma de reduzir esses custos.

Por outro lado, como é cada vez mais difícil acompanhar o ritmo frenético das evoluções tecnológicas, o
permite aos gestores transferirem os riscos associados à obsolescência das tecnologias de

informação, já que os bancos fazem das tecnologias.

Por último, fornece a possibilidade de a gestão se concentrar no seu negócio principal, ou seja, naquilo
que ela realmente sabe fazer. Embora se liberte dos custos afectos às tecnologias de informação, o banco
não pode deixar de exercer um controlo apertado sobre a execução dos contratos de , o que
obrigará a uma maior cooperação entre gestores e técnicos especializados.

São fortes as pressões no sentido de diversificar a gama de produtos, criando outros para além daqueles
ligados ao crédito, nomeadamente devido a uma série de factores, dos quais se destacam: deslocação
de clientes importantes no sector dos empréstimos para fontes mais atractivas de fundos, o impacto da
concorrência nas margens de intermediação e o aumento da concorrência como resultado da
globalização dos mercados e da desregulamentação.

Estas pressões variam de acordo com as condições de mercado, pelo que, à partida, um banco que
apresente um crescimento satisfatório do seu volume de negócios não reagirá da mesma forma que, por
exemplo, uma instituição central monetária que não possui uma base garantida de clientes.

No entanto, em termos de futuro, a maior parte dos bancos irá chegar à conclusão de que só é possível
conseguir taxas aceitáveis de crescimento mediante diversificação de rendimentos, criando parcerias
com os novos concorrentes que entraram no mercado financeiro. As pressões da concorrência que se
verificam ao nível do custo médio dos fundos virão precisamente acentuar este fenómeno, pelo que
recorrer a produtos geradores de rendimentos, que no fundo são uma outra forma, disfarçada, de
produtos de crédito, não será suficiente.

Os produtos de arbitragem, como, por exemplo, as operações de , têm constituído, para muitos
bancos, uma forma não tradicional, bastante útil, de complementar a já grande variedade de
possibilidades de diversificação, entre elas a gestão de investimentos de carteira, os mercados de
capitais, a consultadoria financeira para empresas e a corretagem de acções.

O Expresso Atlântico, que funciona nos supermercados Pingo Doce, é um caso de parceria do BCP com
um “não banco” da distribuição. As parcerias devem abarcar também as novas tecnologias. Por um lado,
os serviços virtuais devem ser subcontratados para garantir padrões da universalidade na tecnologia
escolhida e, por outro, a crescente convergência das tecnologias com as telecomunicações exige alianças
com grandes operadores ou empresas tecnológicas.

É bastante comum na esfera dos serviços financeiros – quer se trate de um denominado supermercado
financeiro, quer de um banco comercial – o desafio de vender produtos em que o responsável pela

7.2 –

8 – APOSTAR EM PRODUTOS NÃO LIGADOS AO CRÉDITO E CRIAR PARCERIAS PARA O SUCESSO

9 – MAIOR EFICIÊNCIA NO
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venda não tem qualquer experiência da carreira nesse campo. Para responder a esse desafio, torna-se
imprescindível uma extensa formação no domínio dos produtos, assim como uma forte liderança, uma
certa motivação financeira e, ainda, uma análise inteligente da segmentação do mercado.

Um sistema eficiente de constitui obviamente apenas uma outra manifestação de uma
cultura orientada para o mercado ou para o cliente. Este tipo de orientação é, no fundo, uma questão
de sobrevivência. Um a um, os bancos estão gradualmente a afastar-se da afectação de um recurso
outrora escasso – o crédito – para entrarem na actividade de produtos cada vez mais diferenciados.
Especialistas de marketing e análise do consumidor, sem qualquer experiência a nível bancário, estão
hoje a ser recrutados por alguns bancos no sentido de reforçar esta cultura orientada para o cliente.

Um dos maiores desafios que se colocam à banca, ainda hoje, é sem qualquer dúvida a introdução da
moeda única: o euro.

Muito embora o sector bancário português, na sua globalidade, tenha mais a perder do que a ganhar
(pelo menos no curto-prazo), a própria atitude de defesa (ou ataque) que tomar contribuirá, em larga
escala, para a minimização das perdas e para a maximização dos proveitos.

Os bancos perderão aquilo que as empresas e particulares vão ganhar relativamente à introdução do
euro: a redução da taxa de juro terá um efeito negativo sobre a margem financeira; a redução dos
proveitos das operações cambiais terá um impacto directo negativo na conta de resultados. Para além
disso, os bancos terão ainda de suportar elevados custos de adaptação: dupla contabilização, alteração
dos sistemas informáticos e dos impressos, formação e reconversão de pessoal, etc.

Este cenário leva a que os bancos comecem a adoptar formas de defesa, a fim de minimizar os custos
em que incorrem com a introdução do euro:

Correcta tarifação das operações bancárias;
Continuação do movimento de racionalização de custos;
Aposta na banca virtual;
Investimento em novos produtos e serviços;
Procura de apoios financeiros, designadamente à formação, junto das instituições comunitárias.

É evidente que o impacto da introdução do euro variará de banco para banco, beneficiando mais os
bancos universais de maior dimensão, com forte rede de retalho (aquela que mais dificilmente será
afectada pelo acréscimo de concorrência), e penalizando os bancos mais especializados de menor
dimensão, em particular aqueles que trabalham preferencialmente com o mercado monetário e
cambial.

As consequências serão também diferentes no curto e no longo prazo. Enquanto no curto prazo o
impacto tende a ser inequivocamente negativo, no longo prazo o “efeito de arrastamento” provocado
pela melhoria da economia poderá vir a ajudar a minimizar as perdas ocorridas.

A minimização dos custos e a maximização das oportunidades depende também crucialmente da
resposta estratégica de cada instituição e da sua vontade de fazer repercutir parte dos custos sobre os
clientes.

Nos últimos anos, assistiu-se a uma enorme corrida para a abertura de balcões, quer pelos bancos
novos, numa atitude ofensiva para se instalarem e conquistarem quota de mercado, quer pelos bancos
mais antigos, numa atitude defensiva e de antecipação à completa liberdade de estabelecimento, para
assim ocuparem o terreno antes que outro o fizesse.

Contudo, a “febre” de abertura de balcões está a passar. Os bancos já estão a prestar mais atenção aos
custos das agências que vão abrir e pode até acontecer que uma cuidada análise custo-benefício leve a
fechar alguns balcões localizados em áreas de fraco negócio bancário ou em zonas urbanas de evidente

. No entanto, a solução que poderá advir, para alguns bancos, em resultado do excesso de
oferta, num contexto de forte concorrência, não poderá estar apenas no encerramento de alguns
balcões menos rendíveis. A solução talvez possa estar na diversificação do negócio bancário e nas fusões
e aquisições.

cross selling
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No que diz respeito à diversificação, os bancos têm procurado alargar a sua actividade a outras áreas de
negócio, como, por exemplo, o , o , as transacções de títulos e até a comercialização de
seguros. A diversificação é uma via de dois sentidos e, como tal, tem limitações como estratégia para
absorver o excesso de oferta.

As fusões e aquisições têm estado desde o início do ano, após o anúncio da fusão de BCP com o Banco
Mello, na ordem do dia.

O objectivo das fusões e aquisições, num contexto de excesso de oferta, não deverá ser a expansão da
actividade bancária, mas sim a reorganização dos serviços prestados e a contenção de custos, o que em
linguagem técnica se designa pela procura de economias de escala.

As economias de escala só se conseguem se efectivamente se eliminarem as duplicações de estruturas e
serviços, o que poderá querer dizer: racionalização da rede de balcões, diminuição de serviços afins e
redução de pessoal das instituições integradas.

O processo de concentração bancária não é pacífico e encontra muitos cépticos. As principais dúvidas
têm a ver com os riscos de diminuição da qualidade dos serviços, potencial criação de situações de
abuso de posição concorrencial e, finalmente, numa óptica mais institucional, levantamento de dúvidas
sobre o real impacto das operações em termos de geração de valor para os accionistas.

O caso português tem as suas particularidades, contudo, tem de ser enquadrado face aos
desenvolvimentos referidos.

O adiamento do processo de concentração, em Portugal, contribuirá, a curto prazo, para trazer ao de
cima as fragilidades do sistema. Sem uma estratégia nacional de concentração bancária, que deverá ser
encorajada, o destino de muitos bancos portugueses será o da aglutinação, a prazo, em bancos
estrangeiros, seja através de simples perda de independência, seja mediante acordos ou alianças
estratégicas.

Num contexto de moeda única e operações de capitais globalizadas e transparentes, o papel dos bancos
portugueses em relação aos clientes nacionais mais atractivos só poderá tornar-se cada vez mais
acessório.

Na ausência de condições para a criação de um verdadeiro banco português de dimensão e vocação
europeia, os bancos portugueses parecem estar condenados a transformarem-se em bancos de PME e
particulares.

A crescente integração das economias e a cada vez maior concorrência tornam necessária uma certa
internacionalização dos bancos portugueses, seja porque isso lhes pode facilitar a modernização e a
inovação financeira, seja para melhor poderem servir os clientes nas suas relações internacionais. No
entanto, o desafio da internacionalização da nossa banca, devido à sua dimensão, não se põe tanto em
termos de expansão no exterior, mas sobretudo em termos de acordos e alianças com bancos estran-
geiros

Mesmo os maiores bancos portugueses são pequenos à escala europeia. Actuando a sós, alguns deles
apenas poderão estar junto de comunidades de emigrantes ou em mercados geograficamente limitados.

Alternativamente, alguns bancos portugueses optaram por se associarem com bancos estrangeiro, em
aceitáveis condições de reciprocidade, para explorarem produtos e redes de distribuição de cada um e
poderem prestar melhores serviços aos clientes. Estes acordos podem ser fortalecidos por participações
recíprocas no capital de cada banco.

Esta é a estratégia mais adequada, quer porque é pouca ou nada exigente em capital, quer porque, em
caso de necessidade, é mais facilmente reversível que uma presença física no exterior. Além disso, a
flexibilidade é muito importante quando se vive num mundo incerto e em mudança como é o nosso.

O último desafio a referir respeita ao domínio de informação e qualidade dos recursos humanos,

A tecnologia é importante, mas o que verdadeiramente faz a diferença em qualquer organização, e
talvez mais na banca, é a qualidade do capital humano. Talvez mais na banca, porque os produtos

leasing factoring

12 – INTERNACIONALIZAÇÃO

13 – QUALIDADE DOS RECURSOS HUMANOS
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oferecidos pelos vários bancos, em si mesmos, caracterizam-se por uma grande homogeneidade e
semelhança, o que quer dizer que boa parte da diferenciação se faz pela qualidade e rapidez do serviço
prestado por cada banco.

A qualidade dos recursos humanos é importante a vários níveis. Num ambiente competitivo, os bancos
têm de inovar e, para isso, precisam de pessoal bastante qualificado.

Nesta perspectiva, para além do perfil tradicional de pessoas sérias e atenciosas, os bancários devem ser
competentes e empreendedores, procurando um permanente aperfeiçoamento técnico-profissional e
estando motivados e disponíveis para resolver os problemas dos clientes.

Os recursos humanos devem ser considerados como um investimento e não um custo. Para tanto, deve
ser efectuada uma criteriosa selecção e um bom recrutamento, precedidos por formação contínua,
avaliação de desempenho e gestão de carreiras.

Os bancos que não tiverem em atenção o atrás referido serão certamente ultrapassados por aqueles que
o fizerem. Do mesmo modo, os empregados bancários que não cuidarem do seu aperfeiçoamento
técnico-profissional terão grandes probabilidades de serem, funcionalmente e financeiramente,
ultrapassados pelos colegas que o fizerem, podendo alguns vir a colocar em perigo o seu posto de
trabalho.

Se se admitir que os bons resultados económicos não são incompatíveis com uma gestão de pessoal
interessada pelo «factor humano compreender-se-á a importância e o destaque que a Gestão de
Recursos Humanos (GRH) está a ganhar nos últimos anos.

A GRH é assim tão importante como a tecnologia ou o marketing. A eficiência dos bancos, no presente
e no futuro, vai depender da capacidade de mobilizar e motivar os grupos complexos de pessoas
necessários ao desenvolvimento técnico, comercial e institucional.

Em suma, aproximam-se tempos difíceis para a economia e para os bancos, mas as épocas de crise
também são tempos de oportunidades.

Os desafios não são fáceis, mas são estimulantes. Cada banco respondeu e continuará a responder, cada
um à sua maneira, aos desafios que lhe são colocados.

No actual contexto de transformações na banca, a mudança é, por natureza, um processo difícil.

Saber quem são os clientes e como se comportam será crucial para se poder avaliar: as suas
necessidades; o preço psicológico que estão dispostos a pagar pelo serviço; o custo que a prestação do
serviço representa para a instituição e por conseguinte a sua rendibilidade; os meios disponíveis para
garantir a prestação do serviço com um determinado nível de qualidade e, consequentemente, quais as
preferências dos clientes pelos canais de distribuição que pretendem para o desenvolvimento da sua
relação com o banco.

Nesse sentido, a banca terá de inovar na forma como irá disponibilizar aos seus clientes os seus
produtos/serviços, tendo presente as necessidades que estes mais valorizam, assim como a rendibilidade
que os mesmos representam para a instituição.

Inovar implica grandes investimentos, num cenário cada vez mais instável, onde a concorrência é
agressiva, o cliente cada vez mais conhecedor e exigente e a evolução tecnológica é extremamente
rápida. Começa-se a notar uma tendência natural para transferir para o desenvolvimento de novas
tecnologias de distribuição os investimentos até agora realizados em abertura de novos balcões.

No futuro, teremos poucos balcões, estrategicamente localizados, muito bem equipados e com pessoal
altamente qualificado.

Concluindo, nos nossos dias, a gestão de um banco exige a execução de um processo que integre
factores técnicos e financeiros e os ordene segundo uma actuação que reorganize sucessivamente os
seus recursos em função das necessidades do mercado.

O futuro pertence às organizações que souberem criar e perenizar esse momento.

CONCLUSÃO
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“A revolução que estamos a viver ditará o fim do “dinheiro” e o nascimento da “moeda digital” e do
maior mercado da história da banca. O negócio da banca passará necessariamente a ser a informação
sobre capitais e não apenas de capitais.” (in BNU, 1996)

“Todos nós recordamos o filme “E Tudo o Vento Levou”. Mas isto não é um filme. Isto é a mudança. O
passado não volta. Só existe o presente e, se tivermos sorte e o soubermos construir, o futuro.”
(José António F. Almaça)
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(1)À data da elaboração deste trabalho, ainda não era conhecida a ruptura do processo de fusão entre o BES e o BPI,
anunciada em 29/03/2000. O desentendimento entre BES e BPI deixa o BCP, após a fusão com o Banco Mello,
claramente destacado na liderança da banca privada em Portugal.
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