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Ed
ito

rial
O Instituto Superior de

Gestão Bancária faz 10

anos.

Não é uma vida longa, mas

é uma vida cheia.

O ISGB tem obra feita, a

dar razão às razões que o determinaram. Porém,

dessas razões e dessa obra outros textos da Inforbanca

darão conta.

Nesta nota de abertura que o Editorial de cada

revista sempre constitui, assinalamos gostosamente o

aniversário que, por nossa parte, ajudamos a celebrar,

dando à Inforbanca uma dimensão alargada, mercê de

um conteúdo de que francamente nos orgulhamos,

constituído por um assinalável conjunto de artigos cujos

autores são, na quase totalidade, docentes do ISGB.

Deste modo se dá testemunho das potencialidades de

uma Escola que, embora jovem, afirmou já a sua

pujança.

Parabéns, ISGB !

Inforbanca

Inforbanca
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António Pereira Torres

Presidente do ISGB

Em consequência da integração de Portugal na União Europeia,avultou a

necessidade da preparação da população bancária para a inserção das

nossas instituições bancárias nesse contexto,nomeadamente a partir da

vigência da nova lei-quadro da actividade bancária, em Janeiro de 1993.

Essa circunstância, a liberalização num âmbito mais vasto dos mercados

de capitais e,ainda,a reprivatização da banca,bem como a inevitabilidade

da adequação às inovações tecnológicas, determinaram um quadro

completamente diverso de inovação e competitividade, exigindo aos

bancários portugueses novos perfis técnicos e acrescidas capacidades de

gestão.

Foi neste contexto que aAssociação Portuguesa de Bancos decidiu criar

o Instituto Superior de Gestão Bancária, que iniciou a sua actividade

como estabelecimento de ensino superior politécnico oficialmente

reconhecido pelo Ministério da Educação no ano lectivo de 1991-92.

Congregavam-se, deste modo, a formação profissional e a qualificação académica, proporcionando-se aos

diplomas atribuídos pelo ISGB e à formação que lhes está subjacente o prestígio e a credibilidade que lhes são

conferidos pelo reconhecimento oficial.

A exemplo de algumas congéneres de outros países cujas experiências no domínio da formação foram

devidamente analisadas, a Associação Portuguesa de Bancos criava uma instituição que, pelo nível de

aprofundamento e de especialização dos seus cursos em matérias de gestão bancária e financeira, se assumiu,

como uma verdadeira“Escola de Banca”.

Para prosseguir os objectivos que se propôs, nomeadamente atingir uma população-alvo numerosa, quadros

técnicos e chefias intermédias, amplamente dispersa no território nacional, que deveria poder conciliar a

frequência dos cursos com o exercício pleno da actividade profissional,o ISGB optou pela utilização do Ensino a

Distância,solução que o Ministério da Educação sancionou.

Através do Ensino a Distância, o ISGB abraçou uma opção pedagógica capaz de enfrentar os desafios da

formação de grupos-alvo de elevada dimensão e geograficamente dispersos, assegurando, em simultâneo,

adequados níveis de eficácia e de qualidade.

A criação do ISGB,não se pode deixar de assinalá-lo nesta ocasião,conjugou as vontades e competências de um

conjunto de qualificados académicos,docentes e profissionais da Banca,mercê de cujo contributo foi possível a

concretização deste projecto,instrumento determinante na formação de quadros mais aptos e competentes ao

serviço da Banca Portuguesa.

A RAZÃO DE SER DO
Instituto Superior de
Gestão Bancária
Instituto Superior de
Gestão Bancária



Desde sempre,o ISGB,oficialmente reconhecido como estabelecimento de ensi-
no superior politécnico,perspectivou a instituição de três cursos:um de caracte-
rísticas mais generalistas – Curso de Gestão Bancária – e dois de tendência mais
especializante – Curso de Organização e Sistemas,mais tarde Curso de Organi-
zação e Sistemas de Informação – e,ainda,um Curso de Mercados Financeiros.

O primeiro destes cursos, o Curso de Gestão Bancária, teve o seu começo no
ano lectivo de 1991/92,tendo-se iniciado o Curso de Organização e Sistemas no
ano lectivo seguinte.O curso de Mercados Financeiros não teve ainda concreti-
zação, ao nível de bacharelato e licenciatura, tendo

, por condicionantes do sistema educativo nacional, uma Pós-
-graduação em Mercados Financeiros,completando já duas edições.

Actualmente, o ISGB tem em funcionamento duas licenciaturas –

.Ambas as Licenciaturas são “bietápicas”, isto é, no final do 1º
Ciclo (3º ano curricular),os alunos obtêm o diploma e o grau de Bacharel;após a
conclusão do 2º Ciclo (mais três semestres),acedem ao grau de Licenciado.

O Curso de Gestão Bancária tem como objectivo a preparação de quadros téc-
nicos para funções de gestão, ao nível das chefias intermédias, sendo predominantemente direccionado para o sector
financeiro.

O CGB,utilizando a metodologia do Ensino a Distância,tem permitido a valorização profissional de um grande número de
quadros bancários dispersos por todo o País,para os quais constituiu,eventualmente,uma oportunidade única de qualifica-
ção,permitindo-lhes responder aos desafios e às actuais exigências profissionais e potenciando novas perspectivas na cons-
trução das suas carreiras.

O Curso de Organização e Sistemas de Informação tem como objectivo a preparação de quadros técnicos capazes de leva-
rem a efeito diagnósticos e realizarem as consequentes acções de reorganização e modernização de estruturas e sistemas
empresariais, tendo em vista a optimização de processos de suporte ao negócio, a eficácia e a produtividade, numa pers-
pectiva de valorização do capital humano das organizações e no prosseguimento de padrões de qualidade global.

Releva-se a elevadíssima taxa de empregabilidade destes técnicos,não apenas no seu sector alvo,o financeiro, como tam-
bém no exercício de funções específicas para que foram preparados,ou seja,nas áreas de Organização e Sistemas de Infor-
mação,bem como em áreas afins.

No sentido da construção de uma oferta formativa que proporcione patamares consistentes para a progressão na carreira
dos profissionais do sector financeiro,o ISGB ministra também cursos de pós-graduação em domínios específicos,através
dos quais abre horizontes de valorização a Licenciados que pretendam completar e aprofundar a sua formação face às exi-
gências das suas funções e alicerçando uma carreira futura.

Neste contexto,para além da mencionada pós-graduação em Mercados Financeiros (PG-MF) destinada a preparar opera-
dores e especialistas para esta área,tem vindo a funcionar no ISGB uma outra pós-graduação,o CursoAvançado de Gestão
Bancária (CAGB),resultante de uma parceria com a Universidade Católica Portuguesa,curso estratégico para preparação
de quadros de topo para a banca.

O ISGB conta presentemente com um Corpo Docente de 113 colaboradores com elevada qualificação académica e pos-
suindo notável experiência nos respectivos domínios técnico-profissionais.

A população escolar do ISGB atinge hoje cerca de 1100 alunos, tendo a Escola,nos seus 10 anos de existência,diplomado
354 Bacharéis e 558 Licenciados e tendo conferido 240 Diplomas de Pós-graduação.

Ao iniciar a segunda década de actividade e atento à estrutura humana do sector bancário e financeiro,o ISGB tenderá a
encontrar as soluções de formação mais adequadas, em cada momento, aos requisitos identificados, procurando contri-
buir deste modo para a manutenção de uma imagem de vanguarda que tem caracterizado as instituições do sector.

sido criada posteriormente,
em 1999/2000

Curso de
Gestão Bancária (CGB) e Curso de Organização e Sistemas de Infor-
mação (COSI)

5or ancanI B 50

INSTIT
U

T
O

S
U

P
E

RIO
R DE GEST

Ã
O

B
A

N
C

Á
RIA

Fernanda Marques Pereira

Directora de Cursos do ISGB

EVOLUÇÃO DO
ISGB
EVOLUÇÃO DO
ISGB
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A banca portuguesa evoluiu muito na última década e
meia; desde 1984 (abertura do sector à iniciativa privada,
após as nacionalizações de 1975) que caminho percorrido!
Só que já não é essa a questão relevante, agora o que conta é
lançar pistas de reflexão estratégica para o futuro.

Neste contexto, importará atentar em alguns grupos
temáticos fundamentais, nomeadamente:
�

�

Os efeitos da intensificação, à escala planetária, nos
últimos 10-15 anos, dos dois processos básicos da
organização da economia, a saber: os processos gerais
de acumulação de capital e de globalização;
As transformações na actividade bancária em
sucessivos passos cumulativos desde a década de 80
do séc. XX;

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

O impacte, nos anos mais recentes, da
banca electrónica sobre os canais de
comercialização;
As repercussões indirectas sobre as
qualificações e a dimensão dos quadros de
pessoal;
No contexto local português, o efeito
acumulado das pressões globais sobre o
espaço europeu e, deste, sobre o português,
mormente em ambiente de moeda única;
A questão, inexorável, das capacidades e
dos modos de resposta das bancas portu-
guesa e espanhola face à globalização;
A permanência, apesar e sobre todas as
alterações das estruturas, dos três funda-
mentos teóricos da Estratégia, i.e.,
Geopolítica e Prospectiva; Economia e
Sociedade; Visão, Gestão e Controlo.

Exigências fortemente acrescidas à gestão (e,
portanto, uma subida significativa na qualidade dos
gestores);
Um processo sustentado e prolongado de redução de
custos (em que os encargos com pessoal serão,
necessariamente, reduzidos);
Busca de novos produtos financeiros de espectro largo
(em que a articulação de banca e seguros de vida
desempenhará, pelo menos nas fases iniciais, um
papel relevante);
Procura criteriosa e inteligente de alianças e/ou
parcerias e/ou simplesmente fusões e aquisições
transnacionais (em que a banca portuguesa terá de
superar as limitações implícitas na duplamente
reduzida dimensão: do mercado e das instituições);
Criação de novas áreas de prestação de serviços (que

A acumulação dos efeitos destes diferentes
aspectos, convergindo sobre as condições da
evolução estrutural da banca (concretamente a
portuguesa), tem implicações imediatas em

termos de:

Banca

internacionalização

Internacionalização
A

e a

das

Banca PortuguesaBanca Portuguesa

Ernâni Rodrigues Lopes*

EconomiasPortuguesa

I. Introdução
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permitam ultrapassar as contingências do estreitamen-
to da margem financeira bruta, reforçando o papel das
comissões na conta de resultados);
Aprocura de possíveis novos mercados (através de um
processo de afirmação internacional em espaços
económicos onde haja alguma vantagem comparativa
para assegurar condições de competitividade);
O robustecimento do binómio capacidade tecnológi-
ca/aperfeiçoamento organizacional (onde, em
paralelo e para além do avanço em termos de tecnolo-
gia da informação, fique assegurado o elemento
essencial constituído pela adaptação organizacional).

O binómio globalização dos mercados/ internacionali-
zação das economias;
O surto de desenvolvimento das tecnologias da
informação;
A efectivação da UEM e criação do euro, como moeda
única de 12 Estados-membros da UE.

�

�

�

�

�

Este simples enunciado dos temas básicos e dos
correspondentes efeitos sobre a banca (no caso, a portu-
guesa, mas, em boa medida, para a generalidade dos
sistemas bancários nacionais na Europa) mostra que são de
esperar tempos particularmente difíceis, ao longo da década
agora iniciada, para o conjunto do sector – e, consequente-
mente, a correspondente exigência em termos de concepção
e implementação de estratégias adequadas (i.e., de novo, a
exigência em termos de qualidade e capacidade de gestores
e quadros).

Apresentaremos, de seguida, um quadro sistematizado
das questões que, naquele contexto geral, se colocam à
banca portuguesa, confrontada com a internacionalização
das economias (resultante do processo geral de globaliza-
ção). Após a identificação dos fenómenos exógenos
dominantes e suas principais repercussões sobre a banca
portuguesa, procuraremos sistematizar as linhas fundamen-
tais do que poderá ser a resposta por parte do sistema
bancário português.

Como frequentemente acontece, as pressões dominantes
no sentido das transformações estruturais de um dado
sistema (no caso, o bancário) têm origem em circunstân-
cias, mecanismos ou processos que lhes são exógenos,
resultantes de alterações relevantes em outros sistemas
geralmente mais vastos e que constituem componen-
tes/factores do enquadramento do primeiro.

A análise da situação no enquadramento geral da
actividade bancária portuguesa, na viragem do séc. XX para
o séc. XXI, permite identificar três fenómenos exógenos
dominantes, que ultrapassam, de longe, os circunstancialis-
mos e as vicissitudes do desenrolar da vida corrente das
instituições:

Todos estes factores exógenos (cada um por si e o seu
conjunto em convergência para resultante potenciada)
induzem, por um lado, uma agudização das condições de
concorrência e, por outro lado, a redução (no limite, a quase

eliminação) dos mecanismos tradicionais (de facto,
seculares) da eficácia do quadro protector da actividade
bancária no espaço formal de exercício do poder soberano
dos Estados.

Daí decorrem duas consequências relevantes:

Facilmente se compreende que este último aspecto seja
particularmente acentuado na Europa continental – e os
casos da Alemanha e da França mostram, com bastante
frequência, as dificuldades de ajustamento/resposta às
realidades da pressão da globalização dos mercados. Por
maioria de razão (e apesar da relativa protecção que a
menor relevância permite), a banca portuguesa tem de
enfrentar os efeitos de factores (ainda que secundários)
decorrentes da pressão do processo geral de globalização –
e acontecimentos, relativamente recentes, que alteraram
profundamente a estrutura do sector mostram o significado
e o peso real dessa transformação, em pleno curso, nas
relações Estado/banca.

Haverá então que tirar, da análise da realidade de um
novo espaço estratégico que está em plena fase de enchi-
mento (e muito para além da mera estática dos enquadra-
mentos jurídico-formais), uma ilação fundamental: na
composição de forças entre Estado e mercado, sob a pressão
da globalização, a banca portuguesa (e, mais geralmente, a
europeia continental) terá de verificar que cada vez menos
pode contar com o primeiro e terá, cada vez mais, de se
confrontar (directamente) com a rudeza do segundo. É, para
a banca, um preço (relativamente elevado) da mutação, em
profundidade, do aconchego dos capitalismos nacionais

�

�

Em termos de concorrência, a pressão sobre a conta de
resultados impondo, inexoravelmente, uma atitude (e
uma prática efectiva) de reestruturação permanente
por parte dos bancos;
Em termos do enquadramento institucional, a
ultrapassagem (provavelmente, irreversível) do
quadro tradicional das relações Estado/banca,
originado no seio do processo de formação e consoli-
dação dos capitalismos nacionais, mais ou menos
desenvolvidos.

II. Os Fenómenos Exógenos e as
Suas Repercussões
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economias de destino. Com as alterações do conjunto do
último quartel do séc. XX, mantendo-se as reduzidas
dimensões relativas do mercado e das instituições e a
debilidade estrutural do processo de internacionalização, a
composição de forças entre os dois efeitos alterou-se
profundamente, no decurso da 2ª metade da década de 90.
No quadro do efeito-dimensão, o sistema bancário
português, já num ambiente de liberalização dos mercados,
não teria capacidade para uma afirmação internacional
vigorosa; mas o mercado, se não servia como base sólida
para uma estratégia credível de internacionalização activa,
era suficientemente atractivo para uma estratégia de
penetração por parte do sistema bancário espanhol, com
base em dois argumentos elementares e, por isso, facilmen-
te compreensíveis: antes de mais, responder com capacida-
de empresarial aos fundamentos geopolíticos da estratégia
empresarial; complementarmente, buscar assegurar um
mercado adicional, adjacente, com algum significado desde
que entendido em termos de complementaridade com um
mercado interno pré-existente.

Significa isto que, quer no efeito-dimensão, quer no
efeito-internacionalização, o sistema bancário português,
sob a pressão do binómio globalização dos merca-
dos/internacionalização das economias, estava, no final do
séc. XX, a ser objecto, em termos estratégicos, da reversão
negativa da composição entre aqueles dois efeitos: pequena
dimensão, sem relevância global nem regional europeia, e
incapacidade estratégica de ser agente de internacionaliza-
ção activa, ficando objecto das estratégias de internaciona-
lização de terceiros.

Considerando este mecanismo de fundo, a análise da
articulação entre as circunstâncias e as estruturas suscita
algumas questões com interesse. Poder-se-á identificar um
conjunto das mais relevantes, salientando os três grupos de
questões que se seguem.

No 1º grupo, importa considerar o impacte previsível da
evolução conjuntural da economia portuguesa e o novo
quadro em que se situa a questão da salvaguarda dos
equilíbrios macroeconómicos fundamentais: por um lado, a
verificação de um período difícil, iniciado (mas talvez
inicialmente não correctamente percepcionado) em meados
de 2000, e que, provavelmente, continuará e se agravará ao
longo de um período relativamente extenso; por outro lado,
a alteração profunda que a adopção da moeda única
introduziu, no início de 1999, no quadro conceptual das
políticas de regulação conjuntural, com a ablação das
políticas monetária e cambial e a redução dramática da
eficácia da política orçamental (para não referir as dificul-
dades da política de rendimentos e preços, tendo na
memória o caso, absolutamente extraordinário, da política
de manutenção dos preços da gasolina e do gasóleo em
2000).

Com efeito, em ambiente de união monetária, vários
sinais de alerta (taxa de juro, taxa de câmbio, défice
externo) perdem o significado imediato que lhes era
conferido em ambiente de moeda e economia com defini-

para a agressividade de formas transnacionais de capitalis-
mo. Não será necessário invocar o curso, particularmente
significativo (e preocupante), do sistema bancário japonês
nas suas vicissitudes da década de 1990 e nas dificuldades
da reestruturação geral que se impõe na década de 2000 –
bastará, tão-somente, compreender que, no contexto geral
da globalização (e, no caso concreto, no de moeda única,
como factor regional de pressão local adicional), a banca
portuguesa terá como exigência estratégica fundamental a
sua afirmação no mercado em condições duras de concor-
rência até agora desconhecidas. Alguns autores referem-se
a conceitos como “competição global” e “competitividade”
– não são, seguramente, palavras vãs; são, muito simples-
mente, expressões mais ou menos sofisticadas, mais ou
menos felizes, da mesma realidade básica da mutação da
natureza dos mercados forçando à internacionalização das
economias e, muito em particular, à redução da capacidade
e da margem de manobra dos Estados.

Perante os efeitos destes factos exógenos, poderá ser útil
esquematizar algumas pistas que permitam estabelecer
respostas estratégicas por parte do sistema bancário
português.

O quadro de partida para alguma forma de reflexão
estratégica no sistema bancário português pressupõe a
análise (em função dos três fundamentos metodológicos já
atrás referidos):

Os dois efeitos pesados são o efeito-dimensão e o efeito-
-internacionalização. Estão frequentemente relacionados
entre si; mas a evolução resultante dessa relação não é
necessária, i.e., a conceptualização e a racionalização dos
efeitos recíprocos podem originar, em termos de evolução
estrutural do sistema, uma resultante tanto favorável como
desfavorável – tudo depende da capacidade, da lucidez e da
coragem dos actores empresariais.

No caso português, encontramos uma dimensão
reduzida, com um grau de internacionalização activa sem
relevância significativa. O facto de a dimensão do mercado
e das instituições ser reduzida não necessita de explicações;
quanto à questão da relevância do efeito-inter-
nacionalização, parece justificar-se algum comentário
adicional.

Aquestão central é que, durante décadas (de facto, desde
meados dos anos 60, com o crescimento da emigração para
a Europa rica), a criação de redes internacionais pela banca
portuguesa foi bastante rudimentar e (com excepção dos
territórios africanos e Macau) sem qualquer impacte nas

�

�

�

Do papel de dois efeitos pesados;
Da permanente articulação entre as circunstâncias e as
estruturas; e, ainda,
Das questões relativas à composição possível dos
quadros de referência estratégica.

III. As Respostas por Parte do
Sistema Bancário Português

O papel de dois efeitos pesados

A permanente articulação entre as
circunstâncias e as estruturas
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ção nacional, em termos tradicionais; a contrapartida, em
UEM, é a deslocação de liquidez e de capitais no interior do
espaço unificado; consequentemente, o esforço de
ajustamento é transferido da manipulação, pelas Autorida-
des (Ministério das Finanças e Banco Central), de parâme-
tros monetários e cambiais (em particular, taxa de juro e
taxa de câmbio) para a economia real, i.e., as empresas e as
famílias.

No centro do 2º grupo de questões, está o desenvolvi-
mento da concorrência local, dentro do sistema bancário.
Não é a única causa, mas é, certamente, uma das mais
significativas em termos de redução (provavelmente, ainda
para continuar) de um dos parâmetros básicos da actividade
bancária, a margem financeira bruta. A questão tenderá,
naturalmente, a agudizar-se se operadores estrangeiros
optarem por uma política clara de conquista de quota de
mercado.

A 3ª tem a ver com o mecanismo auto-reprodutor do
aumento do endividamento na economia portuguesa nos
últimos anos, resultante do cruzamento entre, por um lado,
a formação de déficites nas finanças públicas (explícitos e
implícitos) e nas relações com o exterior e, por outro lado, o
forte acréscimo do endividamento das famílias (por razões
de alteração dos padrões de comportamento), das empresas
(em parte, como resposta aos atrasos de pagamento de
fornecimentos ao Estado) e, como inevitável fecho de
cúpula da economia, o aumento do endividamento do
sistema bancário no exterior (como resultado da redução
na dinâmica de captação de poupanças internas). Se
acrescentarmos os efeitos de saída de capitais desde o 2º
semestre de 2000, facilmente se compreende que será
indispensável corrigir claramente a rota dos acontecimen-
tos. Na economia portuguesa, sem a almofada de segurança
constituída (tradicionalmente – ou antigamente?) pela
poupança interna, a margem de manobra para o funciona-
mento da economia, em condições aceitáveis, fica muito –
demasiado – reduzida.

Decorre do que foi referido que o sistema bancário
português tem pela sua frente uma exigência de reformula-
ção do modo de inserção na conjuntura local, ficando
forçado a atender a horizontes temporais mais longos para a
definição das suas políticas.

O 3º e último grupo de questões tem a ver com a aprecia-
ção de alguns tópicos fundamentais sobre os quadros de
referência estratégica para o sistema bancário. Podem
identificar-se cinco tópicos dominantes.

O 1º tem a ver com uma questão básica de atitude face ao
mercado: a articulação entre a sucessão das situações
conjunturais e a evolução estrutural do sistema bancário,
como resultado das estratégias dos actores.

O 2º resulta de uma questão implícita e sempre presente
com que o sistema bancário se confronta: a sua relação com
a evolução estrutural da economia portuguesa, em muito
ultrapassando a óptica da gestão na vida corrente das
operações.

O 3º exprime uma questão de táctica preventiva
indispensável e que consiste na exigência de ocupação de
espaço no mercado local, focando as políticas de marketing
nesse objectivo prioritário.

O 4º constitui uma questão-charneira a explicitar e
resolver, a qual diz respeito à concepção da organização do
mercado conjunto da Península Ibérica no contexto da UE.
Constituirá, seguramente, um dos temas fundamentais
(porventura, decisivo) para a evolução futura do sistema
bancário português. No essencial da questão estará,
sobretudo, a concepção estratégica, por parte da banca
portuguesa e da banca espanhola, em termos da composição
concreta na realidade do terreno e no decorrer do tempo, do
binómio domínio/organização em termos de estratégia de
mercados.

O 5º traduz uma questão (ainda pouco clarificada) de
estratégia de internacionalização: deveremos interrogar-
nos sobre se o sistema bancário português opta por se
concentrar (como é o caso, hoje) no quadro local, ou (como
se nos afigura necessário) se opta por uma estratégia de
internacionalização deliberada. Não é, obviamente, uma
decisão fácil nem sequer óbvia – mas é, porventura, aquela
que, por um lado, levará a evidenciar a real capacidade das
instituições e, por outro lado, poderá estabelecer a divisória
entre uma sobrevivência passiva e uma vivência activa,
com algum significado económico e empresarial. Esta
questão da capacidade de resposta, em termos de interna-
cionalização, por parte do sistema bancário não difere
muito, antes é homotética em relação ao posicionamento
geral da economia portuguesa no seu conjunto – por isso
mesmo se configura como, muito provavelmente, um dos
temas centrais da década agora mesmo iniciada.

Por isso mesmo, muito ainda há a fazer (em termos de
estudo e reflexão e, sobretudo e consequentemente, em
termos de explicitação de uma visão estratégica e concreti-
zação das acções correspondentes) no que respeita ao papel
da banca portuguesa face à internacionalização das
economias – é como pequeno contributo para esse trabalho
que, no contexto deste número da comemora-
tivo dos 10 anos de existência do ISGB, pareceu útil abordar
o tema.

Inforbanca

*Presidente do
Conselho Científico do ISGB

�

As questões relativas à composição possível dos
quadros de referência estratégica
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nebulosa

Nebulosa
GlobalizaçãoGlobalização

A economia mundial encontra-se numa

situação particularmente incerta e confusa.

A mudança é intensa, a previsibilidade é

pequena e há fortes sinais de instabilidade.

Tudo parece suster a respiração, expectante

perante o futuro. Alguns prometem uma

“era de ouro” da humanidade, com a

eliminação da guerra e da miséria. Outros

prevêem uma época de apocalipse

planetário, no meio do conflito e da

destruição. O milénio nasce no meio de um

silêncio ansioso, na dúvida e na incerteza.

O mais extraordinário neste nosso tempo é

que são as mesmas realidades que

justificam, simultaneamente, a confiança e

os temores. A ciência, a técnica, a economia,

a liberdade são as apostas do mundo. É nelas

que se confia para eliminar o sofrimento, a

injustiça, a miséria, a tirania. Mas são elas que trazem novos riscos e perigos, da degradação do ambiente ao crime

urbano, do fosso do desenvolvimento ao terrorismo, da clonagem humana ao aborto. O homem hoje não sabe o

que pensar do que o espera.

É tonto entrar em euforia e é injustificado lançar o alarme de crise, como tantos insistem. Ao referirem a Internet, a

nova economia, a modernização tecnológica, muitos criam um irreal ambiente de fascínio. Ao falarem da queda

da bolsa ou da variação da taxa do euro, da globalização ou da alegada crise portuguesa, muitos criam um clima de

susto sem justificação suficiente.

O mundo vive um momento de grande transformação.
No meio dos debates e da confusão, perdemos de vista o
grau de modificação da economia mundial que estamos a
viver. Desde a “revolução industrial”, iniciada na Grã-
-Bretanha em meados do século XVIII, que o mundo entrou
numa corrida desenfreada de inovações, transformações e

melhorias. Essas melhorias dão-se em todas as áreas da
actividade humana, da agricultura à informação, da
manufactura à construção. Algumas são particularmente
influentes e motivam que se fale de um “mundo novo”, de
uma “nova economia”.

Quando os avanços tocam em recursos ligados à energia
– carvão no século XVIII, a electricidade no século XIX, o
petróleo e o átomo no século XX – ou à comunicação – os
canais no século XVIII, os caminhos-de-ferro, navios a

Intensa Transformação

João César das Neves*
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vapor e telégrafo no século XIX, o telefone, automóvel
aviões, satélites e Internet no século XX –, a “evolução”
torna-se “revolução”.

Nos últimos 15 anos, as modificações verificadas,
sobretudo no campo da informação, foram notáveis. A
globalização dos capitais em meados dos anos 80, a Internet
nos anos 90 foram evoluções fundamentais. A isto juntam-
-se modificações mais específicas, mas igualmente
maciças. A “queda dos muros” a leste, o “mercado único”
europeu, a construção do euro e o alargamento na União
Europeia, a criação da Organização Mundial de Comércio,
a abertura na Índia e (mais lenta) na China, alguma
estabilização na América Latina, a democratização um
pouco por todo o mundo são transformações cujos efeitos
dificilmente podem ser exagerados. Vivemos uma época
realmente emocionante.

Tudo isto são realidades que se manifestam em produti-
vidade, inovação e investimento. A abertura de novos
mercados com o fim da guerra fria, as novas tecnologias de
informação e, em geral, a dinâmica da globalização criaram
um magno impulso de crescimento e transformação que vai
empurrar a economia mundial ainda durante décadas. Na
Europa, em particular, as largas transformações monetárias
e reais são importantes elementos de aprofundamento do
comércio e integração, com grandes benefícios actuais e
futuros.

Trata-se, em cada um dos casos, de importantes modifi-
cações estruturais que vão demorar anos até esgotarem
todas as suas potencialidades. Assim, o mundo tem razões
substanciais para esperar um longo período de intenso
desenvolvimento. Depois do século XX, onde tantos
avanços foram conseguidos sobre os escombros da maior
destruição da humanidade, o século XXI começa num
clima de justificada esperança.

Todas estas alterações têm potencialidades extraordiná-
rias. Mas manifestam-se imediatamente por um grau de
incerteza, temor e turbulência. Em termos mediáticos, as
melhorias já conseguidas e as promessas ainda mais
maravilhosas empalidecem ao lado das suspeitas que a
evolução provoca.

A principal acusação é feita à globalização. Por todo o
lado ouvimos terrores, ameaças, vítimas e sustos cuja
responsabilidade é atribuída à globalização. Organizam-se
mesmo movimentos violentos para a combater, como se ela
fosse um exército ou uma pessoa. Isto, realmente, não é
novidade.

Os medos e os temores foram sempre uma constante do
processo de desenvolvimento. Quando no início do século
XIX a França se começou a desenvolver ou em meados se
lançaram os EUA, a Grã-Bretanha desenvolvida assustou-

-se. Quando se descobriu a electricidade e o gás, o mundo
tremeu. Quando, no fim do século, acordou o Japão e em
meados deste se lançou a Coreia, Israel, Portugal, houve
quem temesse o pior. Quando apareceu o telégrafo ou o
avião, previu-se uma revolução terrível. No início deste
século XXI, estão a desenvolver-se as maiores zonas do
mundo, a China e a Índia, e a comunicação aprofundou-se
com a Internet. São estas, antes de mais, as razões do pânico
actual.

Assim, esta instabilidade da economia é não só natural,
mas conveniente. A alternativa a estas perturbações é a
calmaria podre que condena a sociedade a ficar estagnada
no pântano do subdesenvolvimento. Infelizmente, existem
ainda muitas regiões que vivem esta paralisia. É a turbulên-
cia empresarial que permite aos mercados avançarem e
empurrarem o desenvolvimento. Claro que, se for de mais,
cria uma catástrofe. Mas a perturbação moderada é normal
e vantajosa.

A instabilidade, além de natural, é inevitável. Ninguém
pode ser responsabilizado pela evolução do mundo. Aos
governos exige-se que conheçam as condições económicas
que empurram as empresas e saibam jogar com elas. Mas
não as podem determinar.

Os problemas mais fortes no horizonte provêm, hoje
como no passado, dos sectores financeiros. A euforia
produtiva causa, em grande medida, o alto valor do dólar e a
queda do euro, a turbulência de todas as bolsas e a volatili-
dade dos capitais. Também em Portugal os principais
motivos de receio provêm de causas nominais, como o
endividamento das famílias e do Estado, o excesso de
inflação, a alta dos mercados imobiliários e o risco
financeiro em geral.

Exactamente por isso a situação actual do mundo é
ambígua e interessante. Por um lado, existe uma oportuni-
dade de crescimento e progresso como poucas na História.
As poderosas correntes da liberalização global e inovação
tecnológica combinam-se para criar forte aceleração, onde
mais beneficiam as economias mais atrasadas. Por outro
lado, e por razões conexas, a instabilidade financeira
ameaça um furacão que pode dispersar tudo. O quadro é
incerto e instável. Mas dificilmente se pode considerar
negro. É nestes momentos que a qualidade das leis, dos
sistemas e da política pode marcar toda a diferença.

Mas existe um outro problema que é a principal causa de
preocupação actual: o fosso entre zonas ricas e pobres.
Todos sabemos que existem largas zonas do mundo na
miséria, em que o desenvolvimento ainda não teve os frutos
que vemos noutras regiões. Este facto não é causado, como
tantos pensam, pela maldade intrínseca do desenvolvimen-

Instabilidade Inevitável

Passar o Fosso

"O homem hoje não sabe o que pensar

do que o espera."

"Os medos e os temores foram sempre

uma constante do processo de

desenvolvimento."
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to. Ele vem antes de um outro elemento simples: como
todas as realidades históricas, o progresso começou num
sítio, num momento dado, e depois foi-se espalhando pelo
mundo. Daqui a desigualdade. O processo continua a
desenrolar-se a taxa acelerada. A todo o momento vemos
alguns países que conseguem atravessar o fosso, passando
de pobres para países ricos. Mas ainda há zonas intocadas
por ele. Aquilo a que chamamos “globalização” é, simples-
mente, a fase seguinte deste magno processo de desenvolvi-
mento.

Estudos recentes prevêem mesmo que no início do
terceiro milénio se esteja a registar o ponto máximo desta
disparidade. A distância entre os países desenvolvidos e os
países pobres nunca foi tão grande. Mas também não deve
voltar a sê-lo. A razão, simplesmente, é que se estão a
verificar avanços decisivos nas maiores zonas do mundo,
China e Índia, Extremo Oriente e na América Latina. Se o
processo continuar, daqui a umas décadas poderemos dizer
não que um terço do mundo é rico e dois terços pobres, mas
que a esmagadora maioria do mundo está próspera e a
excepção é a pobreza.

Mas não é assim que muitos vêem o problema. A ponto
de ter surgido uma nova actividade mundial: a organização
de manifestações violentas contra a globalização. A partir
de Novembro de 1999, no início do “Millenium round” da
Organização Mundial do Comércio, em todos os encontros
supra-nacionais de altos responsáveis políticos, existem
graves manifestações de uma multiplicidade de movimen-
tos anti-globalização.

É preciso dizer que as forças que vemos manifestar-se à
porta das organizações internacionais e os oráculos
perorantes que as apoiam estão realmente a contribuir para
destruir aquilo que dizem defender. O combate à miséria é,
evidentemente, a principal das suas boas intenções. Mas, ao
atacarem a abertura, o progresso e a integração económica,
eles combatem a solução que irá um dia acabar com a
miséria que dizem odiar. A pobreza só encontrou solução
cabal nos nossos dias quando começou o desenvolvimento,
o qual aumenta a riqueza todos os anos.

Claro que durante o progresso há sérios problemas de
redistribuição a resolver. No entanto, a força essencial que
já tirou multidões de pobres da sua situação é a melhoria
geral das condições de vida. O que a realidade mostra
claramente é que o desenvolvimento, naquelas regiões em

que se deu, não tornou “os ricos cada vez mais ricos e os
pobres cada vez mais pobres”, como os velhos marxistas
pensavam. O que aconteceu é que se criou uma classe nova,
a “classe média”, que domina a sociedade. Ela é composta
por antigos pobres que, graças ao progresso, melhoraram
em muito a sua situação. E mesmo aqueles que se mantêm
pobres têm hoje condições de vida muito melhores, devido
aos serviços que a sociedade lhes coloca ao dispor.

Deste modo, o remédio vital para a pobreza, para o
ambiente, para a cultura e a liberdade é o desenvolvimento
económico. São os países desenvolvidos que mais se
preocupam com estes valores, e são os recursos de que eles
dispõem que constituem os meios mais poderosos para a
sua satisfação. A globalização, fase actual de desenvolvi-
mento, está a trazer à dinâmica económica largas zonas do
planeta. Devemos apoiá-la, não combatê-la.

É indiscutível que a situação de pobreza mundial
melhorou extraordinariamente em relação ao que era há
umas décadas, graças à globalização. Se as coisas continua-
rem no ritmo que têm tido nos últimos 20 anos, daqui a uns
50 é provável que todo o mundo esteja desenvolvido,
excepto África e algumas zonas da Ásia do Sul, presas ainda
em graves problemas estruturais. Nessa altura, estará quase
resolvido o problema do subdesenvolvimento e haverá
muito menos pobres do que hoje.

Claro que, como se disse, esta dinâmica é tudo menos
garantida e muitos perigos a espreitam. Não há dúvida de
que o mundo e o processo em que está envolvido têm muitas
injustiças e manifestam riscos elevados. Os ataques ao
ambiente, a miséria, o racismo, a escravatura, o crime, o
terrorismo são males graves, e todos não somos de mais
para os combater. Tal como a democracia, a globalização é o
pior dos sistemas, se exceptuarmos todos os outros. Além
disso, nos países agora desenvolvidos apareceram novos
tipos de pobreza, variantes recentes ainda difíceis de tratar.
Estas estão ligadas a problemas profundos, como a droga, a
marginalidade, e exigem novas soluções criativas. Mas se,
ao combater os seus males, destruímos o progresso que nos
sustenta, a cura é pior do que a doença.

Na verdade, a evidência mais clara mostra que aqueles
países que se abriram às relações internacionais e ao
investimento externo das famigeradas multinacionais, e o
fizeram num quadro legal sólido e respeitado, conseguiram
desenvolver-se e eliminar a pobreza. Não se trata de “neo-
liberalismo”, porque a regulação do Estado é crucial. Trata-
-se de instituir mercados modernos, abertos e dinâmicos.
Por outro lado, os países que se mantêm em pobreza são
precisamente os que se temeram a abertura, se fecharam e
caíram na corrupção, nas guerras tribais, nas ditaduras de
esquerda e de direita. A globalização, devidamente
regulada de forma a garantir os princípios da justiça e do

"Os problemas mais fortes no

horizonte provêm, hoje como no

passado, dos sectores financeiros."

"... o progresso começou num sítio,

num momento dado, e depois foi-se

espalhando pelo mundo. Daqui a

desigualdade."

"... a má política e a corrupção dos

governos dos países pobres são os

principais responsáveis pela sua

miséria."

Inscrição válida

para 4 números
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equilíbrio, é a única esperança para os povos em desenvol-
vimento.

A erradicação da pobreza, a defesa da ecologia, da
liberdade e da cultura enfrentam hoje muitos obstáculos.
Entre os mais sérios estão, precisamente, as forças anti-
-globalização, que, alegadamente em nome de uma

sociedade mais justa, mais limpa, mais livre e culta,
insistem em combater esse caminho. Deste modo, ao
lutarem contra a abertura em nome de valores, estão
precisamente a atacar o que dizem defender. O seu repúdio
da actividade económica e das relações internacionais é
mais instintivo que racional. Uma tal irritação endémica
contra as empresas e os lucros, contra o comércio externo e
as multinacionais, só terá justificação se se basear, talvez de
forma inconsciente, nas velhas teorias da “exploração” de
Marx e do “imperialismo” de Lenine. Mas, ao hostilizarem
o progresso, não só impedem a melhor forma de curar a
pobreza como perdem a oportunidade de influenciar a
globalização no bom sentido. E a globalização precisa
muito de correcções, regulamentos e boas influências.

Talvez a solução para esses movimentos seja compreen-
der que a má política e a corrupção dos governos dos países
pobres são os principais responsáveis pela sua miséria. Por
isso, em vez de atacarem a globalização, sentados na
comodidade dos países ricos, talvez fosse melhor que esses
movimentos se dirigissem aonde está o verdadeiro inimigo.

"... o remédio vital para a pobreza,

para o ambiente, para a cultura e a

liberdade é o desenvolvimento

económico."

Mas há uma questão mais profunda que assombra o
quadro optimista da “nova economia”. Para avaliar a
fragilidade do desenvolvimento, vale a pena considerar a
situação que se vivia há cem anos. Nessa altura, estava-se
em plena , uma era de ouro de abertura e
crescimento. A globalização era, já então, uma realidade,
sustentada ainda pelos navios a vapor e pelo telégrafo, mas
que prometia grandes avanços. No entanto, em vez de se
realizarem esses ganhos, seguiu-se a terrível primeira
metade do século XX e tudo desabou.

O futuro risonho que 1900 prometia acabou por se
manifestar em duas guerras mundiais e uma “grande
depressão” e todas as perspectivas optimistas se esfuma-
ram. Em 1945, após o pior período da história mundial, era
razoável dizer que o desenvolvimento não passava de um
sonho bonito, durara 200 anos, mas fora incinerado de vez
pelas bombas da guerra. Parecíamos ter voltado à estagna-
ção daAntiguidade.

Surpreendentemente, os 50 anos seguintes criaram uma
dinâmica ainda maior e mais profunda do que a anterior. O
mundo dos anos 60 aos 90 avançou para cumes muito mais
elevados de progresso. Os finais do século XX assistiram a
uma segunda era de ouro de abertura e crescimento, em que
a globalização, agora sustentada pelos aviões, satélites e
Internet, prometeu grandes avanços futuros.

Qual será o episódio seguinte? Cumpriremos as
esperanças gloriosas que o crescimento recente parece
assegurar? Ou repetiremos os erros dos nossos avós,
levando o mundo ao limiar do abismo? Ninguém sabe
realmente o que vai suceder. É também por isso que a
perplexidade é a tónica dominante.

belle époque

�

*Professor Universitário
Docente do CAGB
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Análise e Concessão
Crédito

Aspectos ActuaisAspectos Actuais da

de
Apesar do muito que se tem dito sobre o

interesse decrescente no crédito por parte

dos bancos, o certo é que o peso relativo

do crédito no activo dos bancos é cada vez

maior.

Haverá que reconhecer que a sua concessão

obedece hoje a uma lógica bem diferente da

do passado, e é exactamente sobre isto que

nos propomos escrever.

Importará recordar que a análise e concessão de crédito
passam por , ou seja, aqueles com
os quais os analistas normalmente se preocupam, como seja
a análise económica e a análise financeira.

Nesta óptica, há que analisar o rácio de liquidez e de sol-
vabilidade das empresas, conhecer a rotação de existências,
o prazo médio de recebimentos e de pagamentos, medir o
grau de endividamento e consequentemente verificar a auto-
nomia financeira. Há que medir as Necessidades de Fundo
de Maneio e analisar a forma como foram ou vão ser cober-
tas.

Há que ter presente se se pretende uma análise estática,
ou uma análise dinâmica, ou mesmo fazer uma análise está-
tica comparada.

É evidente que, como ponto prévio, nos devemos ques-
tionar sobre a finalidade da análise. Será que nos interessa
uma análise retrospectiva ou pretendemos efectuar uma

aspectos quantificáveis

análise prospectiva? É fundamental conhecer-se o objecti-
vo do trabalho e saber se vai estar em causa um financia-
mento a médio/longo prazo ou um financiamento de curto
prazo, e em qualquer um destes casos com que finalidade. É
igualmente importante conhecer-se o montante da operação
e o seu ajustamento à dimensão do proponente. As projec-
ções de tesouraria podem ser relevantes ou desprezáveis.
Pode ser igualmente importante conhecer o mapa de

e a capacidade da empresa para gerar meios ( ).
Aqui, também podemos considerar que o conhecimento do

pode ser encontrado pelo critério de base zero ou
podemos ser mais exigentes e introduzir-lhe factores de
crescimento.

Mas em toda esta matéria estamos a referir-nos a
perfeitamente .
Sobre este ponto não faltam manuais, regras, orientações

e mesmo razões comerciais que podem condicionar a dação
de crédito de forma objectiva. Ao longo desta reflexão
sobre aspectos ligados à sua concessão, iremos apenas preo-

cash
out cash flow

cash flow

aspec-
tos quantificáveis

Aspectos Quantificáveis da Análise

Fernando de Almeida*
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a)
b)
c)

Produtos ou famílias de produtos
Alto, razoável, moderado, pobre
Expresso em anos

Embrionária
(7 a 15 anos)

Crescimento
(2 a 7 anos)

Maturidade
(1 a 4 anos)

Envelhecimento
(1 a 4 anos)

O FUTURO EM FUNÇÃO DA MATURIDADE TECNOLÓGICA

Durabilidade
das nossas
vantagens
comerciais

Previsão de
comercialização

de produtos

a) b) b) b) b) b) c)

Nome

Conhecimento dos nossos concorrentes

Investimento
em I+D

Investimentos
em I+D

Investimento em
equipamentos

Tecnologia
própria

Rendibilidade
verificada

Nossa situação

cupar-nos com , em que
impera a subjectividade. Também não iremos abordar o
risco sector, país, mercado, moeda, taxa, prazo ou operação,
por entendermos que também estes aspectos estão cobertos
por normativos das várias instituições, ou por imposições
do Banco de Portugal.

Por uma questão de melhor organização de ideias, vamos
dividir os em 5 grupos,
abordando em cada um deles um aspecto distinto dos de-
mais.

No primeiro grupo, vamos partir de nós próprios e tentar
definir uma perspectiva para encarar a empresa. Será que a
empresa pertence aos , sendo os seus interes-
ses os únicos que estão em jogo, ou, numa visão mais alar-
gada, temos de avaliar os ?

Aempresa existe por iniciativa dos seus sócios e admite-
-se não ter sido criada com fins filantrópicos, mas para par-
ticipar lucrativamente numa actividade económica. Depois
de criada a empresa, há muitos outros interessados para
além dos sócios: os clientes, os fornecedores de equipamen-
tos, matérias-primas e serviços, os bancos, o fisco, o Esta-
do, a comunidade onde a empresa está implantada, toda a
envolvente da sua localização e actividade, as empresas
subcontratadas, os assalariados, os empregados, os qua-
dros, etc. Para além da envolvente humana, haverá que con-
siderar as envolventes física e ambiental, estas também com
reflexos na anterior.

Em todos os momentos de uma empresa, o factor huma-
no é relevante. Se a empresa está em constituição, a figura
do fundador é determinante. Se a empresa há muito que pas-
sou essa fase, libertou-se certamente do fundador, mas a
análise do factor pessoal continuará a ser importante,
conhecendo as pessoas-chave e o vínculo destas à empresa.

aspectos de natureza qualitativa

aspectos de natureza qualitativa

shareholders

stakeholders

Mas há outros valores não quantificáveis, como a sub-
contratação obtida, a exclusividade de uma técnica de pro-
dução ou de distribuição, o valor de uma marca, o valor do
projecto, o valor dos quadros que integram a empresa, a sua
selecção, qualidade, formação e idade.

O modelo de decisão, a concentração de poderes, a orga-
nização como um todo são aspectos que emprestam ou reti-
ram valor a uma empresa, mas que não podem na maior
parte das vezes ser recolhidos do balanço, nem expressos
num número.

Num segundo grupo, colocaríamos
. É evidente que, sob o ponto de vista estritamente

jurídico, estas são empresas como quaisquer outras, só que
a sinistralidade destas é o dobro da das empresas não famili-
ares.

Se assim é, sendo Portugal um país de pequenas e médias
empresas (PME), onde florescem as EF, mas onde mesmo
as ditas grandes são igualmente EF, os cuidados devem ser
acrescentados. Não obstante caberem na definição portu-
guesa de PME 99,5% da totalidade das nossas empresas, e,
destas, 95% serem micro-empresas (menos de 10 trabalha-
dores), há imensas, entre as quais bancos e outras empresas
cotadas em bolsa, que cabem na definição de EF.

Na análise particular destas empresas, há que ter em con-
sideração como será feita a sucessão, se esta está
a ser ponderada e de que maneira, como se articula a família
ou famílias no seio da empresa, se há espaço para todos os
familiares que querem entrar ou se existe algum protocolo
familiar a impor restrições ou limitações.

Fazer assentar a grelha de remunerações no grau de
parentesco, assim como o posicionamento hierárquico,
pode constituir sinal denunciador de problemas a prazo. Ser
filho do dono não é sinal de incapacidade, mas ter responsa-
bilidades apenas por esse facto pode ser muito mau. Se, para
além da falta de preparação, ainda se recebe uma remunera-
ção, o risco de ver uma gestão capaz substituída por uma

as empresas famili-
ares (EF)

Aspectos de Natureza Qualitativa

1º grupo – ou ?shareholders stakeholders

2º grupo – empresas familiares
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incapaz deve ser equacionado.
Neste tipo de empresas, há duas crises típicas, uma de

sucessão, entre a 1ª e a 2ª gerações, e outra de liderança,
entre a 2ª e a 3ª gerações. Convém dar atenção a eventuais
sinais destas crises e à forma como poderão ser ultrapassa-
das.

No terceiro grupo, incluiríamos a , que
traz agarrada toda uma terminologia estrangeira, que se
reparte entre neologismos e siglas. O analista, para além de
dominar a terminologia e de não ter ideias pré-concebidas
sobre projectos condimentados deste modo, deve utilizar as
ferramentas que entender mais ajustadas, mas sem perder
de vista que terá de existir um prazo para o reembolso da
operação. Não pode deter-se apenas sobre cenários de
expectativas. As empresas podem utilizar novas ferramen-
tas informáticas, abrir canais pela Internet, montar negócios
sobre economia digital, vender produtos e serviços através
das novas tecnologias de informação, mas os activos têm
graus de realização, e muitas das vezes chama-se nova eco-
nomia a imobilizações em incorpóreo ou à possibilidade de
utilizar, em parceria, uma qualquer fibra óptica que passa
debaixo de terra ou suspensa no ar, não podendo sequer ser
retirada, pois o custo desta operação é superior ao seu preço.

Mas o cuidado a ter não deve ficar limitado ao grau de
realização dos activos, dever-se-á ter também presente
onde estão os eventuais clientes e que receita poderão pro-
porcionar.Avaliar uma rede de um banco, atribuindo
a cada cliente um certo valor, quando a maioria não tem
sequer um saldo desse montante, nem faz operações sus-
ceptíveis de deixar comissões, é tão atrevido como avaliar
uma rede de televisão por cabo ou de telefone pelo número
de eventuais clientes só porque estes a todo o momento o
podem vir a ser pelo facto de junto à sua casa passar o cabo
de ligação.

Para além dos aspectos de natureza pessoal, como saber
quem domina o negócio e que fidelização existe com a
empresa, é fundamental apreciar o retorno do capital inves-
tido.

No quarto grupo dos aspectos qualitativos, mas que se
entendem de primordial importância para a concessão de
crédito, incluiríamos a inovação e o desenvolvimento.

nova economia

online

Nos dias que correm, com a elevada competitividade
existente, a I+D tem naturalmente de ser levada em consi-
deração. Mesmo que o projecto em questão seja acompa-
nhado de um modelo estratégico que contemple este aspec-
to, o analista deve testar a capacidade competitiva futura do
proponente.

Bastará para o efeito elaborar um mapa de dupla entrada,
pelo qual fica não só a saber com que produtos ou família de
produtos a empresa vai competir como a conhecer o domí-
nio da empresa sobre a tecnologia que utiliza e simultanea-
mente a saber quais os principais concorrentes, que conhe-
cimento deles tem o proponente e como está preparado para
competir no mercado.

Por último, e não houve qualquer preocupação na hierar-
quização por importância, há que valorar ou não a

.Aforma ambígua como este aspecto tem sido trata-
do nem sempre ajuda os empregados do banco e os clientes.
Aexpansão do crédito aos particulares só foi possível com a
utilização do . Recentemente, houve tentati-
vas de procedimentos muito idênticos relativamente ao cré-
dito a empresas, com a utilização de modelos de
interno. Não é nosso propósito discutir a bondade destes
modelos, que, como quaisquer outros, têm vantagens e des-
vantagens.

Foi com base no que o crédito a particula-
res se expandiu e difundiu no mercado a procura sistemática
de simulações. Caminha-se agora para uma dação de crédi-
to a certo tipo de empresas com base na atribuição de um

interno, as mais das vezes obtido com o tratamento
de elementos de contabilidade referentes ao passado e não
como seria mais correcto, com o ensaio do impacto sobre as
contas da empresa de uma operação futura, real ou simula-
da.

Em muitos destes aspectos, o factor pessoal é despreza-
do. Quando se pretende dar crédito em larga escala, deve-se
privilegiar o e o chamado interno, já
que a utilização destes instrumentos dispensa o recurso à
intervenção pessoal do analista e evita os inconvenientes de
uma possível análise influenciada ou influenciável. Há
que ter então o cuidado de não publicitar o atendimento per-
sonalizado, nem afirmar que cada cliente é um caso espe-
cial.

Se de facto se pretende valorizar o factor pessoal, então a
utilização destes instrumentos passará a ser meramente indi-
cativa, ganhando-se no melhor conhecimento do cliente, na
conquista da sua confiança, mas evidentemente perdendo
na conquista massiva de quota de mercado.

Como nota final desta reflexão, será de referir que, no
actual contexto de falta de liquidez, a análise do crédito terá
de ser mais refinada, com os elementos de natureza quanti-
tativa a serem complementados com informações de natu-
reza qualitativa, e serão certamente estes que a curto prazo
maior influência terão na fixação dos a cobrar.

relação
pessoal

credit-scoring

rating

credit-scoring

rating

credit-scoring rating

spreads �

* Docente do ISGB

3º grupo – nova economia

4º grupo – imovação e desenvolvimento

5º grupo – relação pessoal

Nota Final
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défice

problemas
Défice Externo

ProdutividadeProdutividade e

O desequilíbrio das contas com o exterior tem subjacente
a fraqueza estrutural da economia portuguesa, a sua baixa
produtividade, e reaparece periodicamente com gravidade
e urgência sempre que não é convenientemente controlado
pela política económica. Foi o aconteceu em 1978-79,
depois em 1983-85 e agora no corrente e próximo(s) ano(s).

Basta considerar que o saldo da balança de bens e
serviços, a diferença entre as exportações e as importações
de bens e serviços, é contabilisticamente igual à diferença
entre o produto e a despesa interna para perceber que entre

as principais causas do agravamento do défice (saldo
negativo) estão: (i) o crescimento da despesa interna
superior ao do produto; e, (ii), a insuficiente competitivida-
de internacional da economia. No essencial, as causas das
dificuldades actuais são as mesmas das crises anteriores,
mas o seu desenvolvimento, gravidade e terapêutica são
diferentes, devido à integração monetária europeia de
Portugal e ao desaparecimento da política monetária e
cambial nacional.

O agravamento das contas externas, a partir de 1996,
resultou fundamentalmente da reacção (racional) das
famílias e das empresas que, perante a baixa da taxa de juro
— devida ao processo de convergência nominal para a

Neste rápido apontamento — só possível

porque não quis deixar de participar no

número da comemorativo dos

dez anos do Instituto Superior de Gestão

Bancária (ISGB) e porque o Dr. Augusto

Monteiro, Director da revista, teve a

bondade de prorrogar um pouco o prazo de

entrega —, discutem-se, brevemente, dois

dos vários problemas da economia portu-

guesa: a produtividade e o défice externo. Tal

como no mar há a corrente e a ondulação,

também na economia portuguesa existe há

muito tempo um grande problema de fundo

— a baixa produtividade — e agora um sério

problema de superfície — o elevado défice

externo e a consequente dependência financeira do exterior. A questão do desequilíbrio externo é mais visível e

urgente, mas o problema da fraca produtividade é mais profundo e preocupante.

Inforbanca

Problemas da Economia Portuguesa

O Problema de Superfície:
o Elevado Défice Externo

A. Mendonça Pinto*
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Défice ExternoDéfice ExternoDéfice ExternoDéfice Externo

entrada na União Económica e Monetária (UEM) e, a partir
de 1999, à política monetária única do Banco Central
Europeu –, aumentaram as suas despesas, recorrendo ao
crédito junto do sistema bancário nacional, que, por sua
vez, se endividou no estrangeiro para poder satisfazer a
crescente procura de crédito.

Perante a insuficiência da poupança e dos depósitos
bancários, os bancos, para poderem responder à procura de
crédito (que também estimularam para aumentarem o
volume de negócios e tentarem ganhar quota de mercado
uns aos outros), foram recorrendo ao financiamento junto
de bancos estrangeiros (alguns seus accionistas) e acumu-
lando um endividamento externo significativo.

O aumento da procura e da despesa privada deveria ter
sido contrariado e compensado por uma política orçamental
restritiva. Porém, em seu lugar, houve expansão da despesa
e do défice público, que reforçou o excesso da despesa
interna sobre o produto e que só poderia ter como conse-
quência a subida dos preços e/ou das importações para
restabelecer o equilíbrio entre a oferta e a procura globais.
Como havia grande estabilidade cambial e, a partir de 1999,
moeda única, o ajustamento fez-se menos pela inflação e
mais pelo aumento das importações, com o consequente
agravamento do défice externo.

Talvez por não terem compreendido atempada e
inteiramente a novidade, a gravidade e as implicações do
défice externo no contexto da união monetária, ou por falta
de coragem para tomarem medidas impopulares, os
responsáveis pela política económica deixaram desenvol-
ver desequilíbrios macroeconómicos que foram desaguan-
do no aumento do défice e do endividamento externos. De
facto, contrariamente ao que alguns prestigiados economis-
tas nacionais chegaram a afirmar publicamente, continua a
fazer sentido apurar a balança de pagamentos nos Estados-
-membros da Zona Euro e o problema do desequilíbrio
externo não desaparece com a moeda única. O que mudou
foi: (i) o tipo de ajustamento necessário para corrigir o
défice, que, na ausência da política monetária e cambial
nacional, tem de ser feito pelas políticas orçamental e de
rendimentos; e, (ii), o tempo disponível para fazer o
ajustamento, que aumentou consideravelmente pelo facto
de a maior parte dos pagamentos ao exterior se fazer agora
na moeda nacional (o euro).

Para baixar o défice externo, como decorre das causas

antes referidas, é preciso: (i) aumentar o crescimento do
produto e/ou reduzir o crescimento da despesa interna; e,
(ii) melhorar a competitividade da economia portuguesa
nos mercados interno (para substituir importações) e
externo (para aumentar as exportações). Para reduzir a
diferença entre o produto e a despesa interna e por inerência
o défice externo, o mais desejável é aumentar o crescimento
do produto. Simplesmente, como a diminuição do défice
externo é relativamente urgente e não é realista contar com
o aumento significativo do produto em pouco tempo – a
economia (ainda) está quase em pleno emprego, o cresci-
mento da produtividade é lento e a conjuntura económica
internacional não está favorável –, a solução imediata tem
de passar mais pela contenção da despesa interna, pública e
privada, fundamentalmente por via orçamental, dada a
indisponibilidade da política monetária nacional.

A actuação no domínio monetário não será agora
determinada pela política (que não há ao nível nacional),
mas sim pelos mercados, de forma indirecta, através do
aumento do custo do financiamento interno (v.g., por causa
da competição pelos depósitos) e externo (v.g., devido a
uma, eventual diminuição do provocada pelo
aumento do endividamento) dos bancos. Esta subida do
custo dos fundos será repercutida no aumento da taxa de
juro do crédito, que, por sua vez, fará diminuir a procura e o
crédito concedido, o que contribuirá para a contenção da
despesa privada e, por esta via, para a diminuição das
importações e do défice externo.

Este processo de correcção espontânea do défice externo
deverá, no entanto, ser reforçado por uma política salarial
que preserve a competitividade internacional da economia
e por uma política orçamental de contenção da despesa
pública na medida do necessário para assegurar o cumpri-
mento do objectivo para o défice público acordado no Pacto
de Estabilidade e Crescimento (PEC), apesar da conjuntura
desfavorável para o efeito.

Se a redução da despesa pública e a diminuição do défice
externo tivessem sido efectuadas na fase de expansão do
ciclo económico, Portugal poderia agora, com o crescimen-
to económico a abrandar, aceitar a quebra automática da
receita fiscal sem ter de conter (tanto) a despesa pública.
Porém, numa situação em que é importante manter a
credibilidade externa para assegurar a continuação do
financiamento da balança de pagamentos, seria um risco
excessivo e perigoso não fazer o possível para cumprir o
acordado no PEC (défices públicos de 1,1% do PIB no
corrente ano e 0,7% do PIB em 2001), pois o seu incumpri-

rating

"O desequilíbrio das contas com o

exterior tem subjacente a fraqueza

estrutural da economia portuguesa, a

sua baixa produtividade, e reaparece

periodicamente com gravidade e

urgência sempre que não é

convenientemente controlado pela

política económica."

"... a solução imediata tem de passar

mais pela contenção da despesa

interna, pública e privada,

fundamentalmente por via orçamental,

dada a indisponibilidade da política

monetária nacional."
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€

mento poderia dificultar o financiamento da economia e
dos bancos no exterior. É precisamente para evitar um mal
maior – o risco e as consequências que poderiam advir de
possíveis dificuldades no sistema financeiro – que se deve
aceitar agora um mal menor – a contenção da despesa
pública – , mesmo que, agora, esta política orçamental seja
pró-cíclica e contribua (temporariamente) para o agrava-
mento da situação económica.

Perante a quebra das receitas fiscais, para cumprir o
défice orçamental no corrente e no próximo ano, vai ser
necessário reduzir significativamente a despesa pública. A
contenção deverá ser feita com critério para sacrificar o
menos possível as despesas de investimento, as despesas
sociais e os vencimentos dos funcionários públicos, mas
não é possível fazer a "quadratura do círculo", ou "ter sol na
eira e chuva no nabal". Assim sendo e tendo em conta o
grande peso das despesas com pessoal no conjunto da
despesa pública, a menos que haja uma imprevisível
melhoria da conjuntura e/ou aumento das receitas ficais a
curto prazo, ou o aumento dos vencimentos dos funcioná-
rios públicos do próximo ano não cobrirá, ou cobrirá muito
pouco, a inflação, ou então a contenção das despesas
públicas poderá prejudicar o investimento público e o
crescimento económico futuro.

Na preparação do Orçamento do Estado para 2002, os
responsáveis pela política económica vão estar perante uma
arbitragem entre custos/benefícios imediatos
benefícios/custos futuros e, como "no meio é que está a
virtude", o mais provável será escolherem uma posição
intermédia, tendo em conta os aspectos políticos, sociais e
económicos da escolha, particularmente a consideração de
que o aumento dos salários no sector público também serve
de referência para a subida dos salários no resto da econo-
mia e que esta, juntamente com a evolução da produtivida-
de do trabalho, determina a competitividade internacional
da economia e, por esta via, o maior ou menor desequilíbrio
das contas com o exterior.

O que se acabou de dizer mostra já a importância da
produtividade – o produto por empregado ou por hora
trabalhada. Quanto maior for o seu crescimento, maior
pode ser a subida dos salários que não compromete a
competitividade e maior é também o crescimento económi-
co e a melhoria do nível de vida das pessoas.

Considerando que no interior da Zona Euro não há
possibilidade de recuperar/ganhar competitividade-preço
por via cambial porque há uma única moeda, o crescimento
do custo do trabalho por unidade produzida (subida dos
salários descontada do aumento da produtividade) em
Portugal não pode ser duradouramente superior à média dos
mesmos custos nos restantes países da Zona Euro. Assim
sendo, para preservar a competitividade internacional da
economia, os salários em Portugal não devem subir mais do
que o crescimento médio dos salários no resto da UEM,
acrescido da diferença entre as taxas de crescimento da

versus

O Problema de Fundo:
a Baixa Produtividade

"... com a economia próxima do pleno

emprego, a maior parte do

crescimento económico tem de vir do

aumento da produtividade."

produtividade em Portugal e nos outros países da moeda
única. Porém, para que o nível médio de vida em Portugal se
aproxime o mais rapidamente possível da média da Zona
Euro, também não devem subir menos. Logo, os salários
portugueses devem crescer ao ritmo dos europeus aumenta-
do do diferencial de produtividade, o que mostra bem que só
um crescimento da produtividade em Portugal superior ao
da média europeia permite a convergência real para a média
do nível de vida comunitário.

Alternativamente, a importância da produtividade
também pode ser realçada pelo facto de o produto nacional
ser o resultado da multiplicação da produtividade pelo
emprego (ou pelo número de horas trabalhadas se a
produtividade for definida nesta base), o que é equivalente a
considerar o crescimento do produto igual à soma das taxas
de crescimento do emprego e da produtividade. Esgotado o
modelo de crescimento extensivo da economia portuguesa
por absorção da mão-de-obra disponível, a menos que se
recorra (mais) à imigração, o que tem alguns inconvenien-
tes relacionados com a integração social e a segurança
interna, resta fundamentalmente o aumento do produto por
empregado. De facto, com a economia próxima do pleno
emprego, a maior parte do crescimento económico tem de
vir do aumento da produtividade.

O problema de fundo da economia portuguesa está
precisamente no baixo nível de produtividade e na dificul-
dade em aumentar a eficiência produtiva. Os portugueses
até podem trabalhar bastante, mas, em média, produzem
pouco valor relativamente ao que se verifica nas economias
mais desenvolvidas. Por exemplo, entre 1985 e 1999
(últimos dados disponíveis), o produto (avaliado em
paridades de poder de compra) por habitante subiu de um
pouco mais de 50% para cerca de 75 % da média comunitá-
ria, mas o produto (avaliado a preços de mercado) por
empregado passou apenas de 40% para 43% da média
europeia , apesar da ajuda dos fundos comunitários, o que
mostra que a política económica seguida não foi correcta-
mente orientada para o aumento da produtividade e que a
economia portuguesa ainda não assenta em bases sólidas.

Em termos simples, pode-se dizer que a produtividade
depende da capacidade dos trabalhadores, da eficiência das
organizações em que trabalham e do ambiente económico,
social e político que envolve a actividade económica.

Relativamente aos trabalhadores, é um facto que há
alguns, especialmente nos sectores público administrativo
e empresarial, que, por culpa própria ou alheia, trabalham
menos do que deviam, mas a principal causa da menor
produtividade do trabalho em Portugal tem a ver com o
nível de educação e de formação profissional dos portugue-
ses relativamente aos europeus. O desempenho e a
qualidade dos sistemas educativo e de formação profissio-

1
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também têm a sua quota-parte de responsabilidade no baixo
nível de produtividade da economia. De facto, na maioria
das empresas (felizmente há excepções), a criatividade e a
iniciativa empresarial são fracas, a aversão ao risco é forte,
a compreensão do mercado é limitada, o gosto pela
concorrência não é muito grande e as capacidades de gestão
empresarial e de motivação do pessoal são bastante
menores do que deveriam ser, razão por que os empresários
portugueses também devem fazer um esforço de conver-
gência para os níveis médios dos seus congéneres europeus.

Nas empresas a situação não é a melhor, mas na Admi-
nistração Pública, que emprega quase 600 mil trabalhado-
res, aproximadamente um oitavo do emprego total, a
capacidade de gestão e de motivação dos trabalhadores é
pior. O desempenho da Administração Pública deve e pode
contribuir (directa e indirectamente) bastante mais para a
produtividade média da economia. A Administração
Pública deve ter uma gestão por objectivos, utilizar

"... a produtividade depende da

capacidade dos trabalhadores, da

eficiência das organizações em que

trabalham e do ambiente económico,

social e político que envolve a

actividade económica."

"... o sector bancário é dos mais

produtivos da economia portuguesa,

que compara bem com a média

europeia e que tal se deve muito à

acção e ao contributo do IFB/ISGB

para a formação de técnicos e

quadros bancários qualificados."

nal, apesar dos progressos realizados, ainda deixam muito
a desejar, e é sabido que uma mão-de-obra menos qualifica-
da é uma limitação importante para a realização de
trabalhos mais sofisticados e a produção de bens e serviços
com mais valor acrescentado. Infelizmente, muitos dos
jovens que completam o ensino secundário (para não falar
dos que antes abandonam a escola) estão condenados a
iniciarem e a continuarem a vida profissional como
trabalhadores indiferenciados durante bastante tempo, até
porque a maior parte das empresas não investem na
formação profissional de jovens recentemente admitidos.

Para aumentar a produtividade da economia e reduzir a
injustiça social associada à desigualdade de oportunidades,
é preciso continuar a investir nas pessoas, no capital
humano, oferecendo uma educação de qualidade ao maior
número de pessoas a todos os níveis . Não é uma tarefa fácil
– designadamente porque é menos um problema orçamen-
tal (Portugal já gasta ao nível dos países desenvolvidos) e
mais um problema de planeamento pedagógico e de gestão
escolar –, mas é necessária e urgente, quer porque há que
recuperar o atraso e o tempo perdido, quer porque se está a
entrar, ou já se entrou, na sociedade da informação e na
economia do conhecimento.

Um dos mais importantes factores de diferença entre os
países mais e menos desenvolvidos é precisamente o facto
de os primeiros terem uma mão-de-obra mais educada e
qualificada do que os segundos. A este propósito, vale a
pena destacar que o sector bancário é dos mais produtivos
da economia portuguesa, que compara bem com a média
europeia e que tal se deve muito à acção e ao contributo do
IFB/ISGB para a formação de técnicos e quadros bancários
qualificados.

A capacidade produtiva dos trabalhadores também
depende bastante das máquinas e dos equipamentos que
utilizam, ou seja, da quantidade de capital por trabalhador.
Em princípio, quem tem mais e melhores equipamentos
para trabalhar produz mais e melhor do que quem os não
tem. Para aumentar o de capital é preciso investir,
razão por que o investimento, nacional e estrangeiro, é
muito importante para aumentar a produtividade do
trabalho e a capacidade produtiva da economia.

Para além do esforço de investimento para aumentar a
quantidade e a qualidade do capital por trabalhador, as
empresas também têm de cuidar da inovação (de produtos e
de processos de produção) e da organização e motivação do
trabalho. Os empresários portugueses queixam-se bastante,
designadamente dos governos e dos sindicatos, mas, se
fizerem um exame de consciência, devem reconhecer que

stock

2
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ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade

tecnologias de informação modernas, recorrer a processos
de (comparação de resultados) e avaliar
correctamente o desempenho dos funcionários, premiando
o mérito e penalizando a incompetência e o desleixo, em
vez de tratar todos mais ou menos por igual. Só assim se
poderá conter a despesa pública (e os impostos que a
financiam) e servir melhor as necessidades da economia e
da sociedade, das empresas e dos cidadãos.

Finalmente, importa referir que aAdministração Pública
e as empresas não trabalham no vácuo e que o ambiente
económico, social e político envolvente também influencia
bastante a produtividade. O que os governos fizerem, ou
deixarem de fazer, é muito importante, pois nenhuma
economia moderna pode passar sem adequadas infraestru-
turas materiais e institucionais de apoio ao desenvolvimen-
to, bens públicos que só o Estado pode proporcionar. De
facto, a produtividade global da economia não depende
apenas da produtividade individual dos trabalhadores e da
produtividade de cada empresa isoladamente, mas também,
e até talvez mais, da produtividade da organização colectiva
da sociedade e do conjunto do sistema produtivo (sublinho
sistema para realçar a interligação e o reforço das contribui-
ções das várias partes para o todo).

Geralmente, reconhece-se o papel das infraestruturas
físicas, designadamente no domínio das comunicações e
dos transportes, para a modernização e o crescimento da
economia, mas nem sempre se salienta convenientemente a
importância das infraestruturas institucionais, quer
privadas, como, por exemplo, o sistema financeiro
competitivo para possibilitar a eficiente afectação dos
recursos, quer públicas, como, por exemplo, a estabilidade
macroeconómica e o enquadramento legal e institucional
para permitir o bom funcionamento da actividade económi-

benchmarking
ca. Para o efeito, são necessários, entre outros aspectos,
regras económicas claras e estáveis, política orçamental
rigorosa, política de defesa da concorrência eficaz, sistema
de segurança social que favoreça a mudança e proteja os
riscos, sistema judicial efectivo e rápido e sistema fiscal
justo e incentivador do investimento produtivo, tudo
aspectos que também têm a ver com a produtividade da
economia e onde ainda há bastante a fazer em Portugal.

* Economista

Docente do ISGB
Autor de ,

Principia, 1999, e de
, Verbo, 2000.

Política Económica em Portugal e na Zona Euro
O Desafio Europeu e a Economia

Portuguesa – Uma discussão necessária

1A diferença, aparentemente grande, entre os valores relativos do
rendimento (em paridades de poder de compra) e do produto (a
preços de mercado) por empregado resulta de: (i) os preços dos bens e
serviços utilizados para a conversão de preços de mercado para paridades
de poder de compra serem (bastante) mais baixos em Portugal do que na
União Europeia, e, portanto, o produto em paridades de poder de compra
aumenta relativamente mais em Portugal do que na União Europeia (base
de comparação); e, (ii), Portugal ter uma taxa de emprego maior do que a
média comunitária. São, portanto, razões relacionadas com a avaliação do
produto em paridades do poder de compra, por um lado, e com a estrutura
da população e do funcionamento do mercado do trabalho, por outro, que
explicam a diferença entre os valores relativos do rendimento e
da produtividade do trabalho.

2 O frequentemente invocado sucesso da Irlanda, que em poucos anos
ultrapassou a média do rendimento da União Europeia, não se
deveu apenas à política de contenção da despesa pública e de baixa
tributação, mas também e, sobretudo, à prioridade atribuída à melhoria da
educação, ao investimento no capital humano.
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A utilização dos sistemas e

tecnologias de informação

(SI/TI) pela banca conheceu um

importante desenvolvimento

nas últimas décadas. Esta

evolução correspondeu ao

ritmo de crescimento que o

próprio sector das tecnologias

de informação manifestou,

tendo como charneira o

aparecimento e banalização do

computador pessoal (PC). Os

bancos procuraram desta

forma utilizar uma tecnologia

que se encontrava disponível

no mercado como resposta a um crescente número de transacções, correspondentes ou não a movimentação de

contas.

Tendo como denominador comum o aproveitamento da evolução verificada nas tecnologias de informação para

automatizar tarefas repetitivas e intensivas em trabalho humano, os bancos promoveram a informatização das

transacções e da sua contabilidade, partindo da introdução de equipamentos electromecânicos nas agências para

sistemas centrais poderosos, denominados . O automatismo de tarefas repetitivas permitia reduzir os

erros humanos no manuseamento do crescente volume de dados associados à actividade bancária. Por outro

lado, a centralização destes dados propiciava uma maior segurança na sua contabilização e um maior controlo de

gestão pelo banco relativamente à actividade desenvolvida por um número alargado de departamentos. Por fim, a

adopção desta nova metodologia de trabalho permitia libertar uma parte dos recursos humanos nas agências,

tradicionalmente sobrecarregados com operações morosas e repetitivas cumpridas de forma manual, para

actividades mais ligadas ao relacionamento com o cliente. Este momento marca a transição de uma orientação

administrativa para uma orientação vincadamente comercial, em particular na actividade corrente das

mainframes
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Com uma proporção crescente de transacções bancárias
e contabilísticas desenvolvidas de forma automática, a
crescente centralização dos dados relativos a estas transac-
ções gerou a necessidade do seu cuidadoso armazenamento
para posterior utilização. A segurança das transacções, a
melhoria no relacionamento com os clientes e a rendibiliza-
ção dos activos financeiros em circulação assim o obriga-
vam. O armazenamento dos dados existentes de forma
lógica e facilmente utilizável ocorreu através da criação e
proliferação de bases de dados mais ou menos potentes.

Uma base de dados deverá reunir um conjunto específico
de características para o desempenho do seu papel:

A utilização das bases de dados transformou significati-
vamente a actividade bancária, permitindo aos bancos
conhecerem com maior profundidade a sua base de clientes,
actuarem de forma atempada sobre as movimentações desta
e assegurarem a gestão e controlo das transacções corren-
tes. As áreas em que um banco pode ganhar vantagem
através de uma melhor gestão dos dispositivos de armaze-
nagem e acesso aos dados são:

A manipulação da informação sobre clientes, na medida
em que se constitui como suporte privilegiado para os
processos de tomada de decisão e para a pesquisa de
marketing na banca de retalho, tem constituído um dos
principais indutores da revolução financeira (ver, por
exemplo, Ballarin, E., 1989). A evolução tecnológica tem
vindo a marcar uma importância determinante na optimiza-
ção do posicionamento estratégico dos bancos. Os princi-
pais desenvolvimentos neste domínio, ao longo da década
de 90, foram:

A crescente preponderância dos SI/TI na definição pelos
bancos de estratégias de abordagem ao mercado tende a

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Deve incluir as informações essenciais devidamente
actualizadas, constituindo-se desta forma como a
imagem actualizada da organização;
Deve encontrar-se disponível a qualquer momento,
quer para introdução de novos dados, quer para
consulta dos existentes;
Deve ser homogénea, embora com utilização forte-
mente partilhada.

Eficiência na administração de dados (acesso a uma
mais ampla informação sobre contas, acesso a
informação de qualidade para planeamento, entre
outras);
Integridade e segurança dos dados (evitando perdas de
dados críticos e fraudes);
Manipulação de informação sobre clientes (cruzamen-
to de informação, concepção de actividades de
marketing, etc.).

Aumento da capacidade de processamento e armaze-
namento de dados;
Maior sofisticação dos financeiros;
Aumento da integração dos sistemas e

;
Aumento da sofisticação nos sistemas de apoio à
decisão;
Intensificação do uso das telecomunicações;
Maior recurso ao .

packages
front office

back office

outsourcing

manter o nível de investimento em inovação tecnológica
por parte destes.

O marketing baseado na informação contida em bases de
dados permite a definição de estratégias sustentadas na
exploração de um conjunto de características específicas,
apuradas a partir do relacionamento corrente desses
clientes com o banco. A utilização de instrumentos de
pesquisa sobre estas características permite ao banco
conhecer com alguma nitidez os hábitos financeiros dos
seus clientes, as suas preferências e as necessidades que
lhes estão subjacentes.

O agrupamento dos inúmeros clientes de um banco de
acordo com características comuns que sejam relevantes
para o relacionamento bancário traduz-se na segmentação
de clientes. A segmentação permite focar as estratégias de
marketing em perfis determinados de clientes, gerando
produtos que propiciem maior satisfação no âmbito das

bancárias que estes clientes valorizam.
Asegmentação é, desta forma, um poderoso instrumento

de posicionamento estratégico para um banco de retalho,
permitindo gerar vantagens competitivas duradouras num
ambiente concorrencial extremamente intenso.

Consideram-se três elementos primários a ter em conta
num processo de segmentação (ver Violano, M., e outro,
1992):

De facto, pela utilização e gestão das bases de dados de
clientes passa uma boa parte do sucesso futuro de um banco,
na medida em que estas proporcionem:

No entanto, o manuseamento das bases de dados de
clientes não exclui a existência de alguns problemas. Os
principais problemas relacionados com a gestão das bases
de dados de clientes na banca de retalho são:

performances
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�
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�
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Dados geográficos, designadamente informação
detalhada sobre as populações (censos);
Análise demográfica, incluindo informação sobre
idade, ocupação, habilitações literárias, níveis de
rendimento, estado civil e composição do agregado
familiar;
Análise psicográfica, incluindo informação sobre
comportamentos de consumo, hábitos de poupança,
estilos de vida e padrões de comportamento financei-
ro.

Um claro entendimento dos perfis de relacionamento
entre os bancos e os clientes;
A eliminação de operações redundantes e ineficientes
numa perspectiva de controlo de custos e de redução
de despesas não operacionais;
Agestão integrada de SI/TI e de informações estratégi-
cas sobre os clientes.

O insuficiente controlo de qualidade na introdução e
manutenção de dados;
A ligação incompleta ou deficiente entre produ-
tos/gamas de produtos, frequentemente tratados de
forma isolada e sem relacionamento entre si;
A óptica inadequada de análise do relacionamento
com o cliente, limitando-se com alguma frequência a
análises superficiais sobre padrões transaccionais;
A incapacidade na identificação de segmentos-alvo de
clientes;
A dificuldade de meios para efectuar análises de

Base de Dados
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rendibilidade de clientes.

Extracção dos dados, consistindo na
obtenção de dados a partir de aplica-
ções internas ou de fontes externas;
Transformação dos dados, envolvendo
a transferência dos dados para um
formato mais conveniente para o
utilizador final;
Carregamento da base de dados, que
ocorre periodicamente por actualiza-
ção (onde apenas os novos dados são
inseridos) ou substituição (quando
todos os dados são substituídos por
informação actualizada);

�

�

�

A detecção de oportunidades de negócios por antecipa-
ção aos seus concorrentes permite a um banco de retalho
gerar rendibilidades nas etapas iniciais do ciclo de vida dos
produtos, sendo a utilização de bases de dados uma
poderosa alavanca para este fim.

Esta realidade produz um forte potencial de mudança no
posicionamento tradicional dos bancos, tanto em termos
concorrenciais como em termos tecnológicos.

É assim que, tendo a tecnologia de bases de dados como
pano de fundo, novas ferramentas têm sido desenvolvidas
para apoiar os bancos nestes esforço de reposicionamento,
entre as quais merecem destaque o , o

e os sistemas de informação geográficos
( – GIS).

O promove uma eficaz acessibilidade
à informação disponível por via da transferência dos dados
do sistema transaccional para uma base de dados específica,
através de uma criteriosa gestão dessa base de dados
dirigida ao objectivo subjacente à sua criação, providenciar
à gestão do banco informação relevante acerca das
tendências do negócio e do comportamento dos consumi-
dores. O principal uso desta informação reside na avaliação
das estratégias de marketing e na detecção de novas
oportunidades de negócio.

Um consiste num conjunto de dados
organizados sob um determinado formato que permite aos
seus utilizadores interpretar esses dados e convertê-los em
informação e conhecimento relevantes. Conforme acima
foi referido, esse "armazém de dados" contém dados
completos e consistentes oriundos de diversas fontes,
normalmente ligadas ao sistema de informação transaccinal
do banco. O data foi concebido para suportar a
análise de dados , bem como
questionários e pedidos de relatórios por
parte dos utilizadores finais, de forma
interactiva e , sem a intervenção de
programadores ou outros técnicos de
informática.

Segundo Tim Peterson (consultar
http://www.infomanager.fi/printab.htm), o
processo de compreende
os seguintes passos principais:

data warehousing
data mining
geographic information systems

data warehousing

data warehouse

warehouse
ad hoc

online

data warehousing
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Geração de meta-dados, isto é, dados acerca de dados,
que propiciam informação sobre a estrutura da base de
dados, como dimensão e hierarquias;
Distribuição dos dados, disponibilizando a informa-
ção contida na base de dados aos seus utilizadores
finais, através de ou por acesso remoto;

Compreender o comportamento do consumidor;
Propiciar a segmentação dos clientes;
Objectivar as estratégias de marketing e a detecção dos
alvos preferenciais;
Melhorar a qualidade do produto/serviço;
Melhorar a rendibilidade do cliente;
Analisar as tendências e riscos do negócio;
Melhorar a qualidade das previsões.

download
Análise e reporte, consistindo na selecção e disponibi-
lização aos utilizadores finais de e
para optimização do acesso à base de dados;
Planeamento do negócio, permitindo a introdução de
aplicações específicas ao nível do negócio que
suportem o planeamento estratégico do banco,
designadamente ao nível da orçamentação financeira e
da previsão operacional.

O ponto fulcral destas tecnologias de sistemas de
informação consiste em dotar o negócio e o utilizador final
de ferramentas que permitam optimizar o posicionamento
estratégico do banco e gerar valor para o cliente.

Entre as principais vantagens do para
um banco, podemos destacar as seguintes:

Caso se torne vantajoso para o banco, podem ser
construídas bases de dados de suporte à decisão, orientadas
especificamente para determinados departamentos (cartões
de crédito, crédito ao consumo, crédito hipotecário, entre
outros).Aestas bases de dados chamamos .

Aconcepção das pode surgir subsidiariamen-
te à concepção do , especializando a
informação relativamente a um ou vários departamentos.
As principais vantagens dos em relação às

hardware software

data warehousing

data marts
data marts

data warehouse

data marts data

Data Warehousing
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warehouses

data mining
data warehousing

data warehousing

Data mining knowledge
discovery in databases

data
mining

data mining

data mining

data mining

data mining

data mining

prendem-se com uma implementação mais
rápida e com um retorno mais rápido do investimento, ao
mesmo tempo que potenciam uma informação mais
detalhada.

Para além do cuidado colocado na criação e gestão dos
grandiosos «armazéns de dados», o intenso ambiente
concorrencial na banca de retalho obriga a um tratamento
cada vez mais profundo da informação armazenada,
procurando ir mais longe no conhecimento do cliente e na
antecipação das suas preferências e necessidades. Desta
forma, o surge não só como um prolongamento
lógico do , mas cada vez mais como um
objectivo do próprio , condicionando a
arquitectura de armazenamento dos dados com o intuito de
potenciar um tratamento mais fino da informação existente.

, também conhecido por KDD (
), é um processo de análise de dados

sob diferentes perspectivas e sua transformação em
informação útil.

Segundo a definição de Hancock e outro, 2000,
é uma técnica emergente que combina metodolo-

gias tradicionais de apoio à decisão (regressão clássica,
estatística multivariada, modelos, etc.) com técnicas
avançadas de inferência (redes neuronais, por exemplo),
operando sobre grandes volumes de dados para extrair
informação residual. O procura descobrir
correlações e tendências em bases de dados enfim, padrões
– com o objectivo de incrementar receitas, reduzir custos ou
ambos.

O pode ser utilizado na construção de
previsões. Esta é a sua utilização mais comum e aquela que
se revela mais rendível. O pode também ser
utilizado na procura de padrões de relacionamento entre
entidades. Com base nas ferramentas matemáticas a que se
encontra associado, o consegue descortinar
relações previamente desconhecidas entre entidades
quando são analisados diversos atributos num grande
volume de dados.

Para que o potencial associado ao possa ser
implementado com sucesso, deverão ser cumpridos os
seguintes passos:
�

�

�

�

Obter uma base de dados que inclua informação actual
e histórica sobre clientes, sob a forma de uma base de
dados relacional (constituída por um conjunto de
quadros onde cada quadro guarda um ficheiro, sob a
forma de linhas e colunas);
Preparar os dados para análise, através da sua
extracção, transformação e limpeza (eliminação dos
dados errados, normalização dos campos, racionaliza-
ção das estruturas e substituição dos dados em falta);
Construir uma base de dados normalizados, em
conformidade com os atributos que se pretendem
investigar e com optimização do número de atributos
seleccionados;
Desenvolver conjuntos de ensaio (destinados a treinar
as técnicas de a aplicar) e de conjuntos dedata mining

teste (destinados a medir a qualidade dessas técnicas
com base nos ensaios efectuados);
Aplicar as técnicas de , normalmente
através de um processo iterativo (sob a forma de
rotinas informáticas);
Interpretar os resultados, com base em quadros com
competências de análise do negócio e com um
profundo conhecimento do processo de negócio em
análise.

Análise relacional ( ): corresponde a um
conjunto de técnicas que exploram as relações
verificadas entre os elementos de uma base de dados;
estas técnicas incluem associações/correlações,
padrões sequenciais e padrões sequenciais temporais;
Análise classificatória: corresponde ao reconhecimen-
to e integração de uma entidade ou indivíduo na classe
apropriada em função de um determinado atribu-
to/conjunto de atributos; estas técnicas incluem redes
neuronais, árvores de decisão e análise bayesiana
(análise discriminante), entre outras;
Análise de : corresponde à formação de
subconjuntos entre os elementos de uma base de
dados, com base na sua homogeneidade relativamente
a um conjunto de atributos ou variáveis; estas técnicas
incluem análise de componentes principais e análise
de em redes neuronais, entre outras;

Determinação do perfil de consumo do cliente:
utilizando os dados do banco, pode ser gerado um
algoritmo que, seleccionando indicadores que
representem a propensão dos clientes para adquirir um
determinado produto, identifique clientes com
elevado potencial para aquisição desse produto e
estabeleça um padrão de comportamento para esses

�

�

�

�

�

�

�

�

data mining

link analisys

clusters

clusters

Pela sua importância no processo de , as
técnicas envolvidas sugerem uma referência particular.
Hancock e outro, 2000, classificam estas técnicas da
seguinte forma:

Estatística univariada/multivariada: inclui estatística
descritiva, regressão linear e não linear, análise
factorial, entre outras técnicas;
Métodos de previsão: corresponde à pesquisa dos
processos de negócio com o objectivo de construir
modelos de previsão; estes modelos podem ser
gerados com base em métodos convencionais
(quadros de controlo, gráficos de Gant, etc.) ou por
recurso a mecanismos cognitivos (que incluem
previsão em redes neuronais e em séries temporais,
entre outras).

Conforme referido, o permite ao banco
aprofundar o conhecimento sobre a sua base de clientes,
designadamente ao nível das tendências de procura e dos
padrões de comportamento. Com base nesta informação, o
banco pode reformular estratégias e reposicionar-se no
negócio, gerando vantagens competitivas relativamente
aos seus concorrentes. As suas aplicações genéricas
orientam-se para a análise de risco de crédito, perfil dos
clientes para acções de marketing e padrões de consumo
dos clientes.

No âmbito da banca de retalho, Hancock e outro, 2000,
apontam como principais aplicações do :

data mining

data mining

data mining

Data Mining
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clientes;
Definição do perfil de fidelização do cliente: concep-
tualmente semelhante à determinação do perfil de
consumo do cliente, procura estabelecer um padrão
sobre o comportamento dos clientes que mudam de
banco com alguma frequência, com o intuito de gerar
estratégias proactivas dirigidas à manutenção do
relacionamento desses clientes com o banco;
Detecção de fraudes: utilizando técnicas para
reconhecer padrões de relacionamento entre transac-
ções fraudulentas (com cartões de crédito, seguros e
transferências de fundos a nível interno ou externo), o
banco gera um algoritmo (ao qual se encontra
associado um certo nível de confiança) que permite
processar ou rejeitar transacções correntes com
tipologia similar à do universo analisado;

�

�

� Previsão de responsabilidades: caso seja disponibili-
zada informação histórica acerca das responsabilida-
des do banco perante terceiros, poderá ser calculado
um valor previsional das responsabilidades a assumir,
baseado num novo conjunto de dados; esta análise
pode ser efectuada para um determinado conjunto de
clientes/entidades ou apenas para uma situação
particular.

Tanto o como o actuam
sobre o posicionamento estratégico do banco no mercado.
No entanto, o manuseamento das bases de dados de clientes
permite ir mais longe, introduzindo a componente geográfi-
ca nas questões ligadas ao posicionamento. Esta metodolo-
gia é denominada (GIS).

O GIS é uma ferramenta informática que permite
recolher, armazenar, manipular e apresentar informação
com base num referencial geográfico, isto é, dados em
função da sua localização. O GIS apresenta diversas
funcionalidades ao nível da gestão geral (logística,
distribuição, recursos humanos, imobiliário, acessibilida-
des), do marketing (localização de segmentos-alvo,
localização de unidades de negócio, segmentação da
clientela) e do controlo de gestão (custos de transporte,
custos de implantação de pontos de venda, custos directos
com a força de vendas, outros custos operacionais).

O GIS permite melhorar a eficácia operacional,
disponibilizar um melhor serviço ao cliente, eliminar
redundâncias e consolidar a informação. No entanto, o GIS
apresenta também alguns problemas, designadamente
limitações em termos de representação espacial, fraco
controlo de erros nos dados de origem, dificuldades de
integração dos dados, deficiências ao nível da escolha dos
métodos de análise.

Com o GIS, os bancos obtêm uma ferramenta adicional
para caracterizar os seus segmentos-alvo e para optimizar a
afectação de recursos ao nível do marketing e da publicida-
de. Podemos considerar como principais aplicações do GIS
na banca:

data warehousing data mining

geographic information system

�

�

�

�

A localização de agências: o GIS disponibiliza
informação para a localização de novas agências
bancárias e permite avaliar o impacto das novas
localizações nas das agências existentes
(ver figuras seguintes);
Análise do ambiente concorrencial: o GIS possibilita a
visualização do ambiente concorrencial, a análise da
informação sobre os concorrentes e a construção de
modelos competitivos;
Banca electrónica: o GIS possibilita a introdução de
mapas nos dos bancos, gerando funcionalidades
que informem o clientes sobre a localização da agência
ou ATM mais próxima do local em que este se
encontra, entre outros aspectos;
Segmentação: o GIS permite visualizar perfis de
segmentação, baseados na informação de base
geográfica (moradas, códigos postais, números de
telefone na rede fixa) armazenada nas bases de dados
dos bancos, embora neste caso a utilização de técnicas
de complemente com vantagem a sua

.

performances

sites

data mining
performance

Para Cooke, D., 2000, a base do GIS reside na codifica-
ção geográfica, onde cada cliente é localizado em função de
uma coordenada específica (latitude/longitude). O
cruzamento destas coordenadas com a informação contida
nas bases de dados do bancos permite conhecer em que
áreas estes ganham e perdem dinheiro, quais os seus pontos
fortes e fracos a nível territorial e quais as oportunidades
ligadas a uma determinada localização. O GIS permite
ainda definir as áreas de influência associadas às agências
de cada banco e as dos seus concorrentes, bem como as
áreas de sobreposição entre agências do mesmo banco. O
GIS permite ainda localizar as áreas de domicílio dos
agregados familiares com elevada rendibilidade potencial,
possibilitando a focalização de estratégias de marketing
dirigidas a estes segmentos de clientes/potenciais clientes.

Sistemas de Informação Geográficos/
Geographic Information Systems

Próximos Cursos
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Nota Final
Como apontamento final, não se poderia deixar de

salientar a importância que estas matérias assumem, em
particular, no âmbito da moldura curricular do Curso de
Organização e Sistemas de Informação (COSI) do ISGB.
Tem sido, principalmente, através dos Seminários (fazendo
parte integrante do plano de estudos, 9º semestre) que
diversos temas semelhantes aos abordados neste artigo são
transmitidos e debatidos no COSI. Neste contexto, diversos
especialistas, académicos, profissionais e empresas de
consultoria são convidados a exporem tópicos actuais e de
relevo e a animarem debates nas áreas da Organização e dos
Sistemas de Informação. É com estas iniciativas que
pensamos poder melhorar a actualidade e acuidade do
ensino ministrado no COSI/ISGB, contribuindo-se assim
para a maior aceitação e visibilidade do Instituto e para a

sempre almejada qualidade de ensino, desiderato sempre
prosseguido nos Cursos do ISGB.�

* Técnico da
**

CGD
UTL/ISEG

ISGB/COSI

Próximos Cursos

Estão abertas as inscrições para
os cursos:

Próximos Cursos

•

•

Gestão de Produtos Financeiros

• O Cheque e Outros Meios de
Pagamento

O Euro

• Crédito à Habitação
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O Novo Acordo de Basileia irá impulsionar

as instituições bancárias a desenvolverem

novas metodologias de análise e de controlo

dos riscos que lhes permitirão gerir melhor o

risco e medir mais correctamente o retorno

do capital investido. Os bancos que não se

prepararem para as novas regras de avaliação

de risco perderão em termos concorrenciais

e serão consequentemente penalizados na

avaliação que o mercado fará dos seus

títulos.

Mas será que os bancos estão preparados

para este desafio?

Será que as entidades de supervisão, dos

vários países, estão apetrechadas para

realizarem todo o controlo necessário?

Será razoável a aplicação deste Acordo pelas pequenas instituições? E, se sim, estaremos perante uma alavanca

para novas aquisições e fusões?

Independentemente da resposta a estas perguntas, uma coisa é certa e bem-vinda: teremos uma afectação mais

racional dos fundos próprios e uma determinação do preço de cada operação mais ajustada ao risco subjacente.

acordo

desafioNovo Acordo
BasileiaBasileia

de

Um Desafio para a Banca

Cristina Neto de Carvalho*

graus de exigência diversos e que, obviamente, conduziam
a distorções graves na concorrência e na solidez financeira
das instituições. Este primeiro Acordo foi um passo de
grande importância na prossecução do objectivo de dotar os
sistemas de controlo de risco nas instituições bancárias de
maior rigor e segurança.

No entanto, o desenvolvimento e o acréscimo de

No último número da , ocupámo-nos das contribuições do Acordo de Basileia para a estabilidade
financeira, tema que foi abordado na óptica da adequação dos fundos próprios das instituições de crédito e empresas
de investimento.

Neste número, voltamos a ocupar-nos do assunto, agora sistematizando as vantagens do novo acordo e as questões
que persistem na sua aplicação.

Inforbanca

Mais de doze anos passaram desde que, em 1988, se
realizou o primeiro Acordo de Basileia . Este teve a grande
virtude de estabelecer, pela primeira vez, normas interna-
cionais de fixação dos fundos próprios mínimos nas
instituições bancárias, substituindo sistemas nacionais com

O Novo Acordo
1
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complexidade da actividade bancária na última década
tornaram desajustadas e insuficientes algumas normas do
Acordo de 1988. Tornava-se, pois, urgente, a sua revisão.
Após diversos anos de trabalho e aperfeiçoamento, foi
finalmente divulgada, em Janeiro de 2001, a proposta de
novas regras de determinação e controlo dos fundos
próprios mínimos dos bancos, para entrar em vigor em
2005.

Esquematicamente, o Novo Acordo de Basileia apoia-se
em três pilares, os quais reforçam as sinergias entre
controlos internos e externos (Figura 1).

Com este Novo Acordo, o Comité introduz um conjunto
de metodologias simultaneamente mais vastas, mais
flexíveis e mais sensíveis ao risco, e, por isso, mais
rigorosas do que as actuais, as quais discriminam muito
pouco os diferentes tipos de risco. Com efeito, o Acordo
actualmente em vigor não só ignora os riscos operacionais
como, no crédito, distingue apenas quatro categorias
básicas de risco: crédito ao sector público, crédito a outras
instituições financeiras, crédito com garantia hipotecária e
outros. Pelo contrário, na versão agora proposta, os bancos
vão ter de afectar fundos próprios à cobertura dos riscos
operacionais e, quanto ao crédito, poderão passar a avaliar o
risco de uma forma muito mais completa, detalhada e
rigorosa. Assim, o Novo Acordo representa um passo
significativo na direcção certa, pois:

1. Prossegue o objectivo de dotar os sistemas de controlo
de riscos nas instituições bancárias nacionais e internacio-
nais de uma maior eficiência, segurança e transparência.

2. Alarga a medição e gestão do risco a todas as unidades
de negócio de uma instituição financeira, proporcionando
um mais exacto conhecimento das características dos
portfólios, o qual permitirá:

Consolidar o processo de classificação de cada
operação, avaliando, de acordo com a experiência do
banco não só o cliente como o tipo de operação, as
garantias e o colateral;
Promover a diferenciação do preço de cada operação
em função do risco associado;
Melhorar a definição de limites de crédito por
portfólio e segmento, baseada numa afectação mais

�

�

�

racional dos capitais em termos de retorno e risco;
Definir com maior exactidão as necessidades e
aplicações de fundos próprios;
Melhorar a qualidade da informação interna.

3. Reduz os incentivos perversos do sistema actual, que
exige o mesmo montante de fundos próprios na cobertura
de operações com diferentes níveis de risco.

4. Aumenta a objectividade na medição do risco das
operações, ao permitir a utilização de externos
produzidos por agências especializadas.

5.Aumenta a qualidade em geral da informação prestada
pelos bancos ao mercado, permitindo uma melhor compre-
ensão do seu nível de risco. Com efeito, é manifesta a
insuficiência dos dados publicados actualmente pela
maioria das instituições bancárias, dificultando a análise
dos riscos assumidos e do desempenho da instituição. O
mercado disporá de elementos mais completos, que lhe
permitirão avaliar mais rigorosamente os títulos emitidos
pelas instituições bancárias.

6. Reforça o papel da entidade de supervisão permitindo-
-lhe, em casos muito específicos, um maior rigor nos
parâmetros definidos.

O desafio colocado aos bancos vai obrigar a um esforço
de desenvolvimento de metodologias internas, simultanea-
mente rigorosas quanto aos riscos assumidos em cada
operação e adaptadas às suas características particulares e
ao enquadramento em que cada banco exerce a sua
actividade. O primeiro passo é, obviamente, a criação de
estruturas de informação, com capacidade de armazena-
mento e sistematização dos dados relativos aos clien-
tes/operações, que permitam a modelização estatística do
risco e a sua posterior validação.

Apesar das enormes vantagens a prazo que este novo
Acordo de Basileia trará para as instituições bancárias,
alguns receios têm vindo a ser manifestados, com especial
relevo para os seguintes:

1. O NovoAcordo aplicar-se-á a todos os estabelecimen-
tos bancários, qualquer que seja a sua dimensão ou o seu
país de origem. Uma das dúvidas que tem sido colocada
prende-se exactamente com a sua aplicação totalmente
universal, sem consideração pelas especificidades,

ratings

�

�

Figura 1

Aumenta a divulgação quanto a:

Estrutura de fundos próprios;

Exposição a diferentes riscos;

Métodos utilizados para aferir e gerir os
riscos.

�

�

�

PILAR 1 –
FUNDOS PRÓPRIOS MÍNIMOS

PILAR 2 –
SUPERVISÃO

PILAR 3 –
DISCIPLINA DE MERCADO

�

�

�

Estabelece a forma de cálculo dos fundos
próprios mínimos;

Indica as várias opções de determinação do
risco de crédito;

Explicita o tratamento do risco operacional.

Baseado em 4 princípios:

1. Os bancos devem ter um processo de
aferir e manter os níveis necessários de
fundos próprios;

2. As entidades de supervisão devem avaliar
as metodologias de determinação do
montante de fundos próprios.

3. Os bancos devem deter fundos próprios
superiores ao mínimo;

4. As entidades de supervisão devem intervir
preventivamente evitando a deterioração
dos níveis de capital.

Vantagens Esperadas

Alguns Pontos de Reflexão

2

3
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frequentemente muito relevantes, de certas instituições ou
dos seus mercados. Concretamente, estaremos na presença
de um Acordo desenvolvido com base na experiência dos
grandes bancos internacionais e de difícil aplicação às
pequenas instituições? Será que estas últimas têm capacida-
de para desenvolver metodologias internas? E, se não,
ficarão prejudicadas? Ou serão alvo de novos processos de
aquisições e fusões?

2. Apesar de a maioria dos bancos não prever significati-
vas alterações no valor dos fundos próprios mínimos, existe
alguma incerteza quanto às exigências de fundos adicionais
que venham a resultar do NovoAcordo.

3. Enquanto no de avaliação dos fundos
próprios mínimos todos os parâmetros serão estabelecidos
no Acordo e controlados pela entidade de supervisão, o

internos apoia-se em parâmetros
calculados a partir de metodologias internas complexas,
cujo desenvolvimento vai exigir recursos significativos
dentro de cada banco, com uma componente de custos fixos
muito significativa.

4. Por outro lado, torna-se evidente que o
tenderá a penalizar as instituições bancárias dos

países com mercados de capitais menos desenvolvidos,
onde a presença de agências de reconhecidas pelas
autoridades de supervisão é menor. Nestes países, o simples
facto de uma operação ser terá como efeito
imediato a exigência de um volume de fundos próprios
superior, mesmo quando o seu nível de risco seja realmente
baixo. Por outras palavras, uma instituição de crédito num
país financeiramente menos evoluído terá de ter um maior
volume de fundos próprios do que uma instituição de
crédito num país financeiramente mais desenvolvido,
mesmo quando os seus níveis de risco forem exactamente
idênticos.

Englobado nesta classificação de irá estar,
frequentemente, o crédito concedido às PME, com o
consequente agravamento do preço do financiamento
destas entidades económicas.

Só a evolução para o , de
muito mais exigente concretização, especialmente nos
países menos desenvolvidos, poderá obviar a esta situação.

5. O terceiro pilar pretende introduzir uma disciplina de
mercado eficaz, obrigando os bancos a divulgarem
informações fiáveis e periódicas quanto à estrutura dos
fundos próprios, à exposição do banco aos diferentes riscos
e aos métodos utilizados para aferir e gerir esses riscos.
Procura-se assim introduzir uma maior transparência no
processo, permitindo aos participantes no mercado a
compreensão do perfil de risco do banco e a razoabilidade,
ou adequabilidade, dos seus fundos próprios. Não deixa, no
entanto, de se sentir alguma apreensão por parte de alguns
bancos, que vêem com dificuldade o preenchimento deste
requisito face ao esforço exigido. A posição dos pequenos
bancos é neste ponto particularmente sensível.

6. Nenhuma das opções prevê a aplicação da determina-
ção do risco de crédito com base em modelos de portfólio
(tipo + ou ), os quais, para além dos
dados individuais de cada crédito (como montante, ,
perda esperada em caso de incumprimento), medem,
directa ou indirectamente, a correlação entre os vários

método standard

método de ratings

método
standard

rating

unrated

unrated

método dos ratings internos

Creditrisk Creditmetrics
rating

elementos do portfólio, um claramente importante na
avaliação do risco e, todavia, não contemplado peloAcordo
no apuramento das exigências de fundos próprios.

Apesar de o Novo Acordo dar passos significativos no
sentido da medição integrada do risco nas instituições
financeiras, devemos estar cientes das suas imperfeições e,
portanto, dos passos que ainda faltam até se atingir
totalmente o objectivo desejado.

7. Admite-se, dado que não estão definidas regras tão
rigorosas para as entidades seguradoras, poder vir a ocorrer
uma transferência do risco de crédito para o sector segura-
dor, mediante a utilização de derivados de crédito.

O Novo Acordo de Basileia aponta no sentido correcto,
uma vez que introduz um conjunto de metodologias que vão
incentivar os bancos a conhecerem mais detalhadamente o
nível de risco a que estão sujeitos em cada um dos seus
portfólios. Isto permitir-lhes-á proceder a uma afectação
mais racional dos capitais e aplicar preços mais ajustados ao
risco, reflectindo quer diferentes probabilidades de
incumprimento e taxas de recuperação, quer diferentes
exigências de fundos próprios.

Por outro lado, dado que se trata de umAcordo que irá ser
aplicado internacionalmente, garante uma maior solidez e
transparência ao sistema bancário internacional.

Mas o esforço que a maior parte das instituições
bancárias terá de realizar para poder utilizar o

é extremamente elevado, pois implica o
desenvolvimento de estruturas de informação que armaze-
nem e sistematizem os dados históricos (de 5 ou 7 anos,
consoante as variáveis em causa) capazes de suportarem a
modelização estatística do risco. Os bancos melhor
apetrechados em termos metodológicos serão naturalmente
os primeiros a serem capazes de retirar benefícios claros das
novas regras, designadamente na gestão mais eficiente dos
seus créditos e, por via disso, de maximizar o retorno do
capital investido. Ganharão assim em termos concorren-
ciais, na avaliação que o mercado fará dos seus títulos! Por
outras palavras, ser-lhes-á mais barato levantar fundos no
mercado, por exemplo, para crescimento através da
aquisição de outros bancos.

input

método dos
ratings internos

1OAcordo de Basileia foi elaborado por um Comité de bancos centrais
e de entidades de supervisão/ regulação de diversos países industrializa-
dos. O Comité reúne trimestralmente no Bank of International Settlements
(BIS), em Basileia, e é conhecido como o Comité de Supervisão Bancária
de Basileia. O BIS limita-se a disponibilizar as instalações e a dar apoio de
secretariado, sem intervir directamente nas tomadas de decisão do Comité.

�

Junho de 2001

* Docente da Universidade Católica Portuguesa

2O texto encontra-se numa fase de revisão, prevendo-se a divulgação
do documento final em 2002.

3O risco operacional é definido como a probabilidade de, directa ou
indirectamente, a instituição incorrer numa perda derivada de falhas ao
nível de processos internos, pessoas, ou sistemas. Situações como fraude,
erro informático, falta de documentação são aqui contempladas. Pode
ainda surgir no seguimento de factores externos ao banco, como falhas de
energia ou mesmo fenómenos naturais.

Conclusão
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No quadro 1 apresenta-se a síntese das principais variáveis e
indicadores de actividade, para o conjunto das instituições
tratadas no Boletim da APB, abrangendo a quase totalidade dos
bancos que operavam em Portugal, incluindo o sistema de crédito
agrícola mútuo.

O agregado do sector representa a actividade no território
nacional e a desenvolvida através de sucursais no exterior.

Reflectindo o abrandamento do ritmo de crescimento do
sector:

Constata-se também, fundamentalmente em resultado das
medidas de racionalização de meios decorrentes dos processos de

�

�

�

O activo líquido regista um aumento de 9% contra 13,5
observados em 1999;
O crédito sobre clientes, muito embora tenha continuado a
expandir-se a ritmo elevado (+22,7%), entrou também em
desaceleração face ao ano anterior (+25,9%);
Os débitos para com clientes, adicionados dos representados
por títulos, cresceram 11,3%, o que representa igualmente
um abrandamento face ao exercício precedente (12,2%).

(Quadro 1)

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SECTOR EM 2000

1. Dados Gerais (em milhões de euros)

Activo Líquido

Crédito sobre Clientes

Débitos para com Clientes + Títulos

Nº de Balcões

Nº de Empregados

Resultado Bruto Total

2. Indicadores
Resultados do Exercício

Solvabilidade Bruta

Nº de Empregados por Balcão

Custos Administrativos/Act. Financeiros

Rendibilidade dos Capitais Próprios

(em %)

Dezembro Variações

19992000 Absolutas
Relativas

(%)

276 833

148 070

151 170

5 550

59 056

5 492

2 398

10,67

11

1,67

14,68

253 882

120 721

135 829

5 487

62 668

4 473

1 552

9,66

11

1,73

11,20

22 951

27 349

15 341

63

– 3 612

1 019

846

1,01

0

– 0,06

3,48

9,0

22,7

11,3

1,1

– 5,8

22,8

54,5

do

em

ActividadeActividade
Sector Bancário

Caracterização Geral do Sector

Portugal noPortugal AnoAno
20002000

aquisição/fusão ocorridos, uma redução significativa do número
de empregados, que baixou de 3 612 unidades (3 594 na actividade
doméstica), bem como no número de balcões, que apenas
aumentou em 63 unidades, quando, no exercício precedente, tal
acréscimo havia sido de 387.

Apesar do abrandamento da actividade, os bancos
conseguiram manter uma evolução positiva nos resultados e
rendibilidade, muito embora os resultados alcançados tenham
sido também influenciados por factores de natureza
extraordinária, com carácter não recorrente.

Os níveis de solvabilidade apontam para um reforço da solidez
dos bancos e a produtividade continuou a evoluir

O peso da função de concessão de crédito, nomeadamente a
clientes, a qual representava, em 31 de Dezembro de 2000, 53,5%
do Activo Líquido no balanço do sector bancário, continua,
seguindo a linha de tendência dos últimos anos, a registar uma
evolução favorável. Este acréscimo da importância relativa do
crédito concedido mostra-se associado a uma redução do peso dos
créditos sobre instituições de crédito (– 5,7 pontos percentuais),
das aplicações em títulos e das disponibilidades, ambas com uma
diminuição de 0,7 pontos.

No que respeita à evolução das componentes do passivo e dos
capitais próprios e equiparados, verifica-se o crescimento dos
débitos para com clientes e das responsabilidades em títulos em

positivamente.

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) apresentou

no seu de Junho passado, a exemplo

dos anos anteriores, uma análise da actividade bancária em

Portugal, relativa ao ano de 2000.

Dessa análise destacamos aqui os seguintes aspectos:

Boletim Informativo

Estrutura do Balanço (Actividade Global)

(Quadro 2)

APLICAÇÕES E RECURSOS

Estrutura (%)
2000 1999 D (p – p)

Disponibilidades

Créditos s/Instituições de Crédito

Créditos s/Clientes (bruto)

Aplicações em Títulos

Imobilizações e Participações

Outros Activos

Débitos p/c/Instituições de Crédito

Débitos p/c/Clientes + Títulos

Outros Passivos

Capitais Próprios e Equiparados

TOTAL

3,9

21,2

53,5

11,4

4,7

5,3

31,2

54,6

3,2

11,0

100,0

4,6

26,9

47,6

12,1

4,2

4,6

33,7

53,5

3,0

9,8

100,0

– 0,7

– 5,7

5,9

– 0,7

0,5

0,7

– 2,5

1,1

0,2

1,2
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detrimento dos recursos provenientes de instituições de crédito,
bem como o reforço do peso dos capitais próprios e equiparados
como fonte de financiamento.

O resultado bruto gerado pelo sector bancário
continua a trajectória ascendente dos últimos anos. Atingiu em
2000 perto de 5,5 mil milhões de euros, o que traduz um
crescimento de cerca de 23% face ao exercício precedente.

Uma análise às diferentes componentes deste agregado
permite concluir que o expressivo aumento no se ficou a
dever a um excepcional incremento nos resultados extraordinários
(onde se incluem as reposições de provisões e os ganhos
extraordinários líquidos das perdas de natureza similar). Com
efeito, o produto bancário de exploração aumentou apenas 6,3%,
significativamente abaixo do agravamento dos custos, que atingiu
os 7,7%, levando a que o resultado bruto de exploração tivesse
melhorado em apenas 4,8%. Os resultados extraordinários, por
sua vez, atingiram os 2 mil milhões de euros, o que representa um
aumento de 75% relativamente aos conseguidos no ano de 1999.

Nas componentes do produto bancário de exploração registou-
-se, em 2000, relativamente a 1999, crescimento do resultado
financeiro (+10,6%) e do resultado de serviços bancários
(+12,4%), enquanto o resultado de operações financeiras sofreu
uma redução de 194 milhões de euros (– 16,3%).

O produto bancário de exploração que em 2000 atingiu 7288
milhões de euros apresenta a seguinte estrutura e linha de
evolução:

Merece particular referência a evolução positiva dos resultados
de serviços bancários, os quais atingem 22,7% do produto
bancário no ano 2000. Note-se que os resultados com esta
natureza apenas representavam 14,5% do produto bancário em
1995.

/cash flow

cash flow

Em sintonia com a tendência observada ao longo de toda a
década de 90, o comportamento do resultado financeiro do sector
bancário continua a ser determinado pela redução da margem
financeira, a qual tem sido compensada ao nível dos resultados
globais pela expansão da actividade.

A margem financeira, que no ano em análise rondou os 2,04%,
sofreu, apesar de se ter verificado um diferencial positivo entre a
variação das taxas médias activas e passivas, uma ligeira queda

A par do rápido desenvolvimento de redes alternativas,
verifica-se ainda um aumento do número de balcões, que, no caso
particular dos implantados em território nacional, atingem, no
final do ano, 5 328 unidades. O acréscimo verificado (mais 70
unidades) revela um abrandamento significativo face à variação
apurada em 1999, quando se abriram 382 balcões. Esta evolução
poderá estar ligada à utilização cada vez maior das novas
tecnologias, ao processo de racionalização das redes de cobertura
decorrente do processo de concentração verificado no sector e,
ainda, ao nível de bancarização que o território nacional terá já
atingido.

A cobertura do território nacional por agências apresenta uma
distribuição similar à do ano anterior, com especial concentração
nos distritos de Lisboa e do Porto (41% do total). Os distritos de
Lisboa (13), Braga (10) e Aveiro (9) foram os que registaram um
maior número de aberturas, tendo os distritos da Guarda (– 3) e
Setúbal (– 3) registado reduções no número de balcões neles
localizados.

Salienta-se também a evolução dos POS e ATM, que atingem,
respectivamente, 78 705 e 7 870 unidades no final do período, o
que representa um crescimento de 13% e 15% relativamente ao
ano anterior. Por sua vez, o volume de cartões da rede Multibanco
em circulação estava muito próximo dos 12 milhões de unidades.

devido essencialmente à maior relevância dos passivos face aos
activos financeiros.

Resultados

SÍNTESE FUNCIONAL DO RESULTADO BRUTO

Variações

19992000 Absolutas Relativas
(%)

Resultado Financeiro

(+) Resultado de Operações Financeiras

(+) Resultados de Serviços Bancários

(=) Produto Bancário de Exploração

(–) Custos Administrativos

(=) Resultado Bruto de Exploração

(+) Resultados Extraordinários

(=) Resultado Bruto Total

Variáveis

(Quadro 3)
(milhões de euros)

4 635

998

1 655

7 288

3 804

3 484

2 008

5 492

4 192

1 192

1 473

6 857

3 531

3 326

1 147

4 473

443

– 194

182

431

273

158

861

1 019

10,6

– 16,3

12,4

6,3

7,7

4,8

75,1

22,8

(Quadro 5)
EVOLUÇÃO DA MARGEM FINANCEIRA

2,67%
2,45 2,4

2,19 2,05 2,04
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0
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(Quadro 6)

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE BALCÕES DOMÉSTICOS

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

4 221 4 311
4 645

4 876
5 258
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Dez. 95 Dez. 96 Dez. 97 Dez. 98 Dez. 99 Dez. 00

(Quadro 4)

EVOLUÇÃO DO PESO DAS COMPONENTES DO PRODUTO

0%
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Os dados recolhidos sobre a actividade dos bancos em 2000
permitem apresentar os seguintes indicadores:

Em 2000, os bancos utilizavam com carácter permanente
59 056 empregados, ou seja, menos 3 612 que os existentes no final
doexercíciode1999.

Adicionalmente, recorriam aos serviços de 519 colaboradores
para o exercício de actividades de carácter temporário.

O número de empregados afectos exclusivamente à actividade
doméstica era de 56 859, representando 96,3% do total geral. O
número de empregados afectos a sucursais no exterior era de
2 197, representando 3,7%.

Considerando apenas o universo de empregados afectos à
actividade doméstica, é de salientar a forte redução observada
(– 3 594 colaboradores), a que não se encontram alheios os
processos de aquisição/fusão de algumas instituições.

�

�

�

�

�

�

Amargem financeira situou-se nos 2,04%;
A dos outros resultados correntes ( e
serviços bancários) em relação aos activos financeiros foi de
1,17%;
Amargem de negócio rondava os 3,2%;
Os custos administrativos face aos activos financeiros
situavam-se nos 1,67%;
Cada balcão geria cerca de 48,5 milhões de euros de activo
bruto e necessitava, em média, de 11 empregados para o seu
funcionamento;
A remuneração líquida dos capitais próprios e do activo
atingiu os 14,7% e 0,91%, respectivamente.

performance trading

�

�

O peso do crédito no activo bruto representou 48,4%, com
um nível de transformação dos recursos de clientes em
crédito que ronda os 93%;
A cobertura do activo líquido pelos fundos próprios e
equiparados (solvabilidade bruta) cresceu para 10,7%;
Os bancos tiveram uma taxa média de remuneração das
aplicações de 7% e de custo dos recursos de 4,8%;
�

O ano 2000 retoma a tendência registada desde 1996, no
sentido da redução do número de efectivos, que tinha sido
interrompida em 1999.

A escolaridade da população bancária doméstica concentrou-
-se essencialmente no nível secundário, embora se tenha registado
uma melhoria de qualificação com o aumento do peso do nível de
ensino superior.

De notar ainda que cerca de 26% dos empregados possuíam
apenas o ensino básico como habilitações escolares.

Relativamente ao esforço de valorização dos recursos
humanos que tem sido desenvolvido pelos bancos, é de salientar o
nível dos recursos gastos com formação, os quais atingiram 42,4
milhões de euros.

A distribuição dos graus de escolaridade por cada tipo de
função exercida consta do Quadro 10.

De registar também a forte concentração dos empregados em
funções administrativas (54,7%).

Porque não esgotámos os aspectos analisados no
daA , recomendamos

vivamente a sua leitura integral, que revela de uma forma clara e
completa o que foi a actividade da banca portuguesa no exercício
de 2000 e como tem evoluído.

Boletim
Informativo

Para além dos aspectos referidos, o estudo da APB destaca
também o seguinte:

Adistribuição da população por idades confirma a tendência
de rejuvenescimento, com o aumento da participação das
idades até 44 anos;
A população bancária continua predominantemente mas-
culina, embora se tenha verificado aumento no peso relativo
da feminina;
Os empregados com mais de 15 anos de antiguidade
continuam a ver diminuída a sua participação no total da
população bancária;
Os empregados afectos a balcões, em 31 de Dezembro, eram
37 401, representando 65,8% do total da população bancária
doméstica.

ssociação Portuguesa de Bancos

�

�

�

�

�

Principais Indicadores de Gestão

Recursos Humanos

(Quadro 7)

NÚMERO TOTAL DE EMPREGADOS

%Peso (%)
Dez/99

Número
Variação

Absoluta

Dez./00

59 056

2 197

56 859

100,0

3,7

96,3

62 668

2 215

60 453

– 3 612

– 18

– 3 594

– 5,8

– 0,8

– 5,9

TOTAL GERAL
Empregados afectos a

Sucursais no Exterior

Empregados afectos à

Actividade Doméstica

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS
AFECTOS À ACTIVIDADE DOMÉSTICA

(Quadro 8)

54 000

56 000

58 000

60 000

62 000

64 000

62 022
61 311 60 911

59 912
60 453

56 859

1995 1996 1997 1998 1999 2000

(Quadro 9)

DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEIS DE ESCOLARIDADE

%%
Nº empregados

Dez/98
Nº empregados

Dez/99

Variação

Absoluta

Ensino Superior

Secundário

Básico

15 077

27 119

14 663

26,5

47,7

25,8

15 309

29 274

15 870

– 232

– 2 155

– 1 207

– 1,5

– 7,4

– 7,6

(Quadro 10)

(Nº de Empregados)

DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE POR FUNÇÕES

TotalSecundárioSuperior Básico

Chefias

Específicas

Administrativas

Auxiliares

4 149

5 930

4 997

1

6 055

3 967

16 999

98

2 991

1 077

9 104

1 491

13 195

10 974

31 100

1 590
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PositivamenteISGB

Traduzindo a apreciação geral do curso, a grande maioria
dos do CGB respondeu SIM à pergunta do
questionário: "Se pudesse voltar atrás, inscrever-se-ia de novo
no seu curso?".

Como principais razões para a sua reinscrição apontaram as
seguintes:

Interrogados sobre se durante ou após a frequência do curso
terá ocorrido alguma mudança na situação de trabalho, cerca
de 67% dos diplomados no CGB responderam positivamente.

diplomados

No Quadro 2 destacam-se as mais valias que o curso trouxe
aos diplomados.

Relativamente à questão "Em que consistiu a mudança?", a

�

�

�

�

Aquisição de conhecimentos;
Valorização pessoal e profissional;
Qualidade e adequação dos conteúdos às necessidades
profissionais;
Reflexos no desempenho profissional e na progressão da
carreira (novas funções).

INSTIT
U

T
O

S
U

P
E

RIO
R DE GEST

Ã
O

B
A

N
C

Á
RIA

Avaliam PositivamenteAvaliam Positivamente
do

O Instituto Superior de Gestão Bancária tem dado à avaliação dos seus cursos uma importância fundamental,

procedendo a iniciativas sistemáticas nesse domínio, o que tem vindo a contribuir para o elevado nível de qualidade do

ensino ministrado.

Têm vindo a ser desenvolvidos esquemas de auto-avaliação que, tendo em conta, por um lado, o processo de

concepção e organização dos cursos e, por outro, o seu funcionamento e resultados obtidos, envolveram um conjunto de

opiniões entre as quais se revelaram especialmente significativas as dos diplomados e das entidades empregadoras,

correspondendo, assim, a uma atitude de abertura à opinião dos diversos intervenientes que o ISGB tem vindo a pretender

incrementar.

A auto-avaliação efectuada incidiu sobre o Curso de Gestão Bancária e o Curso de Organização e Sistemas de

Informação tendo por base questionários a que responderam, entre Fevereiro e Março de 2001,

.

diplomados e

entidades empregadoras

Curso de Gestão Bancária (CGB),
uma mais-valia para aqueles
que o concluem

maior parte (84%) apontou a mudança de funções como razão
principal.

Os diplomados emitem também uma opinião bastante
positiva relativamente à sua situação profissional e revelam
interesse em dar continuidade à sua formação, vindo a
frequentar, no futuro, uma pós-graduação.

Quadro 1

CGB – SE PUDESSE VOLTAR
ATRÁS, INSCREVER-SE-IA DE NOVO NO SEU CURSO?

89,9%

10,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Sim Não

AvaliamCursos

Empregadores
Diplomados e
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�

�

Mais empregabilidade e novas perspectivas;
Facilidade de integração na banca.

�

�

�

�

�

Saídas profissionais excelentes;
Valorização pessoal e profissional;
Qualidade e adequação de conteúdos às necessidades
profissionais; os cursos são de natureza prática;
Aquisição de conhecimentos; o curso abrange todas as
áreas do negócio/actividade bancária;
Acesso às novas tecnologias.

Para os empregadores, existem fortes expectativas de que os
diplomados continuem os estudos, vindo os bacharéis a
ingressar na licenciatura e os licenciados a optar pela frequên-
cia de uma pós-graduação.

Em síntese, pode-se concluir que, de um modo geral, as
opiniões quer dos diplomados, quer dos empregadores foram
bastante positivas, sendo o Curso de Gestão Bancária conside-
rado como uma mais-valia para aqueles que o concluem e
reconhecida a sua adequação às funções profissionais a que se
dirige.

Traduzindo a apreciação geral do curso, tal como no CGB,
também a grande maioria dos do COSI respondeu
afirmativamente à pergunta do questionário: "Se pudesse voltar
atrás, inscrever-se-ia de novo no seu curso?".

Na opinião dos diplomados, a frequência do curso
contribuiu muito significativamente para a sua valorização
pessoal e profissional.

Com efeito, a análise das respostas aponta como principais
razões para a reinscrição no curso:

Os diplomados estão satisfeitos com a sua situação
profissional actual e manifestaram interesse em prosseguir os
estudos, nomeadamente em frequentar uma pós-graduação
no ISGB.

diplomados

As , por sua vez, no âmbito de
uma apreciação global do curso, manifestaram uma opinião
muito positiva em relação ao seu interesse para as instituições,
salientando:

Na opinião dos empregadores, existe uma influência
significativa do Curso de Gestão Bancária no percurso
profissional dos que o frequentam.

O curso é ainda referido como potenciador do desenvolvi-
mento da carreira profissional e como um complemento
natural da formação básica bancária.

É reconhecida como um ponto forte a sua aplicabilidade no
sector terciário, conferindo uma visão integrada da actividade
bancária e um sólido domínio técnico.

Reportando-se às principais mais-valias que o curso trouxe
aos diplomados, os empregadores destacaram:

entidades empregadoras

Ter um diploma do CGB é considerado como um factor
diferenciador no currículo de um candidato a lugares de
maiores responsabilidades (funções técnicas e de enqua-
dramento).

�

�

�

�

�

�

�

�

�

A adequação do plano de estudo aos perfis profissionais;
A relação das matérias ministradas no CGB com a
actividade profissional dos diplomados;
A adequação da metodologia de ensino a distância às
exigências profissionais;
A qualidade organizativa do curso.

Actualização dos conhecimentos técnicos;
Maior possibilidade de desenvolvimento da carreira
profissional dos diplomados;
Valorização profissional;
Melhor compreensão da realidade bancária;
Disciplina do trabalho e estudo;

CURSO DE GESTÃO BANCÁRIA

Categoria

Aquisição de

conhecimentos

(competências)

Progressão profissional

Pessoal

Mais-valias na Óptica dos Diplomados

• Melhores conhecimentos técnicos do sector

bancário

• Conhecimentos na área da gestão de empresas

• Reconhecimento/valorização

• Novas oportunidades de progressão na carreira

profissional

• Satisfação/Maior valorização pessoal

• Prestígio social

Outros • Formação numa área onde praticamente não

existe concorrência por parte de outros institutos

Quadro 2

"EM QUE CONSISTIU A MUDANÇA?"
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CGB – MUDANÇAS NA SITUAÇÃO DE TRABALHO

Quadro 3

COSI – RESPOSTAS DOS DIPLOMADOS À PERGUNTA:
"SE PUDESSE VOLTAR ATRÁS, INSCREVER-SE-IA DE NOVO NO SEU CURSO?"
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Quadro 4

Curso de Organização e
Sistemas de Informação (COSI) –
Valorização pessoal e profissional.
Reforço de competências

continua na página 64
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O está a chegar!

De acordo com afirmações feitas pelo Dr. João
Salgueiro, Presidente da Associação Portuguesa de
Bancos, na , organizada pelo
Banco de Portugal, a introdução do euro custará à
banca portuguesa mais de 6,5 milhões de contos
em operações directas.

Disse ainda o Presidente da APB que o interface
da introdução do euro com os particulares e as
empresas será assegurado pelos bancos, devendo
as contas bancárias passarem a estar denominadas
em euros com antecedência, uma vez que será
difícil fazer a transição de cerca de 15 milhões de
contas nos últimos dias.

Por isso, os bancos poderão passar as contas

Conferência Euro 2002

para euros já a partir de 1 de Outubro se os clientes,
avisados com 30 dias de antecedência, não se
opuserem.

Nesta conferência, o administrador do Banco de
Portugal, Dr. Vítor Pessoa, chamou também a
atenção para o facto de virem a ser disponibilizadas
no nosso país 535 milhões de notas com valores
faciais de cinco a cem euros e mais de 1600 milhões
de moedas.

Eugénio Solans, da Comissão Executiva do
Banco Central Europeu, destacou, por sua vez, a
necessidade de fazer saber ao público em geral que
não haverá notas de euros em circulação antes de 1
de Janeiro de 2002, de forma a evitar fraudes. �

Passagem à moeda única
vai custar à banca mais de

em formação
na CGD

Passagem à moeda única
vai custar à banca mais de

em formação10 00010 000
na CGD

+ 6,5 milhões
moeda única

6,5 milhões de contos6,5 milhões de contos

onlineonline
Iniciou-se em finais de Julho e terminará em

princípios de Dezembro o , um
projecto que foi desenvolvido em conjunto pelo IFB
e pela Caixa Geral de Depósitos para dotar os
colaboradores desta inst i tu ição com o
conhecimento de tudo o que se relaciona com o
euro, ficando assim aptos a responderem com
clareza e eficácia às solicitações da clientela.

O formando estuda através da Intranet da
instituição, no seu posto de trabalho, em horário
pós-laboral, mas não pode exceder as 10 horas,
repartidas por sessões de estudo diário de 1 hora.

Haverá também sessões teórico-práticas em

Programa Euro 2002

regime presencial, em que serão resolvidos casos
práticos com a aplicação dos conhecimentos
adquiridos na formação .

Acresce ainda que os formandos dispõem de
sessões em sala para formação em

, sistemas de informação, produtos, serviços e
informação e também para o esclarecimento de
dúvidas.

Os colaboradores da Rede Comercial terão de
submeter-se a um processo de creditação, que
consta de 3 testes: 2 intercalares, a realizar na
Intranet e um final, que será feito presencialmente
durante a fase de formação em sala.

online

cash change-

over

�
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O IFB levou a efeito, em parceria com a APEC-
Associação Promotora do Ensino dos Cegos, em 16 de
Julho, nas suas instalações em Lisboa, um curso rápido
sobre o euro para um grupo de 12 invisuais e amblíopes.

A metodologia adoptada assentou essencialmente no
desenvolvimento de um ambiente de debate e
clarificação das questões apresentadas e no
manuseamento de um de moedas.

A base documental foi constituída por um manual do
euro, em , com suporte de uma cassete de áudio, e
por uma brochura de divulgação.

Esta acção teve o mérito acrescido de contribuir para o
levantamento das reais necessidades deste tipo de
população em matéria de formação sobre o euro.

kit

braille

�

Curso
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Curso

Ideias promocionais

BrevesBreves euroeuro
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Pareceu-nos interessante dar a conhecer aos leitores da dois exemplos de bancos centrais que têm
utilizado curiosas ideias de promoção da nova moeda:

Inforbanca

Banco de España

Desde Abril deste ano, o edifício do Banco de España, em
Madrid, encontra-se coberto com uma lona de construção
azul, que mede 22 por 48 metros.
Esta grande lona patenteia imagens das notas e moedas e
um contador electrónico de contagem decrescente.

Oesterreichische Nationalbank

O banco central austríaco, de Viena, distribui,
desde 1999, tabletes de chocolate cujo papel
envolvente contém, além das imagens das notas e
moedas, as taxas de conversão do euro e o
endereço do banco na Internet. �

�

�

�

�

�

No dia 3 de Setembro, as novas moedas
começaram a chegar às tesourarias centrais dos
bancos.

Esta operação, que tem vindo a ser preparada ao
longo dos últimos 2 anos, envolve, para além das
forças policiais e serviços de segurança pública:

116 viaturas blindadas pertencentes a
empresas privadas de segurança;
130 novos empregados que, para prepararem
a distribuição do euro, foram contratados por
aquelas empresas de segurança.

O sistema de segurança para distribuição da
nova moeda foi planeado a nível europeu e é, em
Portugal, coordenado, em estreita colaboração,

pelo Ministério da Administração Interna e
Banco de Portugal, sendo a entidade
directamente responsável o Gabinete
Coordenador de Segurança.

Operacionalmente, intervêm nesta estrutura de
segurança: PSP, GNR, PJ, SIS, SEF e as empresas
de segurança envolvidas.

Quanto à produção física do euro:
A Casa da Moeda deverá cunhar cerca de 1 300
milhões de moedas, até ao fim deste ano;
A Valora, empresa que é detida a 75% pelo BP,
está a produzir as notas de euro, que, nesta
fase de arranque, atingirão os 535 milhões de
notas.

�

�

�

�

�



BANCO BEST – Um novo banco

CGD incorpora BANQUE FRANCO-PORTUGAISE

BANCO BEST – Um novo banco

CGD incorpora BANQUE FRANCO-PORTUGAISE

NOVO PORTAL FINANCEIRO
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O Banco Best – Banco Electrónico de Serviço

Total, S A, é uma instituição financeira autoriza-

da a exercer actividade de intermediação finan-

ceira e consultoria em investimento.

Com uma estrutura accionista composta por

dois grupos empresariais de referência – o

Grupo Banco Espírito Santo e o Grupo Portugal

Telecom –, o Best é um banco criado de raiz, reu-

nindo a experiência financeira do Grupo BES

com a experiência tecnológica do grupo PT.

O Best apresenta-se como um banco especia-

lista nomeadamente em gestão de activos finan-

ceiros e na prestação de serviços associados a

todos os eventos financeiros relevantes no ciclo

de vida dos seus clientes. �

A Caixa Geral de Depósitos e o Banque Franco-

Portugaise, com sede em Paris, deliberaram aprovar o

projecto de fusão entre ambas as instituições.

Com a concretização da fusão, a CGD, que já hoje detém a

totalidade do capital do BFP, assumirá todos os direitos e

obrigações de que este é titular.

Este processo visa a racionalização do desenvolvimento da actividade bancária da CGD em

França, que passará a ser concentrada na sua sucursal, em Paris. �

O Banco Comercial Português e o Banco

Sabadell lançaram um portal financeiro ibérico

para as pequenas e médias empresas, denomi-

nado Managerland, que pretende simplificar e

melhorar a gestão das empresas.

Este novo portal, focalizado nas empresas e

nos empresários, apresenta:

Um vasto leque de operações bancárias em

tempo real;

Acesso a informações sobre produtos e

serviços para empresas e empresários, que

o cliente pode encontrar nas redes comerci-

ais do Grupo BCP e do Grupo Banco

Sabadell;

Acesso à oferta de produtos e serviços

necessários ao dia-a-dia das empresas,

nomeadamente: marcação de viagens,

aluguer de veículos, correios e estafetas,

informática, material de escritório, serviços

de impressão, telecomunicações e serviços

de Internet;

Informações diversas, tais como mercados,

assessoria financeira e jurídica, contratação

de serviços de tradução, concursos públi-

cos, fundos comunitários e noticiários.

�

�

�

�

�



BANIF na BANCA DE INVESTIMENTOBANIF na BANCA DE INVESTIMENTO

GRUPO CGD INAUGURA SUCURSAL EM TIMOR
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GUPO CGD INAUGURA SUCURSAL EM TIMOR

Contacto pessoal na banca ainda é decisivoContacto pessoal na banca ainda é decisivo

A sucursal do Grupo Caixa Geral de Depósitos

em Timor Lorosae, denominada BNU-Timor, fica

instalada na antiga sede do Banco Nacional

Ultramarino em Díli, que, para o efeito, foi

totalmente reconstruída.

Esta sucursal, que iniciou a sua actividade em

Novembro de 1999 em instalações provisórias,

tem vindo a assegurar os serviços bancários

indispensáveis à actividade económica no

território. Concretamente, desde Abril do ano

passado, executa um projecto de apoio às

pequenas empresas, no âmbito de um programa

do Banco Mundial.

Assinala-se também o apoio que a sucursal

presta a empresas e a clientes particulares de

Timor, considerando-se relevante o montante

dos créditos já concedidos.

A sucursal, que emprega, neste momento, 65

O grupo norte-americano Tower Group

divulgou recentemente um estudo segundo o

qual, apesar do aparecimento de uma nova

geração de consumidores através da Internet, o

balcão continua a ser a principal forma de os

cidadãos recorrerem ao banco ou a toda a

espécie de serviços financeiros.

Nesse estudo conclui-se que 92% dos chefes

de família americanos tinham tido, no mês

a n t e r i o r, c o n t a c t o c o m o s s e r v i ç o s

convencionais dos bancos, designadamente

através dos seus balcões. Desses cidadãos

apenas 17% consideravam necessário o seu

banco ter serviços .

Nas conclusões a que chegaram também

centenas de especialistas, reunidos numa

conferência subordinada ao tema "Serviços

Financeiros e Tecnologia", promovida pelo

online

pessoas, tem vindo a participar também em

várias iniciativas integradas no processo de

recuperação da economia e sociedade

timorenses. �

mesmo grupo americano, reconheceu-se que,

apesar de os consumidores continuarem a sentir

cada vez mais conforto na utilização das novas

tecnologias da informação,

Isto, contudo, não significa que os

consumidores não venham a utilizar, cada vez

mais, para a escolha do seu banco a quantidade,

a qualidade e a segurança dos serviços e dos

produtos oferecidos aos clientes, pelo que

o Tower Group mantém o conselho aos bancos

para desenvolverem parcerias estratégicas com

empresas de tecnologia, para a expansão dos

seus serviços na Net.

os bancos e as instituições financeiras, em
geral, devem usar a Internet como um
instrumento auxiliar para facilitar a vida das
pes-soas, mas não para substituir de todo o
contacto através dos balcões ou dos gabinetes.

online

�
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análise

José Dias Lopes*

melhoriaAnálise e a Melhoria
ProdutividadeProdutividade

A

da

Depois de uma década de um adormecimento, eis
que o conceito de produtividade ganha nos últimos tempos
alguma notoriedade, sendo nele centrada parte da discussão
acerca do desenvolvimento do nosso país. Sendo certo que
a discussão dos tempos mais recentes se tem cingido a
aspectos de ordem macroeconómica, é seguro que mais
cedo ou mais tarde, se o tema mantiver a actualidade, a ques-
tão será colocada ao nível das empresas. Este artigo preten-
de, por antecipação, enquadrar a questão na produtividade a
este nível.

Há conceitos que, pelo facto de serem de utilização cor-
rente, se tornam de tal modo comuns na nossa linguagem
que parecem não necessitar de definições adicionais – o
próprio substantivo parece descrevê-los integralmente. As
noções de Produtividade, Qualidade ou Estratégia, por
exemplo, possuem essas características. Esta nossa aparen-
te familiaridade ao tema leva a que frequentemente se fale
do assunto sem o definir clara e inequivocamente, o que
permite toda uma série de mal-entendidos.

Do ponto de vista técnico, podemos dizer que a produti-
vidade é um conceito que se define através de uma relação:

quase

a relação entre o resultado de determinado
processo e os recursos que há necessidade de
mobilizar para a execução desse mesmo
processo.

Produtividade da Explora-
ção Agrícola

A definição de produtividade que acabamos
de estabelecer alicerça-se em dois aspectos de
significativa importância que não são evidencia-
dos na própria definição. São eles:

O conceito de produtividade – e a forma sistémica como
se encontra definido – permite que ele seja aplicado a múlti-
plas e distintas situações (basicamente a todas em que um
determinado processo possa ser representado por um siste-
ma). E, se é um facto que este conceito é muitas vezes utili-
zado na análise de realidades económicas, nada na sua defi-
nição obriga a que ele seja utilizado exclusivamente em
relação a essas realidades. Desde que o objecto em estudo
possa ser modelado (representado) através de um sistema, é
possível a definição da produtividade desse sistema. É isso
que faz com que este conceito, e o desenvolvimento de aná-
lises a ele recorrentes, sejam comuns em áreas completa-
mente distintas, tais como: a

(no âmbito dos estudos agronómicos e tam-

�

�

Por um lado, a operacionalização que se faz
do conceito através de

, isto é, quando nos referimos à relação
entre a produção e os recursos utilizados,
queremos dizer o valor numérico do quo-
ciente entre a produção (os resultados de
um qualquer processo) e os meios utiliza-
dos – deste modo um indicador de produti-
vidade poderá ser, por exemplo: o número
de transacções realizadas ( ) por
funcionário ( );
Por outro lado, a visão sistémica do objecto
em estudo, noção que está subentendida,
por exemplo, em esquemas como o da figu-
ra 1.

relações numéri-
cas

resultado
meios

INPUT
Recursos

OUTPUT
ProduçãoSISTEMA

Figura 1
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bém no âmbito de estudos económicos); a
; a

(no âmbito da análise de Sistemas de Infor-
mação), etc.

Mesmo ao nível da análise da realidade económica é pos-
sível distinguir diferentes abordagens:

Normalmente, os estudos agregados são do âmbito da
economia, enquanto os estudos focados na empresa são do
âmbito das ciências empresariais (engenharia, gestão ou
ciências sociais aplicadas).

Ao nível das empresas, as questões relacionadas com a
produtividade não se colocam no âmbito estratégico da sua
actuação.Aeste nível, as questões de ordem estratégica são:
o negócio que a empresa pretende levar a cabo; os
clientes que pretende servir; o modo como a empresa se
insere na sociedade, etc.

A produtividade reflecte apenas um elemento do modo
como a empresa pretende concretizar aqueles que são os
seus objectivos estratégicos, isto é, o modo como consegue
articular os seus recursos na perspectiva de conseguir cum-
prir os seus objectivos.

A produtividade é assim uma questão do âmbito da ges-
tão operacional das empresas. É, além disso, apenas uma
questão entre outras questões, na medida em que aspectos
como a inovação, a qualidade, a flexibilidade, a motivação
e a satisfação dos trabalhadores são questões operacionais
de igual importância.

Aalternativa, a não se fazer este enquadramento à produ-
tividade, é considerar-se que o conceito pode existir separa-
do de todos estes outros aspectos que acabamos de referir.
Corremos então o risco de operar com uma noção de produ-
tividade muito ligada à gestão dos recursos, o que pode ter
como consequência tornar sinónimo de produtividade a
redução de custos, resultando daí visões muito redutoras do
conceito. As críticas que por vezes se fazem a algumas prá-
ticas de gestão que, com base na produtividade, se mostram
demasiado imediatistas, onde apenas o curto prazo é privi-
legiado, são precisamente o resultado a que uma interpreta-
ção muito linear da associação produtividade eficiência
poderá conduzir.Adécada de 80 foi muito marcada por esta
visão individualista e redutora do conceito da produtivida-
de. A produtividade valia por si só, e qualquer prática de
redução de custos se transformava numa eficaz política de
melhoria da produtividade.

A implementação dessas práticas “cegas” de redução de
custos conduziu em muitos casos as empresas a situações de
grande debilidade, ao mesmo tempo que punha em causa a
utilidade do próprio conceito de produtividade.

Produtividade
da Investigação e Desenvolvimento Produtividade da
Programação

"A produtividade é a medida da economia dos
meios"

�

�

�

A análise agregada ao nível nacional, ao nível dos sec-
tores de actividade e ao nível dos grupos económicos;
A análise ao nível da empresa, quer seja no âmbito da
empresa no seu todo, quer seja num âmbito parcelar do
interior da empresa, envolvendo os departamentos, os
grupos de trabalho e os postos de trabalho.

A Produtividade nas Empresas

A melhoria da produtividade deve ser assim encarada
como uma prática ao nível da gestão operacional que

Ao nível das empresas, uma segunda questão ganha nor-
malmente relevância: uma eventual oposição existente
entre a produtividade e a qualidade – o que ao nível da cultu-
ra popular dá origem ao provérbio «Depressa e bem há
pouco quem».

O que nos provam diferentes estudos empíricos é que a
melhoria na qualidade conduz à melhoria da produtividade,
podendo mesmo estabelecer-se uma correlação positiva
entre a melhoria da qualidade e a melhoria da produtivida-
de, ou seja, é possível (para além de desejável) conciliar
qualidade com custos reduzidos.

A «não qualidade» implica custos acrescidos que, por
sua vez, irão diminuir a produtividade; a sua eliminação
conduz a ganhos directos de produtividade, isto é, quando,
por problemas de qualidade, se utilizam mais meios huma-
nos, mais materiais, mais equipamentos, se demora mais
tempo a fazer aquilo que poderia ser feito com menos recur-
sos e mais depressa, tem-se um problema de qualidade com
reflexos directos na produtividade. A eliminação dos pro-
blemas de qualidade conduz naturalmente a benefícios

na produtividade .
Mas a melhoria da qualidade traduz-se também numa

melhoria global do funcionamento da empresa, visível em
aspectos como: a melhoria do produto e do processo ou a
diminuição da desorganização na empresa. Também estas
melhorias permitem ganhos, embora indirectos, de produti-
vidade; estes ganhos indirectos são tão ou mais importantes
que os ganhos directos referidos anteriormente.

Prova-se assim que a produtividade não é uma questão
dissociada da qualidade, do mesmo modo que não o é da
inovação, ou da motivação dos trabalhadores. Mas a produ-
tividade não é uma questão que se esgota na qualidade.
Mais do que isso: a produtividade não é sinónimo (no senti-
do substitutivo do termo) de qualidade. Encontramo-nos
perante duas noções distintas, se bem que fortemente corre-
lacionadas.

A questão da produtividade não é uma mera questão
conceptual, onde simplesmente se define um conceito que
se concorda ser importante. A produtividade só ganha uma
efectiva utilidade quando é através de
indicadores numéricos apropriados.

.

Mas aquilo que nos move ao medir a produtividade não é
a mera curiosidade, isto é, a medição da produtividade não é
um fim em si mesma. Se, por um lado, ela permite avaliar a
situação da empresa, definindo assim um ponto de partida,

reduz
os custos no longo prazo sem pôr em causa a filosofia da
empresa, a qualidade do produto ou serviço e sem redu-
zir globalmente os lucros.

directos

operacionalizada
Só tem razão de ser

falar-se em produtividade quando desenvolvemos e
implementamos meios para a medir

“Não gerimos aquilo que não conseguimos medir.
Não medimos aquilo que não conseguimos definir.”

1

A Utilização do
Conceito Produtividade
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mentadas, estabelecem um ponto de partida para a realiza-
ção de um novo ciclo, e assim sucessivamente. Por isso, o
que a implementação deste ciclo permite é, através da ope-
racionalização do conceito de produtividade, o lançamento
de um programa de melhorias contínuas.

A generalidade das empresas melhora de um modo mais
ou menos regular a sua produtividade. Não há gestor ou
trabalhador de uma empresa que não se satisfaça perante a
melhoria sustentada e sustentável do funcionamento da
mesma.

As empresas melhoram habitualmente a sua produtivi-
dade na medida em que melhoram o seu modo de trabalhar.
Não é imaginável que uma empresa possa sobreviver no
longo prazo, submetida a um mercado concorrencial, sem
que melhore de uma forma continuada a sua produtividade
ou, colocando a questão de um outro modo, a sobrevivência
das empresas depende da melhoria progressiva do seu
modo de operar.

Além deste imperativo concorrencial, a melhoria da pro-
dutividade tem também um imperativo económico e social,
na medida em que, sendo os recursos escassos, só produzin-
do mais com menos recursos se consegue uma melhoria da
qualidade de vida.

Asolução de desenvolvimento explorada durante o sécu-
lo XX, que teve por base a extraordinária melhoria de pro-
dutividade na indústria e na agricultura, é hoje menos efi-
caz, dado o peso cada vez menor destes sectores de activida-
de na economia.

É nos serviços que a “batalha” da melhoria da produtivi-
dade se instalará nos próximos tempos. A melhoria da pro-
dutividade nos serviços apresenta-se assim como um impe-
rativo de desenvolvimento e como uma enorme oportunida-
de para as empresas.

*Docente do ISGB

1 Por exemplo: [CHARNEY: 1984] num estudo sobre a aplicação dos
círculos da qualidade na banca – melhoria da produtividade em 30%; e
também [QUINN e BHATTY: 1985] num estudo acerca da redução dos
custos de qualidade, também na banca – Manufacturers Hanover Trust
Company aumento da produtividade dos funcionários em 12%.

�

ela possibilita também o delinear de medidas com vista à
sua melhoria, indicando-nos caminhos e podendo ainda
funcionar como elemento motivacional aquando da fixação
de metas para melhoria. Mede-se assim a produtividade
numa perspectiva de avaliação e controlo e numa perspecti-
va de melhoria.

Estas duas tarefas principais podem ser ainda subdividi-
das de acordo com a figura 2.

Estes três aspectos que acabamos de enumerar – medi-
ção; avaliação/controlo e melhoria – não devem ser encara-
dos de um modo separado ou autónomo. Pelo contrário, eles
devem ser vistos de um modo interligado e sequencial, tal
como nos é apresentado no Ciclo da Produtividade de D.
Sumanth.

Este modelo de gestão da produtividade é composto por
4 etapas sucessivas: Medida, Avaliação, Planeamento e
Melhoria, que se fecham em ciclo, tal como mostra a
figura 3.

A característica principal deste modelo de gestão é o
facto de estabelecer que as acções de melhoria da produtivi-
dade não podem ser dissociadas de um outro conjunto de
acções, nomeadamente a medida, a avaliação e o planea-
mento. Deste modo, fechando-se as acções levadas a cabo
na organização em ciclo, a melhoria da respectiva produti-
vidade nunca se encontra concluída, isto é, a medida inicial
da produtividade estabelece um ponto de partida que,
enquadrado pela avaliação e pelo planeamento, permite o
lançamento de acções de melhoria; estas, uma vez imple-

Notas Finais
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da Produtividade

Medida
da Produtividade
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gestão

Novoprojecto
Gestão de Projectos
Novo ConceitoNovo Conceito

Os fenómenos de rápida mudança social,

económica, tecnológica e política que têm

vindo a verificar-se desde a segunda metade

da década de 80 têm levado as organizações

a reverem os conceitos tradicionais em que

assentavam a sua actividade, pondo em

causa os modelos de funcionamento

usualmente ace ites , baseados na

estabilidade das envolventes e na

previsibilidade dos resultados, levando-as a

buscarem novas definições e novos

enquadramentos organizacionais e

culturais.

Embora os produtos que hoje são fornecidos

e os serviços que são prestados possam não

diferir substancialmente daqueles que eram oferecidos no passado, a forma como são produzidos e como serão

aceites pelos clientes já não pode ser considerada, à partida, segura. Torna-se por isso cada vez mais necessário

possuir um melhor entendimento das forças de mudança e ter preparadas respostas inteligentes e flexíveis à acção

dessas forças, o que nos leva a reconsiderar toda a filosofia e fundamentos do nosso trabalho, como actores

organizacionais, e a nossa participação na prossecução dos objectivos da organização em que estamos inseridos.

A mudança não está apenas a afectar as empresas e a forma de conduzir os negócios. A mudança está, na

realidade, a alterar a própria natureza e o significado do trabalho.

De forma a poderem lidar com uma envolvente de complexidade crescente, as organizações, como primeira

resposta, aumentaram a complexidade da sua organização, agarradas ainda a modelos burocráticos ou

mecanicistas, estabelecendo posteriormente unidades de negócio especificamente orientadas para a

implementação das estratégias e constituindo grupos autónomos e círculos de competência relativos às mais

diversas áreas da tecnologia e da gestão. Mais recentemente, assistiu-se à proliferação das empresas ".com" e tem-

se presenciado a derrocada da maioria delas.

Nuno Ponces de Carvalho*

Um

de
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Neste percurso em direcção à flexibilidade e simplifica-
ção dos modelos organizacionais, os grupos de projecto,
enquanto formas de organização temporárias, emergem
como estruturas orientadas para a responsabilidade de
realização de tarefas únicas e complexas.

Começa assim a tomar forma o conceito da Empresa
Orientada para Projectos ( ), que
realiza projectos de dimensões muito variáveis, tanto para
os clientes externos como para o interior da própria
empresa, os quais se destinam a fazer face aos desafios de
uma envolvente de dinamismo crescente.

Na empresa orientada para projectos, poderão ser
encontradas estratégias e estruturas específicas capazes de
suportar tanto a gestão dos projectos singulares como a
complexa rede de interdependências dos vários projectos
que se encontram, simultaneamente, em execução ou em
preparação.

Na empresa orientada para projectos, poderemos
encontrar uma cultura específica de gestão de projectos que
permite acolher os projectos como estruturas organizativas
temporárias, desenvolver a motivação e permitir um novo
estilo de liderança, em que a responsabilidade exigida se
encontra baseada na devida autoridade.

A gestão por projectos é, pois, a estratégia central de
gestão da empresa orientada para projectos. Através da
realização de projectos com sucesso procura-se atingir um
balanceamento dinâmico com a envolvente, tendo por
objectivo assegurar um sustentado desenvolvimento da
empresa e a sua sobrevivência.

Na maior parte dos casos, o negócio das empresas que
realizam projectos baseia-se, contudo, na eficiente
execução das operações de rotina que constituem a sua
razão de ser. Embora os modelos de organização mecanicis-
ta sejam ainda a melhor solução para se maximizar a
eficiência das operações de rotina, a Empresa Orientada
para Projectos tem sabido encontrar modelos de organiza-
ção que permitem a convivência da rigidez funcional
com a flexibilidade das estruturas orgânicas em que se
baseia o funcionamento das equipas de projecto.

Infelizmente, os projectos são ainda vistos em Portugal
como "obras" ou "tarefas" às quais são afectos recursos para
serem atingidos determinados resultados. Esta perspectiva
leva não apenas aos habituais conflitos de recursos com os
outros projectos e com o ambiente de operações, mas,
principalmente, impõe a manutenção de estruturas
organizativas rígidas e não consentâneas com o ambiente de
mudança da envolvente das empresas.

Embora a palavra projecto venha aparecendo cada vez
com maior frequência no glossário das mais diversas áreas
de actividade, desde a construção às tecnologias de
informação, passando pelos diferentes domínios da gestão,
o conceito de projecto será talvez um daqueles que se tem
prestado a uma maior ambiguidade em relação ao seu

Project-Oriented Company

ad hoc

A Empresa Orientada para Projectos

Introduzindo um
Novo Conceito de Projecto

verdadeiro conteúdo, sendo, com frequência, confundido
com as actividades que são realizadas por outras áreas
funcionais das organizações, designadamente aquelas que
se ocupam das operações de rotina. Em Portugal, e em
particular no sector da construção civil e obras públicas, a
ambiguidade de conceitos é ainda maior, sendo a palavra

aplicada com um conteúdo limitativo que a cinge à
fase conceptual ou de estudos preliminares da ou

, ultimamente designada por
, em oposição ao ou obra.

Turner começa por definir muito simplesmente um
projecto como sendo:

Embora esta definição seja ainda extremamente vaga e
possa, na realidade, ser aplicada a uma grande diversidade
de actividades que não constituirão, necessariamente,
projectos, contém, no entanto, dois elementos fundamen-
tais para a caracterização de um projecto: o claro entendi-
mento das condições em que o projecto se inicia e a sua
limitação temporal, o que exige a prévia especificação de
critérios comprovadores da sua conclusão.

A definição apresentada por Kerzner , considerando um
projecto como

é, na realidade, uma expansão da anterior definição,
sublinhando que o projecto deverá cumprir objectivos
devidamente especificados, desde o seu início, e acrescen-
tando a necessidade de haver uma correcta gestão dos
recursos escassos que são postos à disposição do projecto.

No entanto, desde há bastante mais tempo que o conceito
de projecto era aplicado com um conteúdo mais abrangente,
tendoAndersen definido projecto como sendo:

projecto
obra

empreendimento projecto
técnico projecto de construção

Qualquer coisa que tem um princípio e um fim.

um conjunto de tarefas ou actividades que têm um

objectivo específico a ser cumprido de acordo com

requisitos previamente definidos, obedecendo a datas de

início e de fim pré-estabelecidas e dispondo de um

orçamento limitado para a aquisição dos recursos

necessários

Uma realização humana criadora de mudança, com

objectivos e metas definidos, única, limitada no tempo e

no âmbito e que envolve uma variedade de recursos com

diferentes capacidades, responsabilidades e competên-

cias.

2

3

1
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Um Conceito, Também Novo,
de Gestão de Projectos

Chama-se assim a atenção para o papel que cabe aos
projectos enquanto vectores de implementação da mudança
nas organizações e também para o carácter eminentemente
multidisciplinar e multifuncional que têm as equipas de
projecto.

Este novo conceito de projecto veio, em nosso entender,
abrir as portas a um entendimento completamente diferente
da gestão de projectos. Em primeiro lugar, os projectos
passam a ser identificados como a forma mais adequada de
as organizações desenvolverem os produtos e serviços
necessários para manterem a vantagem competitiva em
relação aos seus concorrentes e para se adaptarem a uma
envolvente cada vez mais complexa, aparecendo definiti-
vamente ligados à mudança e à inovação. Em segundo
lugar, aquela definição evidencia a necessidade de serem
encontradas novas formas de estrutura organizacional que
sejam facilitadoras da constituição de grupos interfuncio-
nais que dificilmente poderão coexistir com os modelos
burocráticos próprios das organizações mais tradicionais.

Desta forma, os projectos vêm gradualmente a ser
entendidos não apenas no âmbito restrito da criação de um
novo produto ou serviço, mas, num sentido bastante mais
lato, como uma nova forma de gestão das organizações. É
este o entendimento de Gareis ao afirmar que os projectos
não podem ser apenas considerados com uma ferramenta
para resolver problemas complexos, devendo ser conside-
rados com uma nova opção para a concepção organizacio-
nal das empresas.

Conforme refere Turner , também o conceito de gestão
de projectos tem vindo a evoluir, desde uma visão tradicio-
nal que a encara com um corpo de conhecimentos constituí-
do por um conjunto de técnicas e ferramentas, até a uma
visão, mais actual, e alternativa à anterior, que olha para a
gestão de projectos em termos dos processos de gestão
necessários para que os projectos sejam realizados de forma
a serem alcançados os objectivos de negócio que constitu-
em a sua finalidade.

Gareis acrescenta que os projectos não podem ser
concebidos exclusivamente como ferramentas para
resolver problemas complexos, constituindo, cada vez
mais, uma nova estratégia de concepção organizacional que
permite serem atingidos os seguintes objectivos:
�

�

�

�

Flexibilidade organizacional

Delegação e descentralização das responsabilida-
des de gestão

Integração organizacional

Orientação para os resultados

, uma vez que os
projectos, como organizações temporárias, permitem
adaptar o desenho da organização à evolução das suas
necessidades e realizações;

, conseguindo-se uma simplificação da
gestão através da simplificação dos processos e da
redução dos níveis hierárquicos (achatamento da
estrutura organizacional);

, através de uma maior
cooperação entre departamentos;

, induzida pela própria
lógica dos projectos enquanto conjunto de tarefas

4

5

6

orientadas para a realização de resultados pré-
-definidos e com critérios de conclusão claramente
estabelecidos;

,
através do processo de aprendizagem decorrente da
realização dos projectos.

Ajustamentos na concepção organizacional e nas
estruturas de comunicação;
Desenvolvimento de uma nova perspectiva sobre o
papel desempenhado pelas equipas de projecto e sobre
a sua interacção com a organização;
Desenvolvimento de novos métodos de planeamento
dos recursos humanos, permitindo uma maior
flexibilidade na sua utilização e a atribuição de
múltiplas tarefas;
Desenvolvimento de novas capacidades, conhecimen-
tos e dimensões comportamentais;
Desenvolvimento de acções integradoras que passem
pela interiorização da missão da organização e das
suas estratégias e pela adopção de uma cultura de
gestão de projectos;
Compreensão e aceitação da autonomia, da complexi-
dade e da dinâmica que são inerentes à realização de
projectos.

�

�

�

�

�

�

�

Desenvolvimento organizacional sustentado

Gareis chama, contudo, a atenção para o facto de que a
aplicação consciente da gestão por projectos, como uma
estratégia de gestão, requer ajustamentos nas estruturas e na
cultura da organização, como, por exemplo:

Com o novo horizonte desta abordagem, a visão
tradicional da gestão de projectos como um corpo de
conhecimentos, constituído por um conjunto de orientações
metodológicas suportado por técnicas e ferramentas mais
ou menos sofisticadas, começa a ser claramente substituída
por uma visão alternativa, que encara a gestão de projectos
como um conjunto de processos de gestão baseado num
corpo de conhecimentos específico da gestão de projectos.

Esta perspectiva da gestão de projectos abre caminho a
uma nova disciplina da gestão, correntemente designada
por Gestão Baseada em Projectos, que foca a atenção das

7
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organizações na importância dos projectos como vectores
de implementação da mudança.

Gradualmente, as organizações têm vindo a reconhecer,
quase sempre à custa dos seus próprios fracassos, que, para
se realizarem e gerirem projectos, mais do que técnicas e
ferramentas evoluídas, é necessário desenvolver um novo
estilo de gestão, que deverá assentar em modelos organiza-
cionais adequados à simplicidade e flexibilidade exigida
pelos projectos e inserir-se numa cultura que permita o
desenvolvimento da motivação do compromisso e da
comunicação entre todos os intervenientes nos projectos,
bem como uma equilibrada relação com as envolventes
externas dos projectos.

É neste sentido que preconizamos que qualquer projecto
de reengenharia organizacional que tenha por finalidade a
criação de um sistema de gestão de projectos deve começar
por estabelecer as bases de uma cultura de gestão de
projectos, devidamente integrada na cultura dominante na
organização.

Um segundo passo, complementar do anterior, consistirá
na definição dos ajustamentos organizacionais necessários
para acolher a convivência e a partilha negociada de
recursos entre as estruturas funcionais tradicionais,
vocacionadas para as operações de suporte ao negócio e as
estruturas mais flexíveis, tipicamente baseadas em grupos
de trabalho, orientadas para a realização dos projectos que
irão permitir acolher a mudança, desenvolvendo a inovação
e criando vantagens competitivas.

Os primeiros passos de estabelecimento das bases
culturais e organizacionais podem ser dados, em nosso
entender, através de acções de formação em gestão de
projectos, as quais permitem, de uma forma eficaz, adquirir
um conhecimento partilhado dos fundamentos da gestão de
projectos e uma linguagem comum entre todos aqueles que,
mais ou menos directamente, se encontram envolvidos na
realização de projectos.

A formação não é, contudo, um fim em si mesma, mas
um meio para se atingir o objectivo, já referido, da imple-
mentação de uma cultura de gestão baseada em projectos
que permita prosseguir uma gestão mais eficaz, especial-
mente quando estiver em causa a gestão da inovação e da
mudança.

Desta forma, temos preconizado que o desenvolvimento
da gestão de projectos numa organização deve considerar
quatro fases:

– criação de normas e procedimentos
baseados numa metodologia de gestão de projectos;

– treino dos actores organizacionais na
utilização da metodologia e criação dos principais
artefactos da cultura de gestão de projectos;

– caracterizado por acções tipo consultoria e
pela prestação de alguns serviços mais ou menos
padronizados ( ; ;

), que têm por finalidade auxiliar os
gestores a utilizarem, no terreno, a metodologia;

– com a finalidade de verificar o cumpri-
mento das normas, validar o seu ajustamento às
necessidades organizacionais e do negócio e identifi-
car novas necessidades de formação ou de revisão das
normas existentes.

�

�

�

�

Normalização

Formação

Suporte

Auditoria

project start-up project review risk
assessement

A escola, enquanto local privilegiado para a fundamen-
tação dos conceitos e das abordagens metodológicas, tem
um papel importante a representar no desenvolvimento da
gestão de projectos. Em Portugal, as escolas de gestão e de
engenharia começam a dedicar alguma atenção às novas
formas de planear o trabalho das organizações, focando-se
na importância dos grupos de trabalho multifuncionais e
abandonando a exclusividade que as organizações
funcionais, baseadas no modelo taylorista da organização
do trabalho, nos impuseram durante décadas.

No ano lectivo de 1996 / 97, o ISGB integrou a cadeira de
Gestão de Projectos nos do então designado
Curso de Organização e Sistemas. O ISGB passou assim a
ser uma das poucas escolas a dar uma atenção adequada à
gestão de projectos num programa de licenciatura. A
importância crescente que a realização de projectos com
sucesso representa nas estratégias de desenvolvimento e de
reforço da competitividade das instituições financeiras
justifica amplamente esta opção programática.

No ISGB, temos procurado ir para além da abordagem
tradicional do ensino das técnicas e ferramentas de gestão
de projectos, despertando os alunos para os novos modelos
de gestão baseada em projectos e para as novas formas de
organizar o trabalho das equipas de projecto. Numa
população de alunos que, maioritariamente, nunca
trabalharam numa empresa ou que apenas realizaram
alguma tarefas pontuais, sem qualquer contacto com os
problemas reais de funcionamento das organizações, sente-
-se, particularmente nesta cadeira, a falta da vivência
prática para se entenderem questões tão complexas como o
impacto cultural e organizacional que a gestão baseada em
projectos tem no funcionamento das organizações. Alguns
ajustamentos curriculares e a inclusão da cadeira no último
ano do curso poderão reduzir esta limitação. Julgamos que
fará também todo o sentido a inserção das matérias de
gestão de projectos em programas de formação mais
avançados, a nível de pós-graduação ou mestrado.

A boa aceitação que os alunos do ISGB têm tido no
mercado de trabalho, mesmo fora dos empregadores
tradicionais da banca, estando alguns a trabalhar directa-
mente em gestão de projectos ou em áreas de suporte à
gestão de projectos, leva-nos a acreditar que estamos no
caminho correcto e que a gestão de projectos constitui uma
real mais-valia no programa curricular do ISGB.

curricula

* Docente do ISGB

1

2

3

4

5
6
7

Rodney J.Turner: . Mc-
Graw-Hill. Cambridge (1993) 4.

Harold Kerzner:
. Van Nostrand Reinhold. New York

(1995) 2.
Erling Andersen & Rodney J.Turner:

. Kogan Page. London (1984) 15.
Roland Gareis: "Management by Projects: Specific Strategies,

Structures and Cultures of Project-Oriented Companies". Em CLELAND,
David I. & GAREIS, Roland (Ed): Global.

. McGraw-Hill Int. Singapore (1994)
4-3.

., 10.

., 4-3
, 4-4

The Handbook of Project-Based Management

Project Management: A systems approach to
planning, scheduling and controlling

Goal Directed Project
Management

Project Management Handbook

Op. cit
Op. cit
Op. cit

�

O Papel Reservado à Escola
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entre sistemas informáticos);
Gestores e administradores (redução de custos);
Accionistas (aumento dos lucros, traduzindo-se numa
mais-valia ao nível do valor das acções e/ou dos
dividendos).

�

�

Mas nem tudo o que se relaciona com o multibanco se
desenrola sem problemas. Ainda hoje há alguns problemas
que persistem: estudos efectuados nos mais diversos países,
incluindo Portugal, indicam que em geral os clientes se

tecnologia

serviço

Serviço do Homem
Tecnologia

?
Tecnologia

?
A

Pedro Z. Caldeira*

Como uma agradável surpresa de inovação tecnológica,
o multibanco permitiu, por exemplo, que:

Desta forma, a introdução do multibanco permitiu que
ficassem acautelados os interesses de um leque alargado de
intervenientes ( ) do sistema financeiro:stakeholders

�

�

�

�

�

�

�

Os clientes movimentassem a sua conta sem a
necessidade de se deslocarem às agências bancárias,
evitando que perdessem tempo em filas de espera;
Os clientes não fossem com uma grande regularidade e
sistematicidade às agências bancárias, evitando que os
profissionais bancários tivessem de lidar diariamente
com algumas (demasiadas) centenas de clientes;
Se alargassem os serviços prestados pelo sistema
financeiro nacional (venda de bilhetes para os
comboiosAlfa, por exemplo).

Clientes;
Operadores (utilizadores finais – ao nível do

));
Operadores (ao nível da manutenção);
Decisores ao nível da aquisição (compatibilização

front
office

As transformações ocorridas na banca portuguesa desde meados dos anos 80, originadas pelos mais variados

factores, também se manifestaram ao nível de um desenvolvimento tecnológico sem precedentes: multibanco,

banca telefónica e banca pela Internet são apenas alguns dos exemplos.

A necessária introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na actividade bancária portuguesa

resultou em muitas surpresas, algumas situações inesperadas e poucos verdadeiros desastres.

Muitas das TIC introduzidas ao nível bancário nacional vieram transformar radicalmente os procedimentos, as

tarefas e o trabalho desenvolvido pelos profissionais bancários e o funcionamento do sistema bancário

português.

Desta forma, assistiu-se ao desaparecimento de muitos postos de trabalho tradicionais, ou ao desempenho por

parte do cliente de tarefas que eram da competência do profissional de atendimento (depósitos e levantamentos

realizados em caixas Multibanco, por exemplo).

ao

Tecnologia: a Surpresa, o Inesperado
e o Desastrado

Surpresa

Inesperado
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limitam a efectuar 4 ou 5 das dezenas de operações
possíveis de executar através do multibanco (possuindo
uma elevada aversão à realização de depósitos, por
exemplo); diariamente ficam retidos no sistema algumas
centenas de cartões; e assim por diante.

O porta-moedas multibanco (PMB) é um excelente
exemplo da forma como a implementação comercial da
tecnologia pode ser conduzida de forma desastrosa,
resultando na morte antecipada de um sistema
tecnologicamente eficiente e útil.

Segundo a perspectiva ergonómica tradicional, o
sistema homem(ns)-máquina(s) é constituído por dois tipos
de componentes, o humano e a máquina, ligados por uma
rede de comunicação, que trabalham em conjunto, num
determinado contexto, para a realização de uma tarefa (ver
Figura 1). Se a máquina impede ou dificulta a realização da
tarefa, um dos elementos do sistema (o homem, porque é a
componente adaptativa do sistema) tem de ‘lutar’ com o
outro (a máquina), de forma a que o objectivo seja
alcançado.

Como a máquina foi concebida para auxiliar o homem, e
não o contrário, a máquina não deve dificultar a realização
das tarefas. Quando dificulta ou impede a sua realização, é
porque está mal concebida, especialmente quando se trata
de objectos ou sistemas simples e comuns (Caldeira, 1994).

Mas, então, porque existem ainda muitas máquinas,
sistemas ou objectos que são difíceis de utilizar ou que
constituem obstáculos quase intransponíveis para o alcance
dos objectivos do utilizador? Alargando um pouco mais a
temática, porque existem sistemas que são fáceis de utilizar
e que são muito úteis, mas que não são usados pelos
utilizadores finais? Vejamos mais um exemplo concreto
proveniente do sistema financeiro nacional.

É comum nas sedes das organizações bancárias que
exista, em paralelo à rede exterior de fornecimento de
electricidade, uma rede própria de fornecimento de energia
eléctrica, para as situações de emergência (as designadas
redes UPS – ). Estas redes
próprias baseiam-se, nalguns casos, no armazenamento de
energia em baterias de custo extremamente elevado, mas de
grande durabilidade.Autilização desta rede autónoma deve
ser adequadamente gerida, pois, quando a energia das
baterias se esgota totalmente, estas têm de ser substituídas
por outras novas.

Na sede de um dos grandes grupos bancários nacionais,
existiam, segundo a perspectiva dos utilizadores, duas
redes eléctricas: uma com tomadas próximas do chão (a
rede exterior de fornecimento de energia eléctrica); outra

Uninterruptible Power System

com tomadas a um metro do chão (da rede UPS). Nada
diferenciava estas duas redes. O pessoal de limpeza
utilizava, por comodidade e desconhecimento, apenas a
rede UPS, pois a utilização dessa rede evitava a exposição
corporal a posturas incorrectas e penosas (não tinham de se
debruçar sempre que ligavam/desligavam as suas máquinas
de limpeza, por exemplo). Estas máquinas de limpeza eram
de grande consumo eléctrico, pois eram máquinas
industriais. Uma tarde, a rede eléctrica exterior deixou de
fornecer energia ao edifício, fazendo com que,
automaticamente, entrasse em funcionamento a rede UPS.
Como a quebra de energia se deu ao final da tarde, as
limpezas já se tinham iniciado e prosseguiram
normalmente (pois, na perspectiva dos utilizadores, «não
tinha faltado a electricidade»). Aproximadamente após
uma hora de quebra de fornecimento exterior de energia
eléctrica, as baterias da rede UPS esgotaram-se, fazendo
com que o edifício ficasse completamente às escuras e que
muitos funcionários perdessem trabalho. Para além disso,
as limpezas também tiveram de ser interrompidas...

As consequências desta situação foram relativamente
onerosas, pois as baterias da rede UPS tiveram de ser
substituídas. Uma outra consequência (desta feita de custo
extremamente baixo) foi a rede UPS passar a ter as suas
tomadas devidamente assinaladas e todo o pessoal ter sido
informado das consequências da utilização indevida desta
rede.

Tradicionalmente, a concepção de sistemas homem-
-máquina caracterizava-se pela obrigação de o homem se
conformar à máquina ou à tecnologia. Não totalmente por
acaso, o da Exposição Mundial de Chicago de 1938
era: “A Ciência Descobre, a Indústria Aplica e o Homem
Conforma-se” (Norman, 1993). Esta perspectiva difundiu-
-se e distribuiu-se em quase todas as áreas tecnológicas,
sendo o princípio subjacente sempre o da conformação do
homem à máquina.

Com a introdução da ergonomia nos contextos de
trabalho, iniciou-se o processo contrário, de crescente
adaptação da máquina ao homem. No entanto, mesmo esta

motto

Desastre

Sistema de fornecimento de energia de
emergência

Ou o Homem ao Serviço da
Tecnologia

UTILIZADOR TAREFA

FERRAMENTA

Figura 1

CONTEXTO

As quatro componentes principais de um
sistema homem-máquina (adaptado de Shackel, 1991)

Da Adaptação do Homem à
Máquina até à Adaptação da
Máquina ao Homem
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perspectiva muitas vezes não é centrada no homem, mas
sim na tecnologia. A perspectiva ergonómica centrada na
tecnologia, com preocupações exclusivamente centradas
na eficiência, surge muitas vezes na concepção de novos
sistemas e de novas tecnologias. Essa nova tecnologia
incorpora-se nalguma forma de ou de de
modo a alcançar-se algum resultado ou transformação
desejados.

Quando a ergonomia é considerada após estar definida a
estrutura ou arquitectura da nova tecnologia ou sistema, o
processo de adaptação apenas considera as componentes
mais básicas da interacção homem-sistema, de maneira a
minimizar o erro humano e a melhorar o conforto físico.
Tudo o que se relaciona com o interesse intrínseco do
trabalho, as características psicossociais da população-alvo
ou da força de trabalho e outros factores organizacionais
relevantes é, geralmente, ignorado (Caldeira, 2000).

Desta forma, é necessária uma perspectiva mais
eficiente do processo de concepção, desenvolvimento e
implementação de tecnologia para ser utilizada em sistemas
organizacionais complexos, de modo a auxiliar o
desempenho de tarefas também elas complexas.

Em relação ao exemplo dado anteriormente referente a
um sistema UPS, podemos presumir que tecnologicamente
a rede UPS permaneceu idêntica; a única alteração resultou
da introdução de uma cor diferenciadora relativamente à
rede eléctrica regular, tornando uma parte dos utilizadores
também conhecedores da existência da diferença entre a
rede exterior de fornecimento de energia eléctrica e a rede
UPS (gerando conceptualizações diferentes sobre as redes
de fornecimento de energia eléctrica e formas diferentes de
desempenhar as tarefas no pessoal que desempenha
funções associadas à limpeza).

Analisando mais aprofundadamente este caso, sobressai
a necessidade de os
diversos interesses
associados à inovação
tecnológica serem
devidamente tomados
em consideração por
quem concebe, desen-
volve e implementa
tecnologia.

Desta forma, a
utilização incorrecta
do sistema UPS por
um pequeno grupo de
utilizadores (porque
não conseguiam dife-
renciar a rede UPS da
rede de fornecimento
de energia eléctrica
regular – nem para
i s s o e s t a v a m

hardware software

alertados) colidiu com os interesses de diversos
intervenientes no sistema ( ): ao nível da
manutenção do sistema (remoção das baterias estragadas e
colocação de novas baterias); ao nível da aquisição de
novas baterias UPS (todo o procedimento burocrático
associado à aquisição de equipamento de elevado custo); ao
nível da gestão e da administração (com o aumento dos
custos operacionais); e ao nível dos accionistas (com uma
provável diminuição dos dividendos).

Mas, se há tantos problemas com a tecnologia, como é
que eles podem ser resolvidos?Asolução é simples e aponta
para a necessidade de o design de objectos e produtos se
centrar nos diversos interesses postos em causa pela
tecnologia (desde os clientes, até aos accionistas, passando
pelos diversos tipos de utilizadores do sistema – ,
manutenção, aquisição, gestão e administração, por
exemplo), um princípio de design cada vez mais seguido na
concepção, desenvolvimento e implementação dos mais
diversos produtos e sistemas.

A maioria das pessoas sabe que os sistemas são fáceis ou
difíceis de usar, mas tem dificuldade em entender que,
quando os produtos são fáceis de utilizar, isso não é fruto do
acaso, pois houve uma intencionalidade de tornar o sistema
fácil de utilizar.

Algumas pessoas esforçaram-se para tornar o sistema
usável e analisaram a sua usabilidade, isto é, a sua
facilidade de utilização. A usabilidade pode ser entendida
como uma filosofia de concepção ou de design que coloca a
um nível elevado – se não mesmo ao nível mais elevado – as
necessidades dos diversos utilizadores na lista de
prioridades de design.

Mas a usabilidade não é suficiente. Para além das
considerações ao nível da concepção do sistema, também
existem paralelamente outro tipo de considerações, mais

stakeholders

front office

Utilidade, Usabilidade, Custo e
Aceitabilidade

A Usabilidade dos Sistemas e
Objectos
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relacionadas com o desenvolvimento e a implementação
dos sistemas: a sua utilidade, o seu custo e a sua
aceitabilidade (Figura 2).

Nos contextos organizacionais, uma boa prática de
design exige a compreensão da diversidade e das
qualidades dos materiais de design, exige que se seja capaz
de fazer avaliações instantâneas, que se aprenda a lidar com
mistérios e surpresas, que se esteja alerta para ocorrências
ocasionais, que se desenvolva a capacidade de fazer
intervenções em tempo real e uma imaginação criativa para
violar as rotinas já estabelecidas (Faia-Correia & Caldeira,
2000; Faia-Correia, 2000), de forma a que os sistemas
estejam adaptados aos mais diversos tipos de utilizadores e
que tenham em atenção os interesses de um leque alargado
de interesses.

A inovação tecnológica ao nível da banca portuguesa
fornece alguns exemplos de boas práticas que trouxeram
benefícios e vantagens para todos os interessados em
tecnologias particulares, como são os casos do multibanco e
da via verde, entre outros. No entanto, existem também
exemplos paradigmáticos da necessidade de ter em atenção
todo o tipo de impactos que a tecnologia e a inovação
tecnológica podem exercer: ao nível do uso da tecnologia,
quando ela não se encontra adaptada aos seus utilizadores
finais; ao nível da sua utilidade, quando aspectos de cariz
mais comercial e/ou de marketing inviabilizam tecnologias
eficientes e úteis; ao nível do seu custo, quando os custos
com a sua aquisição, manutenção e substituição suplantam
os respectivos benefícios; ao nível da sua aceitabilidade,
quando não existe equilíbrio em relação aos três níveis
anteriores.

* Prof. Auxiliar da
Universidade do Algarve

�
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conceitos relacionados (Caldeira, 2001)
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para se chegar a uma decisão sobre



51or ancanI B 50

As questões relativas à Qualidade extravasaram o

âmbito industrial, no qual eram habitualmente

consideradas, alargando-se a todas as actividades e

assumindo contornos de indiscutível actualidade.

Desta forma, não é de estranhar que o conjunto de

conceitos associados a esta temática se venha

alargando e aprofundando. Novas abordagens são

transportadas para esta área do conhecimento a partir

de contributos que vão do Marketing à Investigação

Operacional ou da Microeconomia à Psicologia.

O presente artigo mais não pretende do que trazer à

colação alguns dos temas de maior actualidade no

âmbito da Qualidade e que se revestem de

inquestionável importância para a actividade bancária.

Assim, passarão pelo presente texto questões como o

conceito de TQM, o Modelo Europeu de Excelência, a

certificação de Sistemas da Qualidade ou o muito

mediatizado Índice Nacional de Satisfação do Cliente.

qualidade Bancos
reflexãoQualidade

BancosBancos
A

e os
Contributos para Uma Reflexão

Rogério Puga Leal*

Tal como muitos outros utilizados na linguagem corrente, o
conceito de Qualidade não é facilmente definível. Aliás, o
significado com o qual é habitualmente utilizada a palavra
“qualidade” não coincide, por inteiro, com aquele que lhe é dado no
seu contexto profissional ou académico.

A definição padrão de Qualidade, consagrada na normalização
internacional, refere-a como sendo a “totalidade das características
de um produto, processo ou serviço, que suportam a sua capacidade
de satisfazer necessidades implícitas ou explícitas”.

Deve realçar-se, contudo, que esta definição, como outras que
lhe equivalem, não é isenta de crítica. Na realidade, alguns autores
criticam-na por entenderem que é omissa relativamente a caracte-
rísticas económicas e também porque não reflecte o comportamento
dinâmico das necessidades dos clientes.

Dando resposta a algumas destas críticas, Taguchi e Kano vêm,
de forma inquestionável, enriquecer o conteúdo do conceito de
Qualidade através de contributos conceptualmente muito
interessantes.

Segundo Taguchi, o conceito de Qualidade pode ser expresso
como sendo:

“…a perda mínima provocada à sociedade por um produto ou
serviço a partir do seu fornecimento.”

Esta definição, fortemente ancorada em características
financeiras, representa, pela sua forma, uma ruptura total com tudo
o que sobre Qualidade havia sido dito até então. Na realidade, de
uma forma implícita, coloca-se em equação a abordagem conven-
cional associada às características mensuráveis de um produto ou
serviço.

Como é sabido, a estas últimas está por norma associado o
cumprimento de determinadas especificações. Por outras palavras,
pretende-se assegurar que o valor da característica em causa se situe
entre dois valores, convencionalmente designados como limites
inferior e superior de especificação (LIE e LSE).

Neste sentido, e como se pretende representar na Figura 1, o
produto é classificado como bom, ou o serviço entendido como
aceitável se o valor da característica em causa se situar em qualquer
ponto do intervalo de tolerância definido.

Taguchi procura demonstrar que esta assunção se revela
falaciosa e que apenas um ponto do mencionado intervalo satisfará
a condição de perda mínima. Conclui-se, então, na óptica de
Taguchi, que a ocorrência de perda não se verifica apenas quando a
característica em estudo se encontra fora da tolerância determinada.
Ela ocorre sempre que se verificar um afastamento relativamente ao
valor-alvo determinado (Figura 2).

O Conceito de Qualidade sob
Diferentes Perspectivas
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Se a abordagem proposta por Taguchi vem traçar uma envolven-
te económica para o conceito de Qualidade, a que é sugerida por
Kano explica, de forma conceptualmente muito elegante, como
deve ser compreendida e analisada a evolução das necessidades dos
clientes.

Segundo este autor, existem três tipos de características de
Qualidade: básicas, de desempenho e de excitação (Figura 3).

Entendem-se como características básicas todas aquelas que são
antecipadamente esperadas pelos clientes e cuja concretização não
constitui para estes motivo de satisfação acrescida. Contudo, a não
concretização deste tipo de características constitui, por outro lado,
forte motivo de insatisfação.

Características de desempenho são, no essencial, aquelas que
orientam a escolha dos consumidores. Correspondem ao conjunto
de características susceptíveis de agradarem fortemente aos
consumidores quando o seu grau de concretização é elevado sendo,
contudo, fortemente penalizadoras dessa satisfação quando a
condição anterior não se verificar.

Finalmente, Kano classifica como características de excitação o
conjunto de atributos que não são antecipadamente esperados pelo
cliente, mas cuja presença inesperada contribui para a sua
satisfação. Note-se que as características básicas e de excitação
partilham entre si, como factor comum, o facto de não serem
mencionadas pelo cliente. Contudo, se as primeiras não são
mencionadas por serem assumidas como presentes, as segundas não
o são porque a sua ausência não é susceptível de provocar insatisfa-
ção.

Como se compreende, as características de excitação criam
frequentemente novos mercados ou segmentos de mercado,
resultando para os seus criadores uma vantagem competitiva
temporária. A dinâmica de mercado, contudo, conduz a que a
concorrência comece, mais tarde ou mais cedo, a proporcionar
soluções equivalentes nos seus próprios produtos. Como conse-
quência, aquelas que constituíam características de excitação
passam a ser esperadas pelos clientes, tornando-se, desta forma,
características de desempenho, fortemente susceptíveis de
influenciarem as escolhas. Torna-se, assim, explicável o comporta-
mento dinâmico das expectativas dos clientes.

Não existe uma total convergência de opiniões relativamente ao
processo de evolução da Qualidade. A diferença de pontos de vista
expressa-se não apenas em relação ao número de fases que devem
ser consideradas no mencionado processo, mas também no que diz
respeito à forma de transição entre as diversas fases.

Não parece relevante, neste âmbito, uma discussão aprofundada
desta temática. Em todo o caso, e em termos de imagem global, a
Figura 4 procura ilustrar um dos mecanismos de evolução aceite de
forma mais consensual.

No processo de evolução da Qualidade nenhuma sigla terá tido

TQM e o Modelo de Excelência
da EFQM

O conceito convencional de tolerância

Perda
Intervalo de

Tolerância

Dimensão
medida

Defeituoso Defeituoso
Zero

Defeitos

VALOR
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O conceito de perda segundo Taguchi
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Figura 3

um impacte mediático tão significativo como a TQM (
). Contudo, escolher uma definição para o o seu

conceito é, por si só, tarefa difícil tal o número de diferentes
perspectivas que é possível encontrar na literatura. A dificuldade
reside, no essencial, no facto de o TQM assentar, fundamentalmen-
te, num conjunto de ideias que conduzem a pensar sobre Qualidade
de forma diferente.

Ainda assim, parece resultar de todas as definições encontradas
o delineamento de alguns factores-chave:

A multiplicidade de definições associadas ao TQM decorre, por
sua vez, da diversidade de modelos conceptuais desenvolvendo o
relacionamento entre as técnicas e os conceitos envolvidos que lhe
são associados. Na realidade, são vários os modelos que têm vindo a
ser apresentados, não sendo unívoca a leitura que de cada um deles
se possa fazer.

Deve reconhecer-se, contudo, que o aparecimento no Ocidente
dos denominados Prémios de Qualidade tem contribuído para
algum nível de padronização nos modelos TQM.

Na realidade, a existência de modelos de referência que
permitam aferir o grau de desempenho das organizações em matéria
de TQM tem vindo a merecer especial atenção.

No âmbito europeu, o Modelo de Excelência da EFQM assume
uma popularidade crescente, sendo utilizado por muitas das
maiores empresas europeias. O modelo em causa foi desenvolvido
no seio de um organização, de nível europeu, denominada EFQM
(European Foundation for Quality Management).

Esta organização foi criada em 1988 pelos Presidentes de 14 das
maiores companhias europeias, com o apoio da Comissão
Europeia. Actualmente, fazem parte da EFQM mais de 600
organizações, desde grandes multinacionais e companhias de
grande relevância no seu âmbito nacional, até institutos ligados a
universidades europeias. Entre estas organizações encontram-se,
naturalmente, vários bancos. Refiram-se, a título de exemplo, o
Banco Santander Central Hispano e o Deutshe BankAG.

O Modelo de Excelência representa um enquadramento que visa
ajudar as organizações no seu caminho em direcção ao aumento de
competitividade. Neste sentido, o Modelo assume relevância de
quatro formas distintas:

Total Quality
Management

�

�

�

�

�

Melhoria contínua nos processos de fornecimento de produtos
e serviços, visando a satisfação de clientes externos e internos,
bem como de todas as outras partes interessadas (

);
Trabalho de equipa, com o necessário , visando
a obtenção de sinergias;
Implantação de uma estratégia coerente e de uma visão
partilhada.

Como um enquadramento que as organizações podem utilizar
para as auxiliar a definirem a sua visão e objectivos para o
futuro de uma forma mensurável;
Como um enquadramento que as organizações podem utilizar
para as auxiliar a identificarem e compreenderem a natureza
sistémica do seu negócio, bem como o conjunto de relaciona-
mentos causa e efeito;

stakehol-
ders

empowerment

1
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Como base para O Prémio Europeu de Qualidade, um
processo que permite à Europa reconhecer as suas organiza-
ções de maior sucesso e promovê-las enquanto modelos de
referência para todas as outras;
Como uma ferramenta de diagnóstico para avaliar quão
saudável é uma determinada organização. Através deste
processo, as organizações tornam-se mais habilitadas para
equilibrarem as suas prioridades, afectarem recursos e
gerarem planos de negócio realistas.

Orientação para os resultados;
Foco no cliente;
Liderança e constância de objectivos;
Gestão por factos e processos;
Desenvolvimento e envolvimento das pessoas;
Aprendizagem, melhoria e inovação contínuas;
Desenvolvimento de parcerias;
Responsabilidade pública;

Resultados excelentes, no que diz respeito à satisfação de
clientes e colaboradores, ao desempenho e ao impacto na
sociedade, são alcançados através de uma liderança que
conduza a política e a estratégia, os recursos humanos, as
parcerias e recursos e os processos.

Este último ponto, a utilização enquanto diagnóstico, é
designado por auto-avaliação e constitui uma das características
mais importantes associadas ao Modelo. O enquadramento
estabelecido pelo Modelo EFQM não deve ser entendido como
prescritivo, porquanto se reconhece existirem diferentes aborda-
gens para se atingir a excelência de uma forma sustentada. Existem,
contudo, alguns conceitos fundamentais subjacentes ao desenvolvi-
mento do Modelo, considerados como factores necessariamente
associados à excelência:

A construção do Modelo baseia-se num conjunto de nove
critérios. Destes, cinco são classificados como meios, enquanto os
restantes quatro se classificam como resultados. Genericamente, os
meios cobrem aquilo que a organização faz. Por outro lado, os
resultados cobrem aquilo que a organização alcança.

A “imagem de marca” do Modelo EFQM corresponde à figura 5
que na página seguinte se apresenta.

A interpretação do Modelo exposto pode ser feita da seguinte
forma:

Deve notar-se, finalmente, que as setas procuram enfatizar a
natureza dinâmica do Modelo. Pretende-se transmitir que a
inovação e a aprendizagem permitem melhorar os meios que, por
sua vez, conduzem a uma melhoria nos resultados.

Estranhamente, ou talvez não, a esmagadora maioria do sector
bancário tem passado ao lado do fenómeno da certificação. Na
realidade, contando-se já por milhares o número de empresas
certificadas no nosso país, não deixa de ser curiosa a constatação de
que apenas um banco se dispôs a percorrer este caminho.

A certificação está associada a uma avaliação credível da
conformidade face a documentos de referência precisos. Desta
forma, certificar um Sistema da Qualidade consiste em demonstrar
a sua conformidade face a uma norma de referência.

Na altura em que este artigo é escrito atravessa-se, curiosamente,
um período de transição entre normas de referência. Ou, de forma
mais exacta, entre versões da norma de referência.

Na realidade, as normas da família NP-EN ISO 9000 (1995)
sofreram uma profunda reformulação, em conteúdo e número, que
culminou no lançamento de um novo conjunto de normas,
habitualmente designadas como ISO 9000:2000.

As principais razões para a necessidade de revisão normativa
podem sintetizar-se da seguinte forma:

De facto, muito embora algumas das vantagens associadas à
certificação ao abrigo das antigas normas fossem indiscutíveis,
nomeadamente aquelas que resultavam de uma melhor organização
interna, a verdade é que não deixavam de registar-se sérios
problemas e limitações.

Desde logo, a redacção estava longe de ser clara. Para além de
muitíssimo orientada para as actividades industriais, eram
utilizadas designações algo distantes da linguagem comum e do
sentido corrente das palavras, o que dificultava sobremaneira a
interpretação. Por outro lado, a carga burocrática associada ao
cumprimento dos requisitos era notável. Sendo certo que, em
muitas organizações, alguma disciplina administrativa se revelava
muito útil em termos de organização interna, não deve deixar de se
reconhecer que, para muitas outras, o acréscimo burocrático nada
trazia de valor acrescentado.

Por último, tratava-se de normas exclusivamente orientadas para
a Garantia da Qualidade e, como tal, conceptualmente desajustadas
das visões mais modernas associadas à Gestão pela Qualidade
Total. Bastará referir, por exemplo, que as questões associadas à
satisfação dos clientes não eram sequer afloradas pelos requisitos
normativos.

Ao invés, as novas normas procuram alinhar-se pelos princípios
da Gestão da Qualidade. Em termos essenciais, assentam num par
consistente de normas (ISO 9001 e ISO 9004) cujo objectivo é o de
relacionar uma Gestão da Qualidade moderna com os processos e
actividades da organização, incluindo a promoção da melhoria
contínua e a concretização da satisfação dos clientes.

Desta forma, se os benefícios da certificação, ao abrigo do
anterior enquadramento normativo, se poderiam revelar algo
difusos no âmbito da actividade bancária, não parecem restar
dúvidas de que a adopção do novo referencial constituirá uma
excelente base para as organizações que busquem a excelência.

Não passa de lugar comum referir-se que a satisfação dos
clientes constitui, nos dias de hoje, um vector fundamental para o
sucesso das organizações.

No entanto, os indicadores económicos tradicionais não
reflectem de forma satisfatória esta vertente, tornando-se evidente a
necessidade de criar indicadores que, complementando aqueles,
possam melhorar a nossa capacidade de interpretação das
economias modernas.

Os índices baseados na satisfação constituem uma excelente
indicação da Qualidade dos bens ou serviços disponibilizados por
uma dada empresa, sector económico ou economia. Deve notar-se,
contudo, que os conceitos de Qualidade e satisfação do cliente,

�

�

�

�

Enfatizar a necessidade de monitorar a satisfação dos clientes;
Criar um documento mais fácil de utilizar, mais ;
Assegurar uma ênfase acrescida no papel da gestão de topo;
Promover a utilização generalizada dos princípios associados
à Gestão da Qualidade.

user friendly

Figura 4
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embora muito correlacionados, não são coincidentes. Efectivamen-
te, a satisfação será condicionada por factores de natureza
situacional ou pessoal, dissociados da percepção de Qualidade.

O reconhecimento da necessidade deste tipo de índices tem
levado ao surgimento, um pouco por todo o mundo, de Índices
Nacionais de Satisfação. O nosso país não constituiu excepção e
aderiu, em conjunto com onze países europeus, ao projecto ECSI
( ).

Os objectivos associados ao desenvolvimento deste projecto
foram os seguintes:

O ECSI é obtido por agregação de índices nacionais, sendo que
em Portugal foi criado o denominado Índice Nacional de Satisfação
do Cliente (INSC) .

O INSC baseia-se no modelo estrutural apresentado na figura 6.
O tratamento dos resultados obtidos é feito através de um

modelo econométrico associado ao Modelo Estrutural apresentado.
Desta forma, torna-se possível não apenas estimar os índices de
satisfação, mas também compreender as inter-relações entre as
variáveis envolvidas, permitindo, por exemplo, compreender a
influência de outras variáveis sobre a lealdade do cliente.

Existem duas formas de as empresas se envolverem no projecto
INSC: como empresa participante ou como empresa patrocinadora.

Em qualquer uma destas modalidades, as organizações
contribuem para o financiamento do projecto.

Em contrapartida, cada empresa participante receberá
informação, detalhada e analisada, sobre o seu desempenho em
matéria de satisfação dos clientes e também sobre o comportamento
global do sector em que está inserida.

European Customer Satisfaction Index

�

�

�

Apoiar o desenvolvimento económico europeu, melhorando a
competitividade no mercado global;
Permitir comparações entre empresas, sectores de actividade
e países;
Fornecer às organizações meios que lhes permitam integrar a
satisfação dos clientes enquanto objectivo de gestão;

Por outro lado, o facto de o INSC obedecer a uma estrutura
semelhante à dos outros índices nacionais integrantes do ECSI
permite que seja obtida informação sobre o comportamento do
sector de actividade em causa nos outros países aderentes.

Os sectores seleccionados para o primeiro estudo-piloto, em
1999, foram a banca, a distribuição (hiper e supermercados) e as
telecomunicações.

No que diz respeito à banca, a participação foi significativa,
tendo aderido ao projecto os maiores grupos financeiros nacionais.

Falar de Qualidade no âmbito da actividade bancária é, em larga
medida, falar de sobrevivência. Sendo verdade que os tão
“badalados” fenómenos de globalização e desregulamentação
vieram tornar possível o acesso a novos mercados, não deve deixar
de se reconhecer que encerraram em si o espectro de um aumento
significativo do número de competidores, dentro e fora do sistema
bancário.

Em termos de impacte estratégico da função Qualidade, parece
razoável caracterizar os padrões de comportamento da banca
nacional em três grandes grupos, com fronteiras algo difusas entre
si:

No primeiro destes grupos, o foco da actividade é mantido no
cliente e sua satisfação, sendo esta aferida, prioritariamente, a partir
de métodos proactivos ( , painéis de clientes, etc.).
Por oposição, no último destes grupos a actuação em matéria de
Qualidade pauta-se fundamentalmente pela reactividade.
Predomina a gestão de reclamações encarada, no essencial, como
processo de recuperação do serviço. Ao invés dos grupos 1 e 2, não
existem critérios sistemáticos para aferir a satisfação de clientes.

É justo referir, contudo, que em todas as famílias delineadas se
têm vindo a registar progressos na prestação dos serviços,
nomeadamente em termos de celeridade e diversidade. Se a
primeira destas características, fruto essencialmente do progresso
tecnológico, atravessa a totalidade das instituições, já a segunda,
decorrente de um maior ajustamento às expectativas dos clientes,
predomina nas instituições de tipo 1.

Porém, o enquadramento estabelecido não deve ser encarado
como um fenómeno estático, porquanto deve ser reconhecida a
existência de uma dinâmica de mudança no comportamento das
instituições face às questões relacionadas com a Qualidade. Na
realidade, vão surgindo de forma consistente indicações claras de
um progressivo empenhamento do sector bancário nesta matéria.

Factores como a adesão generalizada ao Índice Nacional de
Satisfação do Cliente, ou a procura crescente de formação nas várias
temáticas da Qualidade pelos quadros bancários parecem indiciar
que algo se vai alterando no posicionamento estratégico dos bancos
face a estas questões.

* Professor Universitário

mistery shopping

�

�

�

1) Qualidade definida como prioridade estratégica, transmiti-
da e assumida enquanto tal;
2) Qualidade definida como prioridade estratégica, transmiti-
da enquanto tal, mas não assumida em total conformidade
com o enquadramento da sua definição. Actuação pragmática
sobrelevando a intenção estratégica;
3) Qualidade enquanto elemento de discurso comercial com
pouca, ou nenhuma, adesão aos padrões efectivos de
actuação.

�

1Ou Prémios de Excelência, conforme denominação adoptada para o
prémio nacional.

2Barclays Bank.
3Projecto conduzido pelo ISEGI/UNL (Instituto Superior de

Estatística e Gestão da Informação/UNL), pela APQ (Associação
Portuguesa para a Qualidade) e IPQ (Instituto Português da Qualidade).

Algumas Reflexões Finais

Figura 6

Imagem

Expectativas do
cliente

Qualidade aper-
cebida (produtos)

Qualidade aper-
cebida (serviços)

Valor apercebido
qualidade/preço INSC

Lealdade do
Cliente

Figura 5

Fonte: EFQM

Liderança Processos
Resultados

do
Desem-
penho

Política e
Estratégia

Recursos
Humanos

Parcerias e
Recursos

Satisfação
dos

Clientes

Impacto na
Sociedade

Satisfação
dos

Colabora-
dores

Meios Resultados

Inovação e Aprendizagem

3



55or ancanI B 50

competitividade

Com o aumento da concorrência à escala global,

o tema da competitividade tem ganho

importância crescente, verificando-se mesmo

que, enquanto conceito, assume uma dimensão

cada vez mais alargada, dinâmica e

multifacetada, não deixando de ser um conceito

relativo e de con-teúdo complexo. O processo de

globalização introduziu uma componente não

local, sendo que a competitividade é hoje

internacional – mesmo quando considerada

numa perspectiva regional ou doméstica – não

só ao nível dos países, mas também dos sectores,

das indústrias, das empresas e do próprio

indivíduo. Por isso, manter uma ligação eficiente

ao mercado internacional não é hoje uma opção,

mas uma condição necessária à sobrevivência

competitiva nas mais modernas indústrias e

países (Grandinetti e Rullani, 1994).

A preocupação com este tema emergiu nos anos

8 0 n o s E U A , c o m o r e s u l t a d o d o

enfraquecimento da hegemonia comercial norte-americana face à gradual afirmação de novos grandes produtores – o Japão e

os “tigres asiáticos” –, concorrentes com projecção mundial. A invasão do mercado norte-americano por produtos asiáticos

alimentou estudos e análises de eminentes economistas que se interrogavam sobre a natureza profunda do fenómeno. Esta

reflexão atravessou rapidamente o Atlântico e invadiu a Europa. Neste continente, o tema assume então contornos bem

mais profundos, expressos em temores como o “desafio americano” de Servan-Schriver, já nos anos 60, ou ainda daqueles

que evocam o “euro-pessimismo” ou “euro-esclerose”, criando metas como o Mercado Único ou a União Económica e

Monetária.

A preocupação e o interesse pelo estudo da competitividade generalizou-se um pouco por toda a parte, atingindo todos os

tipos de organizações: internacionais (OCDE, Banco Mundial, Comissão Europeia), governos, instituições especializadas,

associações patronais, etc. Tornou-se de tal forma omnipresente que, para alguns, se converteu naquilo a que Paul Krugman

denominou como “uma errada e perigosa obsessão”.

banca

Competitividade
BancaBanca

Maria do Rosário Cabrita*

na

É verdade que vivemos num tempo em que as próprias
mudanças apresentam um cariz único: elas ocorrem não só
em extensão como em profundidade, para além de aconte-
cerem a um ritmo alucinante. De uma forma peculiar, o uni-
verso financeiro tem vivido este processo de mutação pro-

funda ligado a dois fenómenos concomitantes:
�

�

A recomposição das suas actividades, como conse-
quência da redefinição dos domínios da concorrência,
do desenvolvimento rápido dos novos canais de distri-
buição, da chegada de novos concorrentes mais espe-
cializados, portadores do de outros sectores
e da indústria em particular;
Aconsolidação do sector e das actividades assim rede-
finidas, em busca de economias de escala, favorecida

know-how

Novos Tempos Exigem
Outras Formas de Competir
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Uma estratégia assente em baixos custos apoia-se na
oferta dos seus serviços ao mais baixo preço do mercado,
assegurando a qualidade de serviço-padrão. Este tipo de
estratégia aposta fortemente na eficiência de utilização de
recursos e na produtividade dos mesmos.

Grande parte dos nossos bancos comerciais adopta esta
base de competição, defendendo a posição de que é extre-
mamente difícil criar vantagem competitiva pela via da dife-
renciação dos produtos bancários, facilmente copiáveis,
não constituindo, por isso, uma vantagem sustentável. Uma
estratégia assente em baixos custos exige competências
distintivas que revelem liderança tecnológica e superiorida-
de na eficiência de processos.

Quanto à diferenciação, esta baseia-se na qualidade supe-
rior da oferta bancária, a um custo de produção médio. A

na oferta bancária consegue-se através da
liderança em , na suces-
siva e na

.

A qualidade do serviço bancário eleva-se então a vector
estratégico. Mas a qualidade de serviço, na perspectiva do
cliente, é diferente da qualidade objectiva, ou seja, aquela
que é baseada nos atributos do produto. Trata-se de qualida-
de perceptual ou qualidade percebida, que é a avaliação que
o cliente faz da superioridade ou excelência global do servi-
ço bancário.

. Todos os clientes pretendem uma solução talhada
para as suas necessidades, é a qualidade perceptual que con-
ta. A dimensão e a escala pode ser fonte de vantagem com-
petitiva, mas apenas se o tamanho da instituição não consti-
tui um obstáculo à oferta das soluções esperadas pelo clien-
te. Se, pelo contrário, a dimensão dificulta a oferta de valor
ao cliente, então ela deixa de ser fonte de vantagem compe-
titiva, pondo em risco a independência do próprio banco.

As estratégias de distribuição de valor ao cliente passam
pelas acções que fazem aumentar a qualidade percebida do
serviço prestado e por aquelas que fazem reduzir o seu pre-
ço. Daí que o valor para o cliente resulte da melhor relação
obtida no binómio qualidade/preço. Por isso, uma gestão
bancária orientada para a distribuição de valor ao cliente
terá de garantir que os serviços prestados tenham um nível
de qualidade percebida pelos clientes como globalmente
superior.

Desta forma, a
.

Apercepção que o cliente tem sobre o valor da oferta bancá-
ria determina a sua quota de mercado e a fidelidade dos seus
clientes.

Por outro lado, existe uma correlação directa entre o
valor da oferta bancária e o valor da base de clientes, defini-
do como o valor actualizado dos ou da rendibili-
dade gerada pelos clientes do banco ao longo do seu ciclo de

diferenciação
sistemas de informação inovação

de novos produtos qualidade superior de pres-
tação do serviço

Os bancos vencedores serão aqueles que conseguirem
apresentar as melhores propostas de valor aos seus
clientes

distribuição de valor ao cliente é um
objectivo estratégico essencial para o sucesso da banca

cash flows

Bases de Vantagem Competitiva

Criação de Valor como
Chave de Sucesso

pela introdução do euro, originando uma vaga de
fusões e aquisições.

O período da bancarização dominado pela lógica da
produção, cujo principal objectivo é servir a procura
quer geograficamente, quer pela capacidade de produ-
ção em massa;
O período da desregulamentação, orientado para uma
lógica de , cujo objectivo estratégico é
fazer melhor do que os concorrentes, tanto em termos
de produtividade como de eficácia comercial.

�

�

performance

É, pois, num contexto de grande turbulência que o siste-
ma financeiro português, particularmente a banca, tem vin-
do, na última década, a encetar um processo de profunda e
complexa reestruturação. Porém, se o caminho percorrido é
longo, parece realista admitir que as alterações no futuro
serão ainda maiores e mais profundas e as instituições terão
de encontrar sempre novas formas de competir no mercado
global, sendo que

.
Uma análise da evolução do sector nas duas últimas déca-

das permite-nos identificar dois períodos com tendências,
motivações e estratégias bem distintas:

Até finais da década de 80, o sector bancário conheceu
um crescimento apoiado num ambiente fortemente regula-
mentado, com um poder de decisão bastante reduzido.

. Os
bancos investiam, assim, na sua implantação – com o objec-
tivo de se aproximarem geograficamente dos clientes – e
na sua capacidade de tratamento em massa para absorver o
volume crescente de operações.

A gestão bancária era dominada essencialmente por
objectivos de produção estabelecidos anualmente. A seg-
mentação do mercado inseria-se também numa lógica de
produção e visava melhorar a sua eficiência.

Os recursos eram mobilizados para apoiar as campanhas
de produção, sem grande preocupação com o seu impacto
ao nível da rendibilidade e ainda menos com as relações
globais mantidas com os clientes.

Esta lógica de gestão de curto prazo servia, então, intei-
ramente as exigências de um contexto limitado pela regula-
mentação.

Actualmente, não é mais possível actuar no mercado
com os mesmos factores de competitividade.

, ou, como também se costuma dizer, dinâmicos: a
qualidade, a produtividade, a inovação, a marca são cada
vez mais factores de diferenciação na relação cliente/banco.

Um banco tem vantagem competitiva quando consegue
um desempenho superior à média das instituições concor-
rentes, sendo duas as principais bases de vantagens compe-
titivas na prestação de serviços bancários:

.

os factores de competitividade são hoje
também diferentes

A
sua função era essencialmente responder à procura

Emergiu um
novo paradigma apoiado em factores imateriais, intan-
gíveis

os baixos custos
ou a diferenciação

Lógica da Produção
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das organizações. Verificamos que a disponibilidade de
matérias-primas, tecnologia e capitais numa economia glo-
bal torna esses factores permeáveis à competição, ou seja, a
verdadeira riqueza de uma nação é o seu capital intelectual.

É chegado então o momento de nos interrogarmos: se a
orientação de gestão por uma lógica de produção já não ser-
ve, como evoluir para competir num mercado global?

A passagem a uma lógica de é um processo
difícil e complexo, pois implica o envolvimento de um gran-
de número de intervenientes que, sendo agentes da mudan-
ça, são também progenitores da própria mudança. Porém,
esta evolução é indispensável para assegurar a perenidade
do banco.

Nesta “idade da informação” ou da “economia baseada
no saber”, a passagem para uma lógica de
assenta sobretudo numa aposta contínua na qualificação e

valorização dos recursos humanos, como factor dinâmico
de competitividade.

Uma última menção à idade do ISGB, que também com-
pleta os seus 10 anos de vida, contribuindo, ao longo deste
tempo, de uma forma determinante e inequívoca, para o
alicerçar das bases em que assenta a competitividade do
nosso sector bancário.

performance

performance

*

�

Docente do ISGB

Lógica da Performance
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Quadro 1

Objectivos

Abordagem
Comercial

Lógica de Produção Lógica de Performance

�

�

Produção para responder ao consumo;

Visão de curto prazo.

Filosofia

� Busca dos melhores canais, acções comerciais,

métodos de venda que melhor sirvam os

objectivos de produção.

�

�

O cliente é visto na perspectiva do consumo;

Segmentação geográfica para melhor vender.

� Definição da oferta mais adequada a cada segmento:

produto;

preço;

distribuição;

comunicação.

-

-

-

-

A melhor ao longo do ciclo de vida da relação cliente/banco:

Eficácia comercial;

Criação da melhor proposta de valor ao cliente.

A produção não é um fim em si, mas um meio para assegurar a

performance

performance.

�

�

�

�

�

O cliente é visto como um activo estratégico;

Segmentação estratégica/ estratégia diferenciada por segmento.

vida:
VBC = Ki Ri

Ki = coeficiente de actualização
i = número de anos de relação cliente/banco
Ri = rendibilidade
Assim definido, o valor da base de clientes depende da

rendibilidade e da longevidade da relação cliente/banco. Se
bem que intangível, este é talvez o activo mais importante
para um banco comercial. Para gerir eficazmente este acti-
vo, ou, dito de outra forma, para rendibilizar e fidelizar os
clientes, é indispensável aderir a uma estratégia diferencia-
da por segmento.

A chave para uma estratégia de diferenciação de sucesso
é a singularidade nas formas de valorização utilizadas pelos
clientes. Se estes estiverem dispostos a pagar por estas
características únicas preços mais elevados e se os custos se
mantiverem sob controlo, o banco conseguirá também uma
rendibilidade mais elevada, valorizando as suas cotações
bolsistas. Chegamos então a um segundo eixo importante

na cadeia da criação de valor – os accionistas.
Por último e não menos importante: os trabalhadores.

“As melhores empresas são as que põem os interesses dos
seus trabalhadores e dos seus clientes em primeiro lugar”
(Waterman, 1995). As organizações de alto desempenho
possuem um traço comum: tratam melhor os trabalhadores
e os clientes do que o fazem os seus concorrentes. Organi-
zam-se para satisfazer as necessidades das pessoas, atraem
os melhores talentos e os trabalhadores estão mais motiva-
dos para um bom desempenho.Antecipam melhor as neces-
sidades dos clientes do que os concorrentes. Por isso, são
mais rendíveis para os accionistas.

Ouvimos dizer com frequência que a “alma do negócio”
são as pessoas que trabalham numa organização. Esta é uma
realidade com uma importância ainda maior nos serviços,
uma vez que a sua prestação envolve um elevado grau de
contacto entre o prestador do serviço e o cliente. A fideliza-
ção do cliente decorre, essencialmente, da qualidade desta
interacção e da confiança que se desenvolve entre as partes.

transforma-se na

S

O capital humano fonte de riqueza

i
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A

�

indústria de , em
Portugal, oferece um elevado

potencial como espaço para se operar
uma concorrência intensa por parte
dos concorrentes estrangeiros, refere
um estudo da UBS Warburg.

Este estudo acrescenta que o
mercado bancário português continua
a oferecer volumes de crescimento
acima da média e margens atraentes.

Depois de referir as várias iniciati-
vas de bancos portugueses nesta área,
a UBS Warburg apresenta (ver
quadro) a estimativa da indústria de

em Portugal até 2004, ano em
que o número de contas bancárias via
Internet deverá atingir um milhão,
contra as cem mil que já se encontra-
vam abertas no final de 2000.

e-finance

e-
finance

E-finance em PortugalE-finance em Portugal
com elevado potencial de crescimento

INDÚSTRIA EM PORTUGAL
(TAXA DE PENETRAÇÃO INTERNET, WAP, , )

E-FINANCE

E-BANKING E-BROKERAGE

Valores em milhões
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Fonte: Estimativas da UBS Warburg

A lançar brevemente. Informe-se



59or ancanI B 50

Euronext Lisboa

No âmbito dos contratos a distância, a responsabili-
dade directa pela utilização fraudulenta de um

cartão de crédito ou de débito passou a incumbir à entidade
bancária ou financeira emissora do cartão. Assim dispõe o
Decreto-Lei nº. 143/2001, que transpõe para o Direito
interno a Directiva Comunitária nº. 7/CE/1997.

O referido diploma define como contrato a distância

Em concreto, será o caso, por exemplo, de contratos
celebrados via Internet, dos contratos celebrados a partir de
ofertas na televisão ( ) com as correlativas
encomendas e entregas pelo correio ou ainda as vendas por
catálogo. Fica, no entanto, excluída desta regulamentação

“… qualquer contrato relativo a bens ou serviços
celebrado entre um fornecedor e um consumidor, que se
integre num sistema de venda ou prestação de serviços a
distância organizado pelo fornecedor que, para esse
contrato, utilize exclusivamente uma ou mais técnicas
de comunicação a distância até à celebração do contra-
to, incluindo a própria celebração”.

teleshopping

uma grande diversidade de serviços e operações, tais como
serviços financeiros de investimento, operações de seguros
e resseguros, serviços bancários.

O pagamento dos bens ou serviços adquiridos nas
modalidades abrangidas por esta regulamentação pode ser
feito por cartão de crédito ou de débito. Porém, se ocorrer
uma utilização fraudulenta do cartão por outrem,

O responsável pela restituição é a entidade bancária ou
financeira emissora do cartão, que deve efectuá-la no prazo
máximo de 60 dias a contar da data em que ela tenha sido
fundamentadamente solicitada. À entidade emissora do car-
tão cabe, no entanto, o direito a reaver do autor da fraude ou
eventualmente do fornecedor a importância que restituiu.

De notar que se trata de um diploma de grande relevância
prática para o consumidor e, por isso, é recomendável a sua
leitura exaustiva.

“o consumidor pode solicitar a anulação do paga-
mento efectuado e a consequente restituição dos mon-
tantes debitados para pagamento”.

�

Recentemente, o Presidente da Comissão Executiva
da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto, Dr. Alves

Monteiro, assinou, em Paris, um
com vista à integração da BVLP no

Euronext.
Prevê-se que a plena integração venha a ocorrer nos

primeiros meses de 2002.
O novo mercado passará a denominar-se Euronext

Memorandum of
Understanding

Euronext Lisboa

Utilização fraudulentaUtilização fraudulenta
de cartões de crédito e débito

Lisboa.
A solução do mercado de capitais português de integrar

esta gigante plataforma bolsista, apontada como o maior
mercado da Europa (capitalização aproximada de 2 400
biliões de euros) e na qual já participam as bolsas de
Amesterdão, Bruxelas e Paris, é normalmente vista como
uma forma de proporcionar aos nossos utilizadores um
mercado dotado de maior profundidade e liquidez.�

�

�

�

�

�

�

�

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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Cooperação com Angola e Moçambique

DIREITO BANCÁRIO

Gameiro LopesGameiro Lopes
publica o 2º caderno de
DIREITO BANCÁRIO

Com o título

acaba
de sair o Volume II da
Colectânea

da auto-
ria de José Manuel Gamei-
ro Lopes.

A este volume seguir-
-se-á um outro, ainda sobre
o sistema financeiro, que
versará especificamente as

Direito
Bancário Institu-

cional – O Sistema Finan-
ceiro Português: Regime
Geral e Supervisão,

Cadernos de
Direito Bancário,

tipologias das instituições integrantes do Sistema Finance-
iro Português e legislação conexa.

Gameiro Lopes, que iniciou esta colectânea com a
publicação, no final do ano passado, do volume intitulado

, aborda neste segundo
livro as linhas estruturantes gerais do Sistema Financeiro
Português, as modalidades de supervisão admitidas e
órgãos administrativos de intervenção e ilícitos na activi-
dade financeira e fornece aos leitores a legislação básica,
actualizada e anotada sobre esta matéria.

Esta colectânea continua a beneficiar do apoio conjunto
do Instituto Superior de Gestão Bancária, onde Gameiro
Lopes exerce funções de docência, e do Banco Comercial
Português.

Introdução ao Direito Bancário

�

O Instituto de Formação Bancária continua a
colaborar com os seus homólogos de

Angola e Moçambique na organização de acções de
formação naqueles países.

Em Angola, tiveram lugar recentemente um
Curso Integrado de Crédito Bancário e dois Ciclos
incluindo os módulos:

Cálculo Financeiro; Avaliação de Projectos de
Investimento; Crédito.

Ainda em Angola, iniciou-se em Maio e prosse-

Cooperação com Angola e Moçambique
Países Africanos Lusófonos

guirá até Novembro o 1º Ciclo de Formação de
Gestores de Contas de Clientes – Particulares e
Empresas, que está a decorrer com muito êxito,
fazendo crescer o interesse pela realização de novos
Ciclos.

Em Moçambique, a colaboração com o respecti-
vo Instituto traduziu-se na realização de um Semi-
nário sobre , em que participaram
quadros bancários e de outras empresas.

Project Finance
�

Inglês Bancário
Ensino a Distância

Instituto
de Formação
Bancária

Para todos os que na sua actividade

profissional necessitem do domínio

da língua inglesa aplicada ao

sector financeiro.

InscriçõesAbertas

InscriçõesAbertas
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�

etapa final da 2ª edição do Jogo Bancário exclu-
sivamente dedicado a colaboradores do Grupo
BCP realizou-se, tal como estava programado,

em 29 e 30 de Junho passado, num hotel da capital, e contou
com 12 equipas finalistas – 10 de Portugal, 1 de França e 1
do Luxemburgo.

Estas equipas vieram a ter conhecimento da classificação
no jantar de encerramento, que teve lugar num hotel de Sin-
tra.

O período de discursos foi aberto pelo Director-Geral do
IFB, Sr. Dr. António Pereira Torres, que relevou o entusias-
mo demonstrado ao longo dos 9 meses em que o jogo se rea-
lizou, não só pelos responsáveis pela Formação do BCP, mas
também por todos que participaram nesta 2ª edição, e termi-
nou felicitando as equipas que chegaram a esta final.

Em seguida, o Coordenador do Jogo Bancário, Dr. Rei-
naldo Figueira, fez a síntese do trabalho desenvolvido pelos
1470 participantes das 310 equipas inscritas, com origem
em cerca de 30 diferentes direcções e empresas associadas
do universo BCP, evidenciou o entusiasmo gerado pelo jogo
e felicitou todos os que participaram neste projecto.

Coube, depois, ao Director do Núcleo de Formação e
Desenvolvimento de Carreiras, Sr. João Paulo Feijoo, anun-
ciar a classificação final (ver destaque). Tendo solicitado
que todas as restantes equipas que não chegaram à final deve-
riam considerar-se classificadas em 8º lugar anun-
ciou depois os prémios, que foram entregues às equipas ven-
cedoras pelos membros do Conselho deAdministração, Srs.
Dr. Filipe Pinhal, Dr.Alípio Dias e Dr. Castro Henriques.

A terminar, o Vice-Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Sr. Dr. Filipe Pinhal, sublinhou a entusiástica partici-
pação dos concorrentes e a aptidão demonstrada, em espe-
cial pelas equipas que atingiram a final. E disse:

Mais adiante, referiu-se aos instrumentos que o Grupo
BCP põe ao dispor dos seus colaboradores para a sua auto-
-formação, dizendo que:

A terminar, considerou que este jogo bancário é
importante e que o BCP continua a contar com o IFB como
um parceiro essencial para que a formação continue a ser
desenvolvida dentro do Grupo.

ex-aequo,

« — Chegar aqui representa ter mérito para superar.
Sobretudo na nossa actividade, vencer não é derrotar

o adversário; é ter o merecimento de nos superarmos e,
no dia-a-dia, irmos sempre mais além.

É este estado de insatisfação e de inquietação perma-
nentes que nos leva a progredir e isso é o que faz a huma-
nidade avançar.»

«Cadaumdeveestardisponívelparainvestiremsipró-
prioecadaumdeveganhareconservarenergiaseinteres-
se para aprender mais, ganhar novas capacidades e valo-
rizar-sequernoplanopessoal,quernoprofissional.»

A 2ª edição foi um êxito

OS VENCEDORES

1º – Equipa Omega

2º Equipa NovaBank

3º Equipa Millenium XXI

Estrela Silva – Atlântico, Figueira da Foz

Henrique Gonçalves – SottoMayor, Figueira da Foz
Eduardo Alves – Atlântico, Figueira da Foz
José Romão – Seguros & Pensões – Norte

Maria Carmo Rios – SottoMayor, Aveiro
José Augusto – Novarede, Aveiro

Paulo Bela – Atlântico, Ílhavo
Rui Almeida – Empresas, Aveiro

Octávio Viana – Expresso Atlântico, Passos Manuel
Carlos Oliveira – Seguros & Pensões Coord. Norte

Eduardo Viana – SottoMayor, Campanhã
Paulo Oliveira – Servibanca, DRH

Eduardo Lopes – Atlântico, Figueira da Foz
Ermelinda Rocha – SottoMayor, Figueira da Foz

Pedro Nogueira – Novarede, Figueira da Foz

Nuno Rocha – SottoMayor, Portimão
Carla Alves – Novarede, Portimão
Marco Inácio – Atlântico, Albufeira

Nuno Santinho – SottoMayor, Portimão

António Pereira – DSR Transf. Nacionais
Joaquim Torres – DSR Private Banking

José Gonçalves – Novarede, Mem Martins
Paulo Vidal – Particulares & Negócios, Benfica

–

–

4º – Equipa Bancos & Cª

5º – Equipa Moliceiros

6º – Equipa Rede Global

Cada uma destas equipas foi premiada com uma visita de
estudo a uma das operações do Grupo BCP no estrangeiro.
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Você Sabe Tudo?Você Sabe Tudo?
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A Q

B

C

D

E

F

ual das seguintes afirmações corresponde a uma atitude
empática do profissional?

Qual das afirmações seguintes se relaciona mais com a génese
dos conflitos intergrupos?

O crédito :

As instituições de crédito podem utilizar processos de
avaliação do risco, como o sistema de , que lhes permite:

O Sr. Costa, emigrante, tem uma conta emigrante aberta há
cinco anos com um saldo de 50 000.

Aconta poupança-habitação:

scoring

rating

1 – “Compreendo-o perfeitamente, no seu lugar também
estaria desapontado.”

2 – “Deixe lá, não se preocupe, as coisas nunca são tão más
como parecem.”

3 – “Consigo compreender o que está a sentir perante esta
situação e estou disposto a colaborar consigo.”

4 – “Compreendo o seu aborrecimento, mas vamos ao que
interessa.”

5 – Falta de assertividade dos indivíduos.
6 – Ausência de hábitos de trabalho em equipa.
7 – Inadequação dos modelos de liderança.
8 – Especialização das actividades.

9 – Elimina completamente o risco, na medida em que
assegura uma melhor selecção dos clientes.

10 – É uma técnica de base estatística, que facilita a
descentralização da decisão de crédito.

11 – Acelera o processo de decisão, pois elimina a necessida-
de de análise das operações caso a caso.

12 – Baseia-se na recolha e tratamento de dados mais
susceptíveis de predizerem a rendibilidade da operação.

13 – Avaliar o risco geral.
14 – Determinar os proveitos gerados por uma operação.
15 – Penalizar os clientes com taxas mais gravosas.
16 – Determinar os custos de uma operação.

Pretende obter um financiamento para adquirir uma casa que lhe vai
custar 300 000. Qual o montante que o banco lhe poderá financiar ao
abrigo do crédito poupança-emigrante?

17 – € 100 000.
18 – € 160 000.
19 – € 300 000.
20 – € 75 000.

21 – Tem associados alguns benefícios fiscais.
22 – Enquadra os pedidos de empréstimo nos regimes

bonificados.
23 – Pode ser utilizada para a aquisição de segunda

habitação.
24 – Permite o acesso ao financiamento após a sua abertura.

G

H

I

J

K

Qual das seguintes definições de balanço é a melhor ou a mais
correcta?

Qual o valor actual de um título de crédito descontado por
dentro, 180 dias antes do seu vencimento, à taxa de 8%,

sabendo que o seu valor é de € 5 000,00?

Determine o tempo de duração de um investimento, em
regime de juro composto, no valor de € 1 020 000,00, que, à

taxa de juro de 10%, produziu um valor acumulado de € 2
186 460,59.

Imagine que, no seu banco, foi encarregado de verificar a
autenticidade das ordens de pagamento recebidas por via

postal.

No contrato constitutivo de qualquer sociedade comercial,
encontram-se sempre como requisitos de base, entre outros:

25 – É um mapa contabilístico que permite conhecer a
situação patrimonial de uma empresa num dado
momento.

26 – É uma peça contabilística que evidencia os resultados de
uma empresa apurados durante um exercício económi-
co.

27 – É um mapa contabilístico que permite conhecer a
composição do património de uma empresa em
determinado momento e que evidencia as origens e as
aplicações de fundos.

28 – É uma peça contabilística que contém dados acerca da
situação patrimonial de uma empresa, estruturada
segundo o Plano Oficial de Contabilidade.

29 – € 4 807,69.
30 – € 4 800,00.
31 – € 4 900,00.
32 – € 192,31.

33 – 8 anos.
34 – 11,44 anos.
35 – 7,5 anos.
36 – 10 anos.

Confirmaria a sua autenticidade através:
37 – Da verificação do código (ou “chave”) do banco

emitente, inserto na ordem de pagamento.
38 – Do SWIFT.
39 – Da verificação da assinatura dos procuradores do banco

emitente.
40 – De um código (de combinação de letras e números).

41 – O nome dos sócios, a firma, o objecto e o tipo de
sociedade.

42 – O objecto, a sede, o capital social e a forma de dissolu-
ção.

43 – O capital social, a sede, a forma de obrigar e a duração.
44 – A firma, o objecto, a convocação das assembleias gerais

e a distribuição dos lucros.

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 34.

L

M

N

O

P

Q

R

Numa letra:

O processo de normalização contabilística permite que todas
as empresas do sector utilizem:

Tendo em conta a lei da oferta e a lei da procura, podemos
dizer que:

Observe o seguinte conjunto de valores:

Numaremessadocumentária, obancoencarregadodacobrança:

O Sr. Manuel Simões dirigiu-se ao seu balcão porque ouviu
dizer que poderá obter notas e moedas em euros no banco logo

em Outubro de 2001. Face a isto, você dir-lhe-á:

Em relação aos cheques emitidos em escudos e com data de
emissão posterior a 31/12/2001, sabemos que:

45 – A inserção pelo sacador da cláusula “sem despesas”
impede que, em caso de desconto, o banco cobre
despesas de cobrança.

46 – Quando não está expresso quem é o avalizado, o aval
considera-se dado ao sacado.

47 – O “direito de regresso” exerce-se contra o aceitante e
(ou) e o seu avalista.

48 – Aacção cambiária contra o aceitante prescreve ao fim de
3 anos, a contar da data do vencimento.

49 – As mesmas contas e critérios idênticos.
50 – Os mesmos critérios de avaliação.
51 – As mesmas contas, os mesmos critérios de avaliação e

os mesmos processos de cálculo de custos.
52 – O mesmo período de actividade económica para

prestação de contas ao Estado.

53 – A lei da oferta relaciona as quantidades procuradas com
o nível de satisfação dos indivíduos.

54 – Ambas têm por base, essencialmente, o preço a que o
produtor quer vender o produto.

55 – Ambas relacionam preços e quantidades.
56 – Ambas procuram relacionar a procura com a oferta.

Os valores da média e da mediana são, respectivamente:
57 – 5 3.
58 – 5,2 4.
59 – 5,3 5.
60 – 5,4 5.

61 – Analisa cuidadosamente os documentos recebidos de
forma a detectar divergências ou insuficiências que
impossibilitam a cobrança.

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

63 – Procede à armazenagem da mercadoria em caso de esta
se encontrar em risco de deterioração.

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

65 – Não é bem assim. Na realidade, enquanto cliente
particular apenas poderá obter notas em euros, as
moedas só serão disponibilizadas em 2002.

66 – Não é bem assim. Enquanto cliente particular, só poderá
obter numerário em euros a partir de 1 de Dezembro de
2001.

67 – Não será possível obter numerário em euros antes de
2002.

68 – Enquanto cliente particular, apenas lhe será possível
obter moedas em euros a partir de 17 de Dezembro de
2001.

69 – Podem ser admitidos no sistema de compensação
interbancária apenas até 28/02/2002.

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

70 – Podem ser admitidos no sistema de compensação
interbancária até ao fim do ano de 2002.

71 – Nenhuma instituição de crédito pode recusar esses
cheques para pagamento, depósito ou apresentação a
pagamento.

72 – Qualquer instituição de crédito pode recusar o
pagamento, depósito ou a apresentação a pagamento,
bem como proceder à devolução desses cheques.

73 – Ser convertidas em euros a partir de 1 de Outubro de
2001, por iniciativa das instituições de crédito, desde
que os depositantes sejam avisados por escrito e não
manifestem qualquer oposição.

74 – Ser convertidas em euros a partir de 1 de Janeiro de
2002, por iniciativa das instituições de crédito, desde
que os depositantes sejam avisados por escrito e não
manifestem qualquer oposição.

75 – Ser convertidas em euros a partir de 1 de Outubro de
2001, por iniciativa das instituições de crédito, e
independentemente de o depositante manifestar
oposição.

77 – A indicação do preço deve ser feita em euros como em
escudos, devendo o valor expresso em escudos surgir em
primeiro plano.

78 – A indicação do preço tanto em euros como em escudos
só deverá ser adoptada por quem quiser.

79 – A indicação do preço deve ser feita tanto em euros como
em escudos, devendo o valor expresso em euros surgir
em primeiro plano.

80 – As empresas terão de afixar os seus preços, em euros
e em escudos, obrigatoriamente até Setembro de
2001.

S

T

O DL Nº 117/2001 estabelece que as contas de depósito
expressas em escudos possam:

76 – Ser convertidas em euros a partir de 1 de Setembro de
2001, por iniciativa das instituições de crédito, desde
que os depositantes não manifestem qualquer oposição.

Relativamente à dupla afixação de preços, sabemos que entre
01/10/2001 e 28/02/2002:
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No Quadro 5 destacam-se as principais mais-valias
proporcionadas, na opinião dos diplomados.

Foi demonstrado tratar-se de um curso com boas
perspectivas de saída profissional. Com efeito, do estudo
decorre que antes do curso mais de metade dos diplomados
eram estudantes. Após a sua conclusão, a predominância
passou a ser de bancários e de profissionais de outras áreas.

Por outro lado, os bancários que antes do curso
desempenhavam essencialmente funções administrativas
viram, após a conclusão do curso, a sua actividade profissional
concentrar-se mais intensamente no desempenho de funções
técnicas.

Mais de 70% dos diplomados referem ter ocorrido uma
mudança na sua situação de trabalho ou no conteúdo das
tarefas desempenhadas. Apresentam como principais
mudanças a obtenção de emprego regular (40%) e a
manutenção do emprego anterior com mudança das funções
desempenhadas (40%).

É de salientar que a quase totalidade dos diplomados refere
que na sua nova situação de trabalho lhe foram atribuídas
funções relacionadas com o curso.

Os , por sua vez, quanto à apreciação global
do curso, emitiram opiniões muito favoráveis sobre o interesse
que o curso tem para as suas instituições, a adequação do plano
de estudo aos perfis profissionais e a relação do COSI com a
actividade profissional dos diplomados.

A qualidade, em termos gerais, do COSI foi igualmente
apreciada de um modo bastante afirmativo.

Foi reconhecido ainda pelos empregadores que

.
Destacam-se, nas respostas:

empregadores

o curso
influencia significativamente o percurso profissional dos
que o frequentam

Consideram igualmente como pontos fortes do curso:

Tal como no CGB, para a grande maioria dos empregadores,
há grandes expectativas de que os bacharéis venham a
ingressar na licenciatura e os licenciados na frequência de uma
pós-graduação.

Referindo-se às principais mais-valias que o curso trouxe aos
diplomados, os empregadores destacaram:

Em síntese, pode referir-se que quer os diplomados, quer as
entidades empregadoras manifestaram um elevado grau de
satisfação em relação ao Curso de Organização e Sistemas de
Informação e que este teve repercussões muito positivas no
desenvolvimento das carreiras daqueles que o concluíram.

� A afirmação profissional dos diplomados;
O reforço de competências técnicas que conduzem a
reconversões profissionais;
A preparação para o desempenho de funções técnicas
nos departamentos de organização e informática;
O reconhecimento de que o curso é potenciador do
desenvolvimento da carreira profissional dos diplomados.

A sua vertente teórico-prática;
A aplicabilidade do curso no sector bancário;
O seu corpo docente.

Actualização de conhecimentos técnicos;
Maior possibilidade de desenvolvimento de carreira
profissional dos diplomados;
Valorização profissional;
Melhor compreensão da realidade bancária;
Disciplina do trabalho e estudo;
Mais empregabilidade e novas perspectivas.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Categoria

Aquisição de

conhecimentos

(competências)

Progressão

profissional

Pessoal

Mais-valias na Óptica dos Diplomados

Outros • Possibilidade de aplicar, na prática, aprendizagens

através da realização de estágios

• Formação numa área onde praticamente não existe

concorrência por parte de outros institutos

CURSO DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

• Melhores conhecimentos técnicos do sector bancário

• Melhor acompanhamento/percepção de uma

actividade em constante evolução

• Experiência na utilização de ferramentas informáticas

• Desenvolvimento da capacidade de análise e de

síntese, competências fundamentais no mundo

do trabalho

• Novas oportunidades de progressão na carreira

profissional

• Prestígio social e melhoria do relacionamento

interpessoal

Quadro 5

Antes

66,7%

33,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Estudante Bancário

Depois

6,7%

60,0%

33,3%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%

Estudante Bancário Outros

COSI – ACTIVIDADE PROFISSIONAL DOS
DIPLOMADOS ANTES E DEPOIS DO CURSO

Quadro 6

"EM QUE CONSISTIU A MUDANÇA?"

40,0% 40,0%

20,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Obtenção de

Emprego

Mudança de

Função

Mudança de

Emprego

COSI – MUDANÇAS NA SITUAÇÃO DE TRABALHO

Quadro 7

continuação da página 35

Diplomados e Empregadores Avaliam
Positivamente Cursos do ISGB
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2001
2001

Alta Qualidade em

Regime de
Curso Geral BancárioCurso Geral Bancário

Terminou em Setembro a 8ª edição do Curso Geral Ban-
cário, o qual apoiado pelo Instituto do Emprego e Formação
Profissional, está, neste momento, a introduzir no mercado
de trabalho mais de uma centena de diplomados, aptos a
desempenharem nas instituições bancárias as funções para
que foram preparados ao longo de 3 anos.

Por outro lado, as portas da Escola estão, também em
Setembro, a ser abertas para a entrada de mais 150 poten-

Àdata da saída do presente número da
está a decorrer a 2ª edição do

Seminário .
A 1ª edição deste seminário teve lugar em Junho

passado e foi considerado muito importante pelos seus
participantes, que classificaram o interesse global do
programa em 80% e a eficácia pedagógica em 81%.

Um outro seminário o – , realizado
também em Junho e dedicado à simulação de gestão
de um balcão de banco, foi igualmente considerado
muito proveitoso. Com efeito, os participantes
classificaram o interesse global em 89% e a eficácia
pedagógica em 80%.

Inforbanca
Análise da Rentabilidade na Banca

BranchSim –

�

Seminários para gestores de topo

Alta Qualidade em2001

Instituto de Formação Bancária

SEMINÁRIO

Lisboa, 21 de Junho

2001

ANÁLISE DA

RENTABILIDADE

NA BANCA

ANÁLISE DA

RENTABILIDADE

NA BANCA

ANÁLISE DA

RENTABILIDADE

NA BANCA

ANÁLISE DA

RENTABILIDADE

NA BANCA Branch Simulation– BranchSIM

Instituto
de FormaçãoBancária

GESTÃO DE UM BALCÃO– SIMULAÇÃO –

GESTÃO DE UM BALCÃO– SIMULAÇÃO –

Branch Simulation– BranchSim

Branch Simulation– BranchSim

ciais bancários, que vão iniciar a 11ª edição do Curso; conti-
nuando a ser ministrada em regime de alternância, decorre,
como habitualmente, em Lisboa e Porto, em dois pólos dis-
tintos, mas em que são estudadas as mesmas matérias.

Esta 11ª edição envolve cerca de 400 alunos do 1º, 2º e 3º
anos, 90 docentes e 900 tutores e monitores de posto de tra-
balho.

Não só para fazer o balanço do ano lectivo de 2000/2001,
mas também para planear a actividade de 2001/2002, reali-
zou-se em 14 e 15 de Setembro uma reunião geral de profes-
sores deste curso emAlternância.

Nesta importante acção, que todos os anos tem
lugar num hotel de Lisboa e que reúne docen-
tes e direcção da escola, foram examina-
dos os aspectos funcionais do curso, a
sua avaliação e . Foram tam-
bém analisados os aspectos organi-
zacionais , informáticos e
pedagógicos, tendo sido
definido, no final, em
trabalhos de grupo, o
p l a n e a m e n t o d a s
actividades por domínios
disciplinares.

follow up

�

Alternância
DOCENTES PREPARAM O
NOVO ANO LECTIVO
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