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E ste número da assinala, depois de outros que

marcaram os 20 anos do IFB e os 10 anos do ISGB, um novo

aniversário: os dez anos do Curso Geral Bancário em Regime

de Alternância, que teve o seu início em Janeiro de 1992.

Promovido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, no

âmbito do ensino designado Aprendizagem, este Curso, desde a sua

criação ministrado pelo IFB, tem marcado o sucesso de uma

metodologia, a Alternância – que conjuga a formação teórica em sala

com a formação prática no posto de trabalho –, na preparação de

jovens para uma profissão, não limitando, contudo, os seus

horizontes, pois constitui também habilitação adequada para o

acesso ao ensino superior.

A adesão dos Bancos ao Curso tem sido extremamente positiva,

revelando-se desde logo na disponibilidade para a realização da

componente prática nos seus balcões e culminando no interesse pelo

recrutamento dos diplomados, o que tem assegurado ao Curso um

elevadíssimo grau de empregabilidade.

A qualidade dos diplomados pelo Curso Geral Bancário tem-se

revelado excelente, traduzindo o rigor e a consistência da formação

recebida. Atestam-no a progressão profissional da generalidade dos

diplomados, alguns dos quais ascenderam já a posições de gerência.

Outros são já tutores no posto de trabalho de actuais alunos e seus

futuros colegas.

Tem pleno cabimento assinalar aqui um caso que, não deixando de

ser excepcional, dá, todavia, a medida do alicerce sólido que o Curso

Geral Bancário constitui para o exercício da profissão bancária:

frequenta presentemente o Curso Avançado de Gestão Bancária um

formando diplomado pelo Curso Geral Bancário em 1995.

Entretanto, e em paralelo com o seu trabalho na Banca, frequentou e

concluiu a sua licenciatura em Gestão Bancária, no Instituto Superior

de Gestão Bancária.

Outra conclusão se pode, assim, inferir deste facto, e importa

naturalmente relevá-la, como nota final: é possível, no âmbito do

IFB/ISGB, aceder a uma oferta de formação integrada e sequencial,

que suporta o desenvolvimento de uma carreira na Banca, desde o

ingresso na profissão até à alta direcção – da base ao topo.

INFORBANCA
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comEntrevista

Dr. Manuel Alves Monteiro

Manuel Alves Monteiro*

Inforbanca: A integração da Bolsa de Valores de
Lisboa e Porto (BVLP) na plataforma europeia Euronext
representa inegavelmente uma opção estratégica. O que
considera importante referir quanto às vantagens e
inconvenientes dessa opção, tendo em conta,
nomeadamente, as repercussões esperadas para as
empresas portuguesas emitentes, para os intermediários
financeiros e para os investidores?

BVLP é agora EURONEXT LISBOA

Desde o dia 6 de Fevereiro de 2002 a Bolsa de Valores de Lisboa e Porto passou a designar-se como resultado

da sua integração na primeira bolsa pan-europeia, a , criada em Setembro de 2000 pela fusão das Bolsas de Paris,

Amsterdão e Bruxelas.

Tendo o facto sido objecto de uma curta nota, meramente noticiosa, no anterior número da , impunha-se

naturalmente proporcionar aos nossos leitores um amplo esclarecimento sobre os fundamentos e significado dessa

integração. Assim, solicitámos a colaboração do Sr. Dr. Manuel Alves Monteiro, anteriormente Presidente da BVLP e agora

Presidente da Euronext Lisboa, o qual, na entrevista que teve a amabilidade de nos conceder e a seguir publicamos, nos

apresenta um claro e valioso depoimento.

Euronext Lisboa

Euronext

Inforbanca

Dr. Manuel Alves Monteiro: Antes de
mais há que desvalorizar os impactos da
recente integração, porquanto estamos
apenas perante uma das muitas formas de
canalizar poupança para a actividade
produtiva. Com efeito, mesmo no âmbito
do mercado de capitais, estão, já há muito,
abertas as portas para um investimento
transfronteiriço franco e massivo nos dois
sentidos, pelo que, nesta matéria, não há
nada de estruturalmente novo.

As bases deste passo estratégico,
n o m e a d a m e n t e a l i b e r d a d e d e
movimentação de capitais, a moeda única
ou a Direc t iva de Serv iços de
Investimento, foram, sim, alicerces de uma
nova realidade, surgindo, a esta luz, a fusão
da BVLP no seio da Euronext mais como
um efeito do que uma causa das mutações
verificadas no sistema financeiro.

Não se enjeitam, contudo, consequên-
cias, de resto assimétricas, da citada fusão para os vários
agentes que tangem com a bolsa e o mercado português.

Os emitentes, enquanto produtores, procuram melhores
condições de financiamento, sendo natural que a exposição
a um mercado mais alargado traga alguns efeitos. Desde
logo, o conjunto de clientes potenciais aumenta
significativamente, não só porque o número de membros é
substan-cialmente superior, mas também porque as grandes
redes de distribuição internacionais não tinham nós directos
em Portugal, eliminando-se, deste modo, as necessidades
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de . Estes eventuais efeitos far-se-ão sentir,
julgo eu, sobretudo, nas grandes empresas nacionais, que
passam a poder ombrear com as suas congéneres
internacionais em pé de maior igualdade, i.e., serão,
aparentemente, as maiores beneficiadas. Contudo, também
aqui há que relativizar os efeitos, nomeadamente porque as
empresas emblemáticas deixarão, atendendo à dimensão do

país, de o ser num contexto mais alargado, que envolve,
para já, os mercados francês, belga e holandês. A adesão a
uma grande plataforma internacional contribui ainda para a
diluição (ainda mais acentuada) do efeito país, o que pode
ser prejudicial para aqueles que sejam veículo para
estratégias de intervenção alicerçadas nessa base.

No que concerne às emitentes de uma forma geral, os
ganhos decorrentes de uma maior exposição terão como
contrapartida a maior exposição que os papéis concorrentes
passam a ter para a sua base de clientela regular, sendo
também com base nesta relação de troca que cada um terá
de fazer o balanço final.

Não gostaria, porém, de enfatizar demasiado as questões
de foro operacional, como a acessibilidade, pois essa
questão vai estando razoavelmente resolvida pelas
infraestruturas existentes (designadamente as ligações
entre intermediários financeiros, que actualmente suportam
um mercado já global e aberto), ganhando-se, isso sim e
apenas, um novo canal de distribuição, mais
institucionalizado.

Penso mesmo que esta última será a dimensão mais
significativa para todo o cenário futuro: a da
institucionalização da ligação. Daí decorrerá uma
integração de todo o quadro de actuação e, com ela, uma
harmonização global de regras de funcionamento. Caídas
as barreiras operacionais – e ainda há muito para fazer nesta
matéria – a base concorrencial dos vários mercados,
nomeadamente no seio da Euronext, far-se-á mais no plano
regulamentar e fiscal, dimensões que urge acautelar. Nesta
matéria, mercados inicialmente menos sofisticados
tenderão a convergir para soluções mais apuradas, tendo,
contudo, de suportar a concorrência na fase de transição.

Também esta parece ser uma dimensão a partir da qual os
emitentes nacionais tirarão proveitos considerando a fusão
recente.

Para finalizar a referência a alguns impactos nos
emitentes, cabe enfatizar uma dimensão de toda a
relevância, raramente explorada, sobre a qual vai assentar

multilisting uma boa parte do sucesso da iniciativa para a economia
local: a da comparabilidade. Tal como já hoje vai
acontecendo em vários sectores da actividade económica,
caberá aos emitentes competirem em pé de igualdade com
os seus congéneres europeus, uma vez criado um espaço de
actuação comum, já não bastando refugiarem-se nas
dimensões menos favoráveis ligadas à realidade nacional:
as regras passarão a ser mais iguais para todos e é nesse
âmbito que terão necessariamente de passar a movimentar-
-se: será, por certo, melhor para os melhores e menos bom
para aqueles com menores argumentos competitivos.

No que toca aos intermediários financeiros, em particu-
lar aos membros da bolsa, é certo que o acesso ao mercado
português ficará facilitado para os seus actuais clientes não
residentes, que poderão (e por certo tenderão a) passar a
basear as suas actividades no seio da Euronext num único
centro que lhes ofereça melhores condições. Registe-se o
facto de importantes mercados (clientes) internacionais
para os agentes nacionais não integrarem directamente a
estrutura da Euronext, mercados como a Espanha, o Reino
Unido, os EUA e a Alemanha. Este facto poderá abrir, em
algumas situações, uma janela de oportunidade para a

intermediação nacional, porquanto se poderá candidatar a
ser o veículo de entrada desses agentes numa plataforma
internacional incontornável. Não esquecendo a dimensão
relativa, a relativa perificidade do mercado português, que
por certo levará a que se privilegiem outras portas de
entrada, trata-se de uma questão de competitividade
relativa que cabe explorar e aproveitar.

Na mesma linha, a intermediação nacional passará a
dispor de um acesso mais facilitado, porque directo, aos
mercados componentes da citada plataforma, o que,
naturalmente, congrega efeitos positivos. No pólo oposto,
pelo menos teoricamente, passarão os intermediários
nacionais a ter os seus concorrentes em melhores condições
para prestarem serviços a alguns segmentos (julgo que
restritos) da sua base doméstica de clientes.

Sendo as referências anteriores ao enquadramento dos
membros verdades inquestionáveis, há, uma vez mais, que
matizar os seus efeitos, fundamentalmente porque as redes
de ligações constituídas entre si asseguram um nível de
eficiência muito satisfatório, podendo mesmo continuar a

"... o conjunto de clientes potenciais

aumenta significativamente ..."

"... será, por certo, melhor para os

melhores e menos bom para aqueles

com menores argumentos

competitivos."
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ser a melhor opção estratégica para alguns agentes. A título
de exemplo, para um agente de pequena ou mesmo média
dimensão, com uma intervenção diversificada nos vá
rios mercados internacionais, pode ser mais conveniente
um contrato com um intermediário internacional que lhe
assegure um serviço completo (nos vários mercados) e
integrado (para as várias funções, desde a negociação à
custódia de valores), tanto mais que a nova plataforma

apenas cobre uma parcela dos mercados-alvo internacio-
nais. No sentido inverso, as difíceis condições de mercado
vividas durante o último ano terão ditado o esmagamento de
comissões de intermediação, o que contribuirá, por certo,
para manter aberta uma forma de intervenção mais
intermediada, em detrimento de um acesso directo, que
agora se configura mais próximo.

Finalmente, para os investidores de uma forma geral,
assistir-se-á a uma situação generalizada de ganho, seja
porque os seus anteriores fornecedores passam a dispor de
um maior leque de produtos ou estes passam a ser
oferecidos em melhores condições, seja ainda porque o
aparecimento de mais fornecedores ditará, por questões
competitivas, uma melhor relação custo-benefício no
serviço prestado pelo mercado como um todo.

Desde cedo, foi reconhecida no modelo de
concentração corporizado pela Euronext a importância de
criar índices transnacionais que, actuando em
complemento com os principais índices locais, auxiliassem
na mais rápida percepção da existência de um mercado
unificado em formação, contribuindo para a sua arrumação,
aumentando a visibilidade de alguns segmentos específicos

Quais os critérios impostos à entrada das
empresas portuguesas nos índices adoptados pela
Euronext e quantas se espera venham a integrar esses
índices?

Inforbanca:

Dr. M. A. M.:

e reflectindo a evolução dos preços e da rendibilidade
desses mesmos segmentos de forma agregada.

Com essa intenção, foram então criados os índices
Euronext 100 e Next 150, que reúnem, respectivamente, as
100 e as seguintes 150 empresas com maior capitalização
bolsista do universo das empresas admitidas à negociação
na Euronext.

Quando se iniciaram os trabalhos preparatórios para a
integração do mercado nacional na Euronext, foi
entendimento imediato, de ambas as partes, que haveria
conveniência em incluir as empresas nacionais nos índices
Euronext no mais curto espaço de tempo, o que veio a ser
possível logo emAbril deste ano, cerca de dois meses após a
concretização do negócio.

Para tal, houve que definir uma regra especial, que passa
a ser válida para todos os novos mercados que adiram à
Euronext: dispensar as empresas portuguesas dos critérios
de substituição das emissões da amostra que normalmente
são adoptados por este tipo de indicadores como forma de
preservar a sua estabilidade.

Em termos práticos, da aplicação dessa regra resultou
que todas as empresas portuguesas admitidas à negociação
na ex-BVLP que preencheram os critérios de liquidez
definidos nas regras dos índices foram ordenadas,

juntamente com as demais empresas admitidas nos três
mercados fundadores, pela sua capitalização bolsista, tendo
as que se encontraram nas 100 primeiras posições integrado
o índice Euronext 100 – Portugal Telecom, BCP, EDP,
Brisa, Cimpor, BES – e as que se classificaram entre a
posição 101 e 250 acedido directamente ao índice Next 150,
concretamente a Vodafone Telecel, a Sonae SGPS, o BPI, a
Jerónimo Martins, a Portucel, a Sonae.com, a Semapa e a
PT Multimédia. Ou seja, 14 empresas nacionais passaram a
figurar nesses dois principais índices da primeira bolsa pan-
europeia.ANovabase acabou por ficar numa lista de espera
que identifica as empresas com maior probabilidade de
integrarem o índice Next 150 no caso de ser necessário
retirar algumas das emissões que hoje se encontram
incluídas nos índices Euronext.

Face à tendência de harmonização a que se
foi assistindo, desde há vários anos, nos mercados
internacionais, o mercado português tem hoje regras gerais
de funcionamento muito semelhantes às dos outros
mercados da Euronext. Assim, a mudança fundamental que

Poderá descrever-nos, em termos gerais, o
funcionamento da Euronext Lisboa, apontando as
principais diferenças em relação ao sistema até agora
vigente?

Como caracteriza as principais fases deste projecto de
integração? Quanto o calendário da sua implementação
quer quanto ao que já foi feito, quer quanto ao que falta
fazer?

Inforbanca:

Dr. M.A. M.:

"... para os investidores de uma forma

geral, assistir-se-á a uma situação

generalizada de ganho ..."

"... 14 empresas nacionais passaram a

figurar nesses dois principais índices

da primeira bolsa pan-europeia."
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podemos nesta fase antecipar envolve a introdução de uma
contraparte central no mercado a contado, passando este a
funcionar em moldes idênticos aos do mercado de
derivados. Embora esta seja uma significativa mudança
estrutural, não se vislumbram dificuldades para os
intermediários nacionais, face à experiência acumulada
com os quase 6 anos que já levam de vida os derivados
nacionais, cumprindo-se um dos objectivos do seu
lançamento: a sofisticação do mercado português.

Para além desta, haverá outras transformações,
fundamentalmente de pendor operacional, que serão
objecto de um progressivo e paulatino, mas determinado,
processo de integração para plataformas unificadas. Desde
logo, adoptaremos, previsivelmente no primeiro trimestre
de 2003, a plataforma única de negociação a contado, já
implementada nos três mercados fundadores com pleno
sucesso.Até lá, dar-se-ão passos no sentido de preparar esta
ligação, que passam, nomeadamente, pela adopção
progressiva de algumas regras de funcionamento da
Euronext e pela disponibilização, aos agentes nacionais, de
um acesso directo aos outros mercados.

Necessariamente, a par deste processo, dar-se-á, como já
foi assinalado, a introdução de uma contraparte central para
o mercado a contado, o que de resto já hoje existe nos
demais mercados da Euronext, embora, para já, sem a total
integração verificada nesta fase na vertente de negociação.
A vertente do mercado a contado holandês será a
última a ser integrada, prevendo-se que tal aconteça no
último trimestre deste ano.

Com a aquisição da LIFFE os mercados de derivados da
Euronext centralizarão, nesta bolsa as suas actividades, o

clearing

que passa, desde logo, pela adopção progressiva da
plataforma de negociação LIFFE Connect. Em termos
efectivos, isso começará a acontecer para os produtos
franceses e belgas no início do próximo ano, tendo-se agora
iniciado os estudos visando a integração dos produtos
nacionais naquela plataforma global.

Finalmente, no que respeita à liquidação, é conhecida a
selecção da Euroclear enquanto plataforma privilegiada de
liquidação das operações Euronext, tendo-se mesmo dado

a fusão das anteriores centrais de valores e liquidação
francesa, belga e holandesa naquela organização interna-
cional. Relativamente ao mercado português, estão agora a
iniciar-se os estudos visando o posicionamento da
Interbolsa no novo contexto, sendo prematuro apontar datas
ou soluções.

Em jeito de conclusão, diria que estão a ser lançadas as
bases para um processo de integração relativamente longo e
exigente, que revelou os primeiros sinais com a inclusão de
empresas nacionais nos índices Euronext e que continuará a
vir à luz do dia ainda durante o final do corrente ano,
suportado num aturado esforço de revisão e adaptação
regulamentar no qual as autoridades desempenharão um
papel determinante. Poderia dizer-se que também estas têm,
por esta via, o seu processo de interligação em curso.

Criar-se-ão assim condições para que o mercado
português se integre plenamente numa plataforma
internacional incontornável, reconhecida pela sua
competência, eficiência e determinação na construção de
um mercado de capitais europeu mais competitivo e
participado.

Abril de 2002

* Presidente do Conselho de Administração da
Euronext Lisbon e

Membro do da Euronext, NVManaging Board

já

�

"... não se vislumbram dificuldades

para os intermediários nacionais ..."
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Crédito à HabitaçãoCrédito à Habitação

Uma
para o

Estratégia
Negócio

Miguel Neves Matias*

Se a oferta de mercado em termos de crédito à habita-
ção desde cedo deixou de se diferenciar pela origina-

lidade do produto apresentado, actualmente também já não
se distingue pelo preço proposto , pelo que os bancos se
vêem obrigados a enveredar por uma estratégia comercial
cliente, em detrimento da estratégia produto seguida até
então, o que se tem traduzido na prática em pequenas redu-
ções do preço final do crédito à habitação . No entanto, os
sacrifícios em termos da margem financeira têm vindo a ser
compensados através de:

Uma política de PROMOÇÕES, que, ao facilitar a

1

2

�

�

Um esforço de venda de outros produtos bancários
( ) e alguns serviços (geradores de
COMISSÕES) ao mesmo cliente, de modo a obter um
saldo mínimo de rendibilidade global por cliente;

cross selling

entrada de novos clientes (captação/angariação), pelo
efeito quantidade gerado permite alcançar uma deter-
minada posição no mercado, e em simultâneo rendibi-
lizar a capacidade comercial instalada sem custos
acrescidos.

Num cenário de redução de taxas de juro e tendo toda a
banca começado a optar pela redução de , começam
a surgir dificuldades crescentes na fidelização da clientela e
na manutenção de uma margem mínima de rendibilidade,
pelo que, a partir de 1997, aparecem os primeiros preços
não lineares (traduzidos parcialmente por comissões) asso-

spreads

A importância do relacionamento comercial
O financiamento da habitação a particulares

marca decisivamente os últimos anos da

actividade da banca de retalho em Portugal. A

perspectiva de fidelização do cliente de crédito à

habitação por um longo período de tempo, a

possibilidade do , as facilidades

concedidas pelos sistemas de crédito bonificado e

o baixo risco associado a estas operações

agudizaram ao longo dos últimos anos a

concorrência em torno deste tipo de crédito

hipotecário em Portugal. As políticas agressivas

de têm-se consubstanciado num

emagrecimento gradual da margem financeira e,

consequentemente, numa redução generalizada

da rendibilidade das operações, apesar do

crescente aparecimento de comissões.

cross selling

pricing

As Comissões
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Figura 1

ciados ao crédito à habitação. Não só são implementadas
comissões de abertura/início de processo, como também de
saída/amortização antecipada do crédito, gerando elevados
custos artificiais de mudança, com o objectivo de desenco-
rajar o consumidor à saída.

Também a partir de meados de 1997, a necessidade de
atrair novos consumidores de crédito à habitação levou os
bancos a optarem inicialmente por taxas promocionais
fixas, ou com um reduzido, durante um determinado
período de tempo , findo o qual passariam a estar indexadas
aos habitualmente praticados. Actualmente, os
departamentos de marketing dos bancos recorrem a solu-
ções mais sofisticadas na captação do cliente de crédito à

spread

spreads

3

habitação: ofertas monetárias, ofertas de bens duradouros
(mobiliário, carro, computador ...), comparticipação dos
custos de transferência de crédito e isenções de comissiona-
mento diverso na subscrição de outros produtos finan-
ceiros.

A estratégia comercial cliente aplicada ao crédito à habi-
tação tem seguido o esquema da figura 2, onde se destacam
dois pilares essenciais: as facilidades de entrada e as dificul-
dades de saída.

À medida que aumenta a longevidade do relacionamento
entre um cliente e o seu banco, vão sendo incorporados de
forma gradual determinados custos (artificiais ou não) que
dissuadem o consumidor de romper essa relação ao primei-
ro sinal de melhor preço no crédito na concorrência. Esses
novos encargos denominam-se custos de mudança (

). Deste modo, o relacionamento bancário, em
geral, incentiva o surgimento de custos de mudança para o
consumidor que significam poder de mercado para os ban-
cos. Os bancos enfrentam um entre estabelecer
taxas de juro baixas em períodos iniciais para atrair consu-
midores, ganhar a sua confiança, e estabelecer taxas de juro
relativamente superiores à média de mercado nos períodos
seguintes, conservando a posição no mercado conquistada
na fase anterior.

O início da relação bancária através de um crédito à habi-
tação, ao proporcionar um relacionamento de longo prazo e
dado o carácter pesado e contínuo da prestação no rendi-
mento mensal de uma família, proporciona desde logo a
transferência do rendimento mensal dos mutuários para a
nova conta à ordem, no novo banco, e novos serviços são
adquiridos por acréscimo, conforme se ilustra no gráfico da

swit-
ching costs

trade-off

As Promoções

O Relacionamento Comercial:
os e osSwitching Costs Search Costs

ESTRATÉGIA COMERCIAL

Figura 2

CRÉDITO
HABITAÇÃO

COMISSÕES PROMOÇÕES

CROSS SELLING

Dificuldades de SAÍDA

Facilidades de Entrada

Abertura de processo
Estudo de processo
Avaliação do imóvel

Reembolso antecipado
...

Taxas promocionais
Ofertas monetárias

Outras ofertas
Serviços gratuitos
Isenção/redução

comissões
...
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figura 3.
Assim, à medida que o grau de fidelização ao banco

aumenta, crescem para o consumidor os custos associados à
mudança de instituição mutuante. Pode-se observar tam-
bém que o sintoma visível da intensificação das relações
entre o banco e o cliente consubstancia-se no aumento gra-
dual dos recursos captados e, por consequência, na redução
gradual da probabilidade de o banco perder o cliente.

No crédito à habitação, os custos de mudança podem ser
então de dois tipos:

traduzem-se em cláusulas concretas de
penalização perante a anulação dos produtos adquiri-
dos, através de comissões devidas por amortizações
parciais e reembolso antecipado do crédito. Note-se
que as despesas de avaliação do imóvel a financiar, os
custos registrais e notariais despendidos na formaliza-
ção do crédito e o próprio enquadramento jurídico assu-
mem também um importante papel de barreira à saída
do consumidor.

Os são os encargos em que incorre o cliente
na procura do melhor preço de mercado, pelo que podem ser
considerados custos de “negociação”. Este tipo de custos
adquire especial importância nos produtos de crédito, na
medida em que a avaliação da capacidade de endividamen-
to do cliente continua a estar envolta em alguma “subjecti-
vidade” . Apesar de a política de comunicação da generali-
dade dos bancos ainda privilegiar a divulgação das taxas de
juro do crédito à habitação, é inegável a dificuldade, para o
consumidor, da percepção plena do conjunto global de
encargos associados, tornando difícil a tarefa de encontrar a
melhor proposta. Por vezes, as próprias estratégias publici-
tárias têm sido co-responsáveis por alguma complexidade
propositada na informação do preço do crédito à habitação
através de campanhas onde as taxas de juro são anunciadas
em primeiro plano, mas estão associadas sempre (ou quase
sempre) a outros custos e a exigentes condições de acesso,

Objectivos:

search costs

4

�

�

Subjectivos: são custos psicológicos e traduzem-se
em pormenores como a relação de confiança entretan-
to estabelecida com o banco (traduzida na aquisição de
um leque de produtos ancorados ao crédito à habita-
ção), a proximidade da residência ou do local de traba-
lho, a confiança no aconselhamento financeiro presta-
do, etc.;

apresentadas num plano secundário. Daí que em Março de
2001 representantes do sector do crédito hipotecário da UE
tenham aceitado linhas orientadoras sobre a harmonização
da informação a fornecer aos consumidores no domínio dos
empréstimos hipotecários, passando a indicar, por exem-
plo, os montantes a pagar para toda a duração do contrato e
precisando as eventuais possibilidades de reembolso.

Para a minimização dos , assume especial
importância numa fase inicial de captação do cliente, por
ordem crescente, a disponibilidade dos canais de distribui-
ção adequados a cada cliente (com destaque para a sucursal
bancária e a força de vendas). Este primeiro contacto servi-
rá, num caso de mudança de banco, para a obtenção e deter-
minação das duas outras componentes de preço do cliente
(preço no banco actual e ) e o iniciar de uma
relação de confiança, tendo em vista a definição do melhor
preço. Numa segunda fase, o aprofundamento e a antigui-
dade do relacionamento comercial entre o banco e o cliente
de crédito à habitação, ao possibilitar ao banco um conheci-
mento adequado e permanente do perfil de risco do seu
cliente, permitem obter rapidez de decisão e um preço mais
ajustado ao risco em novas operações, o que pode desenco-
rajar nesta fase as ofertas concorrentes que o cliente eventu-
almente receba.

Deste modo, o cliente de crédito à habitação, consciente
da diversidade de custos que se encontram associados ao
seu crédito, para além do seu , só encara como posi-
tiva a decisão de mudança para outro banco quando:

Em conclusão, reconhecida a importância dos
e dos na definição da política comercial

dirigida ao crédito à habitação, a estratégia de negócio
passa a estar centrada no cliente, e em torno dele deve ser
delineado um plano com duas fases/políticas distintas, mas
complementares, conforme se pode observar no esquema
da figura 4.

A opção pela CAPTAÇÃO de clientes é encarada com o
objectivo de aumento da quota de mercado num dado seg-
mento em que o banco pretende penetrar e crescer. No cré-
dito à habitação, essa decisão é considerada estratégica para
a generalidade da banca em Portugal a partir de meados de
1994. Para o sucesso desta etapa, revelam-se de extrema
importância, numa fase preliminar, a obtenção e tratamento
de informação sobre o consumidor-alvo, seguida de uma
segmentação da clientela, da concepção de um de pro-
dutos adequado para cada sub-segmento e da respectiva pro-
moção e publicidade. Refira-se também que a comunicação
passa cada vez mais por uma estratégia do tipo “

” surgindo, em termos de marketing de relacionamen-
to, o CRM.

Conforme foi referido, o sucesso desta fase encontra-se
na capacidade do banco em reduzir os para o

search costs

switching costs

pricing

switching
costs search costs

mix

one-to-
-one

search costs

Preço no novo banco + s +

+ < Preço actual

Switching cost
Search costs

A Estratégia Comercial Integrada

Figura 3

Grau
fidelização

Recursos
captados

Aplicações financeiras

Reforço Cartões
Cross-selling Conta Ordenado Domiciliação desp. periódicas

Entrada DO

abertura perda de cliente Tempo
conta perda de cliente menos provável perda de cliente DO

muito provável pouco provável

O PROCESSO DE FIDELIZAÇÃO DO
CLIENTE DE CRÉDITO À HABITAÇÃO

Fonte: Antunes (1997) (adaptado)

Cross-selling (Seguros)

Crédito Habitação

A Captação/Angariação e a Fidelização
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cross selling

potencial cliente. Essa redução será tanto mais notória quan-
to maior for a eficácia do relacionamento comercial do ban-
co, que é avaliada pela boa adequação entre a estratégia de
marketing e a estratégia de distribuição associada ao produ-
to. Facilmente se compreende que, dos canais de distribui-
ção disponíveis, a força de vendas e a rede de balcões atin-
gem uma elevada eficácia comercial, apesar de não se poder
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rejeitar a designada “complementaridade multicanal”, tão
em voga actualmente.

A segunda fase da estratégia comercial, que surge na
sequência natural da primeira, é o processo de FIDELI-
ZAÇÃO dos clientes. Para isso, é necessária a construção
gradual de relações duradouras, que se vão cimentando com
a aquisição de produtos diversos ao longo do tempo de rela-
cionamento comercial.Aconsistência dessa relação é avali-
ada pela dimensão dos custos de mudança que impedem a
saída do cliente, perante ofertas da concorrência com preço
mais favorável.

Em suma, a construção do relacionamento comercial nos
moldes referidos resultará numa capacidade do banco em
reduzir o do crédito em favor de comissionamento
diverso, o que incentiva também o aumento dos custos de
mudança do cliente. Deste modo, as tendências actuais em
termos de estratégia comercial deverão privilegiar uma polí-
tica de constituída por comissões directamente asso-
ciadas ao crédito à habitação e geradas via , em
detrimento do associado à operação de crédito em
particular.

spread

pricing
cross selling

spread

* Economista
1

3

4

Verificou-se nos últimos anos um nivelamento das taxas de juro
praticadas pelos vários bancos em torno da média de mercado, uma maior
transparência nas regras de concessão do crédito e uma melhor informação
sobre os preços associados ao crédito à habitação.

Esse período corresponde a um espaço de tempo considerado
suficiente para o banco conseguir gerar no cliente custos de mudança.

Apesar de os bancos terem simplificado os critérios de atribuição do
crédito (taxa de esforço e o ), a análise do perfil de risco
do cliente particular com base em rendimentos declarados fiscalmente,
associado à intangibilidade do bem em causa, está ainda na origem da
dificuldade do cliente em compreender e encontrar o melhor preço.

loan-to-value ratio

�

2Os acontecimentos mais marcantes e as principais tendências em
termos de estratégia de desenvolvimento do negócio do crédito à habitação
em Portugal nos últimos anos podem ser observados no gráfico da figura 1.
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Os instrumentos ao dispor dos gestores de activos financeiros

O investimento em activos financeiros pode ser
efectuado de forma directa e de forma indirecta. O
investimento directo é normalmente efectuado via

instrumentos do mercado monetário, instrumentos do
mercado de capitais e instrumentos do mercado de
derivados. O investimento indirecto pode ser efectuado
via fundos de investimento, gestão discricionária de
carteiras de títulos e seguros.

A globalização das economias e dos mercados

financeiros tem provocado um aumento

generalizado da volatilidade do valor dos

activos financeiros, quer se trate de acções,

quer de obrigações.

As transformações operadas nos últimos anos

no sistema financeiro possibilitaram que hoje

um gestor de activos financeiros baseie a sua

actividade num leque variado de produtos

para aplicação e para cobertura de risco. Por

outro lado, os investidores têm a possibilidade

de escolher mais facilmente produtos de

investimento e gestores de activos

financeiros.

Cadernos de
Mercados
Cadernos de
Mercados

Tipo de Activos Financeiros
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Os instrumentos do mercado monetário ao dispor dos
gestores de activos financeiros são actualmente os
depósitos a prazo, os certificados de depósito, os certifica-
dos de papel comercial e historicamente os bilhetes do
Tesouro (forma de financiamento de curto prazo não
utilizada pelo Estado actualmente). Os certificados de
depósito (CD) são emitidos apenas por instituições de
crédito autorizadas a receber depósitos, são nominativos e
transmissíveis, não podem ser constituídos por prazos
superiores a 5 anos, os juros podem ser liquidados na data
de depósito ou em intervalos de 1, 2, 3, 6 ou 12 meses e a
entidade emitente só pode adquirir CD por si emitidos
decorridos pelo menos 181 dias após a constituição. Os
certificados de papel comercial são emitidos normalmente
a desconto, podem ser garantidos pelo(s) banco(s) que
organizam as colocações ou podem reportar a empresas
com ; são um instrumento efectivo de desinterme-
diação financeira e a sua vida média ronda actualmente os
3 meses.

Os instrumentos do mercado de capitais são as acções,
os direitos económicos, as obrigações e os títulos de
participa

rating

ção.
No que respeita às acções, estas são títulos representati-

vos do capital social das empresas, conferem o direito de
propriedade (direitos estatutários e económicos) consoan-
te a sua natureza (responsabilidade limitada e/ou residual

), podem ser nominativas ou ao portador, dão
prioridade no exercício de direitos e podem ser ordinárias
ou preferenciais sem voto.

Às acções estão associados diferentes conceitos de
valor: valor ou preço de emissão, valor contabilístico,
valor de mercado, valor intrínseco e valor de liquidação.
Por sua vez a rendibilidade das acções pode ser analisada
de diferentes ângulos: ou rendibilidade do
dividendo, taxa de valorização ou ganhos de capital,

ou (PBV),
(PER), (PCF),

e , entre outros.
Os métodos de valorização de acções são variados,

podendo dar preponderância ao património, à rendibilida-
de ou serem mistos.

Os índices de acções que são normalmente utilizados
com referência de mercado ( ) são: PSI 20
(BVLP), IBEX-35 (bolsa de Madrid), CAC-40 (bolsa de
Paris), FOOTSIE (bolsa de Londres), DAX (bolsa de
Frankfurt), EUROSTOXX 50 (Zona Euro), S&P 500
(bolsa americana), RUSSELL 2000 (bolsa americana –

) e alguns índices sectoriais de alguns
bancos de investimento internacionais, como, por
exemplo, o Morgan Stanley. As principais metodologias
de construção dos índices de mercado são médias
ponderadas pelo preço dos activos financeiros, pela

claim

dividend yield
price

book-value price-to-book ratio price-to-
-earnings ratio price-to-cash-flow ratio
earnings yield earnings yield gap

benchmark

small companies

capitalização bolsista dos activos financeiros ou pelo seu
.

Os direitos económicos compreendem o direito aos
dividendos, o direito de incorporação de reservas e o
direito de subscrição.

No que respeita às obrigações, estas são títulos
representativos de uma fracção de um empréstimo. Os
direitos inerentes às obrigações são o recebimento
periódico de juros, o reembolso do capital em determina-
da(s) data(s) e o direito preferencial de reembolso em caso
de liquidação ou falência do emitente.

As características gerais das obrigações são a sua
transmissibilidade (nominativas ou ao portador), a sua
uniformidade e a sua indivisibilidade. Os seus elementos
são o valor nominal, o valor ou preço de emissão, o valor
de reembolso, o método de amortização, a taxa de juro
(fixa ou variável/indexada), a periodicidade dos juros,
entre outros.

As obrigações podem ser normais (ordinárias ou
comuns), podem possuir cláusulas de reembolso antecipa-
do ( por parte do emitente e por parte do obrigacio-
nista), podem dar direito a uma subscrição posterior de
acções (obrigações com ) ou serem convertidas
em acções (obrigações convertíveis), podem ser de cupão
zero (sem cupão) ou de capitalização automática, podem
ter um fundo de amortização ( ), podem ser
hipotecárias e de caixa (simples ou estruturadas).

Relativamente aos instrumentos do mercado de
derivados, eles subdividem-se em: futuros, opções,

autónomos, e empréstimos de valores.
Um futuro é um contrato negociável, efectuado num

mercado organizado, em que as partes se obrigam a
comprar/vender um activo, numa data pré-definida, num
local pré-fixado, a um preço acordado na data actual. As
características dos contratos de futuros são estandardiza-
das (activo, quantidade, qualidade, local-forma-data de
entrega). Os futuros são contratos fungíveis, havendo uma
câmara de compensação que controla e assume a supervi-
são dos negócios. Os futuros são contratos negociáveis:
em cada momento, as posições podem ser abertas e
fechadas. Os futuros podem reportar a diversos activos
subjacentes: acções, obrigações, taxa de juro, taxas de
câmbio, índices (bolsistas, inflação, preços de mercado-
rias) e mercadorias ou (agrícolas, metais
preciosos e industriais).

As opções são outro instrumento derivado importante.
Na prática, são direitos (de compra ou de venda). As
opções transaccionadas em bolsa são estandardizadas. As
opções transaccionadas em mercado de balcão (fora de
bolsa) podem ser exóticas e (são importantes
no mercado cambial).

A opção é um contrato negociável num mercado
organizado, em que o comprador possui o direito de
comprar/ou vender durante um certo período de tempo um

free-float

call put

warrants

sinking fund

warrants repos

commodities

tailor made

Instrumentos do Mercado de Capitais

Instrumentos do Mercado de Derivados

Instrumentos do Mercado Monetário
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activo em condições normalizadas a um preço pré-
-definido (preço de exercício) ao vendedor, recebendo
este do primeiro uma contrapartida monetária (prémio da
opção). O prémio é o preço da opção, é cotado em termos
unitários em bolsa, é pago quando a opção é transacciona-
da e o vendedor recebe-o e fica na sua posse mesmo que a
opção não seja exercida pelo comprador.

Quanto ao exercício das opções, estas podem ser
exercidas em qualquer altura até à data de vencimento
(opções americanas), podem ser exercidas na data de
vencimento (opções europeias) ou podem ser exercidas
obrigatoriamente quando o preço do activo subjacente
atinge determinado valor ou preço (opções ou ).

As opções podem ser de compra ( ) ou de venda
( ). As opções estão quando o preço
de mercado (PM) é superior ao preço de exercício (PE),

quando PM = PE e quando
PM < PE. As opções estão quando PM <
PE, quando PM = PE e
quando PM > PE.

As opções podem ter como activos subjacentes acções,
obrigações, taxas de juro, taxas de câmbio, índices e
futuros (mercadorias ou , obrigações, taxas
de juro, taxas de câmbio e índices).

Os autónomos são opções ( e )
negociadas em bolsa, emitidas por uma instituição
financeira sob a forma de valores mobiliários. Contudo, os

autónomos apresentam algumas diferenças face
às opções tradicionais: estas últimas são negociadas sob a
forma de contratos, os autónomos não podem ser
vendidos antes de terem sido anteriormente adquiridos.
Por outro lado, os autónomos não requerem
depósito de margem nem têm liquidação diária de ganhos
e perdas. Apresentam como principais vantagens o acesso
directo a activos cotados em mercados internacionais, são
flexíveis, permitem alavancar (naturalmente, com os
riscos associados) e diversificar.

A instituição financeira emitente dos
autónomos garante normalmente a liquidez, funcionando
como (garante o com um ou
diferencial máximo durante um período da sessão). A
liquidação dos autónomos pode revestir duas
formas: física e financeira (a mais usual).

Os elementos do autónomo são a entidade
emitente, o activo subjacente, a forma de cotação (divisa),
a data de admissão à cotação, o preço de exercício, o estilo
(europeu mais usual – ou americano), o tipo de liquidação,
o último dia de negociação, o rácio de paridade (número
de por acção), preço de referência e quantidade
mínima de para exercício.

Os activos subjacentes dos autónomos
podem ser acções nacionais (Portugal Telecom, Telecel,
EDP, BCP,…), acções estrangeiras (Telefónica, Terra
Networks, Amazon, Yahoo,…), índices nacionais (PSI
20), índices estrangeiros (DOW JONES, EUROSTOXX
50, NASDAQ 100, S&P 500, NIKKEI 225…) e taxas de

cap floor
call

put call in-the-money

at-the-money out-of-the money
put in-the-money

at-the-money out-of-the-money

commodities

warrants call put

warrants

warrants

warrants

warrants

market-maker bid-ask spread

warrants

warrant

warrants
warrants

warrants

câmbio (€/dólar, €/iene,…).
Os , que não têm tido o êxito em Portugal que

merecem quando a situação actual é comparada com
outros países, como a Espanha, são acordos bilaterais em
que uma das partes vende à outra valores mobiliários,
acordando logo a sua posterior recompra a um preço pré-
-definido. As partes envolvidas são o tomador (vendedor
dos títulos) e o cedente (comprador dos títulos) de fundos.
Para o tomador, o é uma operação de financiamento
com entrega de garantia; para o cedente, é uma aplicação
financeira com garantia. A taxa do é a taxa de juro
acordada para a operação (implícita no valor da recompra)
e esta está normalmente indexada/relacionada com o
preço do dinheiro no mercado monetário. O colateral do

é constituído por títulos específicos e a taxa do
varia consoante a procura no mercado desses títulos.

Os podem, quanto ao prazo, revestir as formas
repo , repo , repo a termo certo e
repo aberto. Quanto ao prazo de abertura, o pode ser

ou .
O colateral no caso nacional pode ser qualquer título de

dívida pública registado na CVM (Central de Valores
Mobiliários), qualquer outro título de dívida registado na
CVM e acções negociadas e admitidas à negociação em
bolsa e registadas na CVM.

Os são transaccionados em mercado OTC com
intervenção da BVLP (no registo, compensação e
liquidação).

Finalmente, os empréstimos de valores são acordos
bilaterais entre duas partes, o mutuante e o mutuário.

O mutuante empresta os títulos temporariamente,
recebe do mutuário os pagamentos compensatórios,
recebe igualmente o colateral como garantia da operação e
recebe uma determinada remuneração.

Com base nos instrumentos referenciados anterior-
mente, os gestores de activos financeiros concretizam na
prática a estratégia definida com base na alocação de
activos definida.

Os gestores de activos financeiros podem escolher
diferentes estratégias de investimento de acordo com o

do mercado financeiro, a conjuntura económi-
ca, as características do produto que gerem e o perfil de
risco dos clientes.

As estratégias de investimento podem ser activas ou
passivas, privilegiar o (colagem ao

), o , a diversificação geográfica,
entre outros.

Estes aspectos serão apresentados em próximo artigo
do autor intitulado

repos

repo

repo

repo repo

repos
overnight overnight plus

repo
spot forward

repos

momentum

index-tracker
benchmark stock picking

A gestão de carteiras na actualidade

– PARTE II: – Estratégias-base da actividade de

investimento.�

*Director de Gestão de Activos do Barclays Bank PLC

A Gestão dos Instrumentos
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Inovação e
Sistemas de Informação

Inovação e
Sistemas de Informação

Gestão de
Operações e Posicionamento
Estratégico das Agências:

José Monteiro Barata
Coordenador da Secção

N
o limiar do século XXI, a banca em geral e a banca de retalho em
particular encontram-se de novo numa encruzilhada. Face à
evolução verificada nas economias e nos mercados ocorreram

significativas alterações no negócio bancário. Estas levaram à reformulação
das estratégias para se obter um posicionamento mais eficaz, acompanhar as
tendências da procura e aproveitar as oportunidades de negócio. O apareci-
mento de um novo contexto de mercado é a principal constatação na banca de
retalho. Este novo contexto surge na sequência de um vasto conjunto de
factores de mudança. No centro desta mudança, a agência bancária, ponto de
vendas por excelência, é o palco privilegiado de aplicação das estratégias de
abordagem ao mercado que o banco desenha quase continuamente.

A inegável importância atribuída ao contributo das agências para uma boa
do banco coloca como questão basilar a optimização do seu

desempenho. Sem colocar em causa as orientações centralmente definidas
pelo banco, considera-se vantajosa a implementação de processos de gestão
estratégica ao nível das agências bancárias. Tem toda a vantagem o banco
que, ao disponibilizar à agência a margem de manobra que permita diferen-
ciar a sua oferta a nível local, lhe propicie mecanismos que suportem a
concepção e implementação dessa estratégia, tanto no que respeita à gestão
dos recursos como ao controlo dos objectivos e à consequente correcção de

performance

Neste segundo momento da Secção "Inovação e
Sistemas de Informação", apresentamos o artigo

da autoria do Dr. José Maia Pereira, fruto de
investigação recente, no âmbito da sua tese de

Mestrado:

.
O artigo resumirá os resultados empíricos obtidos

sobre o papel dos sistemas e tecnologias de
informação na gestão estratégica e operacional

das agências bancárias.

Gestão Estratégica de Agências
Bancárias: Posicionamento Estratégico na Banca de
Retalho Sustentado nos Sistemas e Tecnologias de

Informação

O Papel dos Sistemas e
Tecnologias de Informação

José Maia Pereira*
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desvios.
Na base desta atitude estratégica surgem os sistemas e

tecnologias de informação (SI/TI), na medida em que
propiciam a automatização de tarefas administrativas e
libertam os recursos humanos para o relacionamento
directo com o cliente; além disso, centralizam e tratam
grandes volumes de dados e disponibilizam informação
detalhada sobre os diversos segmentos de clientela. Na
medida em que aprofundam o relacionamento bancário
com cada cliente, permitem ao banco antecipar-se aos
seus concorrentes no desenho e implementação de
estratégias. Quando optimizados, os SI/TI constituem-se
como uma poderosa ferramenta operacional e estratégica
colocada à disposição dos bancos. Colocar este potencial à
disposição das agências, inovando a forma como ocorre o
relacionamento com o cliente e orientando os empregados
para actividades geradoras de valor, é um vector incontor-
nável na obtenção de vantagens competitivas duradouras.

Quase todos os autores que abordam na sua obra
temáticas relacionadas com a evolução do sector bancário
não deixam de analisar os factores subjacentes às
mudanças que nele se têm vindo a manifestar.Aimportân-
cia deste factores de mudança é tal que já E. Ballarín
[Ballarín: 1989, p. 17] se referia a este processo de
mudança como uma "revolução financeira". Podemos
considerar, para além dos fenómenos de desregulamenta-
ção, desintermediação e globalização, a

como um dos principais
indutores de mudança subjacentes ao novo contexto de
mercado no sector bancário de retalho. De facto, a
competitividade ao nível das estruturas de custos
encontra-se subjacente à grande maioria das estratégias
bancárias e é obtida explorando, por um lado, economias
de escala e de gama e, por outro, recorrendo aos SI/TI
como forma de fazer baixar as curvas de custos médios.
Na perspectiva da banca de retalho, o esforço de inovação
financeira direcciona-se, prioritariamente, para a
diferenciação dos produtos. Desta forma, a inovação
financeira não pode ser dissociada da inovação tecnológi-
ca, sendo que ambas contribuem decisivamente para a
optimização do posicionamento estratégico do banco.

A mudança em curso na banca de retalho afecta
significativamente a actividade das agências, cabendo-
-lhes alcançar uma maior cobertura do mercado local, uma
crescente racionalização das suas estrutura de custos, a
maximização da produtividade em operações de

e a afectação dos empregados a actividades
geradoras de valor. A pressão exercida pelas forças do
mercado obriga as agências a uma permanente evolução,
constituindo-se como a face visível do banco no mercado
local.

O papel da gerência reveste-se de crescente complexi-
dade, sendo repartido entre a gestão de vendas, a gestão de
recursos humanos, o planeamento e as operações de
rotina. A grande mudança na agência bancária verifica-se
quando o gerente deixa de ser um responsável de contas e
passa a ser um gestor de negócios. Esta mudança reflecte
uma crescente preocupação por parte dos bancos pelas
questões de natureza estratégica ao nível das agências e

inovação

tecnológica e financeira

self-
-service

dos mercados locais. As agências bancárias vão-se
transformando gradualmente em pequenas unidades
operacionais com elevadas expectativas de rendibilidade,
sustentadas numa forte componente de e num

atraente, funcional e fortemente identificado com a
imagem do banco. Este quadro é complementado por um
importante esforço de , orientado para reter
os clientes, melhorar o , optimizar a informa-
ção disponibilizada e gerar uma imagem coerente do
banco.

No sentido de se aferir a percepção das gerências sobre
o papel desempenhado pelos sistemas e tecnologias na
optimização do seu posicionamento estratégico, foi
efectuado um estudo empírico sobre a relação entre SI/TI
e gestão de agências bancárias. O estudo foi efectuado
durante o segundo semestre de 2000 e baseou-se num
conjunto de 103 inquéritos recebidos em 350 previstos (50
efectuados por entrevista às gerências e 300 enviados por
via postal).

A selecção das agências inquiridas sustentou-se nos
seguintes critérios:

Grupo financeiro em que a agência se integra;
Perfil da área de influência em que a agência se
integra, tendo neste critério sido definida a seguinte
classificação: área predominantemente comercial,
área predominantemente industrial, área predomi-
nantemente residencial e área predominantemente
rural.

Relativamente ao contexto operacional das agências
inquiridas, observou-se o seguinte:

A antiguidade média dos inquiridos na agência
actual é de 5 anos, sendo a mediana dois anos e a
moda um ano. Estes valores indiciam algum

interno nas redes comerciais dos grupos
financeiros em estudo.
O número médio de empregados por agência no
universo inquirido é de 9 empregados, correspon-
dendo a mediana ao mesmo valor e a moda a 7
empregados. Verifica-se assim que as respostas
foram maioritariamente provenientes de agências de
pequena/média dimensão.
Na repartição dos inquéritos por áreas de influência
verifica-se uma maior proporção das agências com
perfis predominantemente comercial e rural (37 % e
33%, respectivamente) em oposição aos perfis
predominantemente residencial e industrial (19% e
11%, respectivamente).

No que respeita à experiência e formação profissional
em SI/TI, observou-se o seguinte:

Cerca de 62% dos inquiridos declararam possuir
conhecimentos básicos de informática, numa óptica

self-service
layout

merchandising
cross-selling

turnover

1.

2.

1.

2.

3.

1.

A Investigação.
Objectivos e Metodologia

Alguns Resultados Genéricos
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de utilização de processamento de texto, folhas de
cálculo e bases de dados.
Mais de 85% dos inquiridos mencionam uma
experiência profissional em SI/TI superior a 6 anos,
verificando-se que para 50% deles esta experiência
profissional é superior a 10 anos. Embora se
verifique uma forte associação à antiguidade no
sector, estes valores reflectem o papel determinante
que os SI/TI desempenham na actividade bancária.

A análise da demografia do inquérito completou-se
com a análise do relacionamento pessoal dos inquiridos
com SI/TI. Importa referir que esta análise se enquadra
numa dupla perspectiva: na âmbito da actividade
desenvolvida no banco e fora dela. Os resultados observa-
dos foram os seguintes:

Cerca de 75 % dos inquiridos possuem acesso à
Intranet no computador pessoal do banco, embora
37 % deles não tenham acesso a correio electrónico.
Apenas 14 % dos inquiridos possuem acesso à
Internet no computador pessoal do banco, enquanto
11 % dos inquiridos apenas acedem a redes de
comunicações através do sistema operativo do
banco. O Grupo BES apresenta a melhor

no acesso à Intranet e à Internet no banco, embora
limite o acesso ao correio electrónico.
A grande maioria dos inquiridos possuem computa-
dor pessoal em casa (cerca de 86 %) e 65 % deles
possuem ligação à Internet.

Com base na análise demográfica dos inquéritos
recebidos, conclui-se o seguinte:

O universo dos inquiridos apresenta níveis de
antiguidade (no sector, no banco e na gerência)
fortemente influenciados pela idade, o que poderá
indiciar que a actividade bancária é para a maioria a
única profissão que desempenhou. As habilitações
literárias são predominantemente de nível secundá-
rio, embora a proporção de licenciados apresente
uma tendência crescente. A ocupação de lugares de
gerência por mulheres apresenta também uma
tendência crescente.
A forte associação entre a antiguidade no sector e a
antiguidade no banco indicia um fraco
dentro do sector. No entanto, a diferença entre a
antiguidade em funções de gerência e a permanência
do gerente na agência actual indicia um forte

dentro do banco/grupo financeiro, que
corporiza as estratégias de rotatividade de quadros
desenvolvidas no sector bancário de retalho
nacional.
Nota-se uma crescente dominância das agências
bancárias de pequena/média dimensão, com
quadros de pessoal entre 5 e 10 empregados, em
detrimento das agências de bancárias de maior
dimensão. Os tecidos empresariais comercial e rural
constituem-se como elementos caracterizadores das
áreas de influência das agências.
Os inquiridos possuem uma experiência profissio-
nal em informática elevada, nalguns casos muito
próxima da antiguidade no sector, o que reflecte o

2.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

performan-
ce

turnover

turnover

peso dos SI/TI na actividade bancária. A formação
profissional em informática é de nível básico, o que
se coaduna com o perfil de utilização dos emprega-
dos afectos às agências.
Verifica-se que o relacionamento pessoal com os
SI/TI ao nível do banco se encontrem generalizado
ao nível da Intranet, embora o acesso a correio
electrónico e à Internet seja restrito no universo
inquirido. Ainda se verifica uma proporção
significativa de agências sem acesso à Intranet,
embora se admita que as funcionalidades disponibi-
lizadas pelo sistema operativo do banco possam
suprir esta falta. Para o universo inquirido verifica-
-se uma forte complementaridade entre a utilização
de SI/TI no banco e em casa.

Para medir a percepção dos gerentes sobre o papel
desempenhado pelos SI/TI na optimização da gestão das
agências foi criado um conjunto de factores que foram
agrupados em três áreas (gestão estratégica, SI/TI e
posicionamento estratégico) e valorizados pelos
inquiridos através de uma classificação com cinco níveis:
nada importante (1), pouco importante (2), importante (3),
muito importante (4) e extraordinariamente importante
(5). As últimas duas áreas (SI/TI e posicionamento

5.

SI/TI e a Gestão das Agências:
Principais Conclusões

Continua na pág. 39
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A previsão desempenha um papel importante no

processo de planeamento, tomada de decisão e

controlo em qualquer domínio de actividade. A

incerteza associada à maioria dos fenómenos

temporais não permite o conhecimento exacto

do seu comportamento futuro, o que nos leva a

ter de proceder a previsões. Por exemplo, a

evolução da cotação das acções na bolsa

depende de inúmeros factores desconhecidos,

para os quais não é possível construir um modelo

determinístico que permita fazer inferências

acerca do seu comportamento futuro. Uma

previsão consiste numa tentativa de extrapolar o

comportamento futuro a partir das condições

actuais, utilizando dados históricos do passado.

Neste processo, o analista pressupõe que as

condições no presente, mesmo as que se

ignoram, se vão manter inalteradas no futuro.

Caso contrário, as previsões podem ser muito desastrosas. As razões que levam os economistas, gestores e financeiros a

fazerem previsões ligam-se com o planeamento e a tomada de decisão na gestão e nos negócios, o planeamento da

economia, o controlo da produção e a optimização de processos industriais e a avaliação de estratégias económicas

alternativas. Que métodos de previsão podem ser utilizados? Podemos distinguir quatro métodos ou técnicas de obter

previsões: os métodos qualitativos, baseados em juízos subjectivos e especulações; os métodos quantitativos, modelos

estatísticos que utilizam dados presentes e passados quantificados; os métodos imprevisíveis, em que pouca ou nenhuma

informação está disponível; e os métodos mistos, combinando técnicas quantitativas e qualitativas.

EconomiaEconomia GestãoGestãoem e

de PrevisãoMétodos

Jorge Caiado*

Desenvolvimentos Recentes

Os métodos e técnicas de previsão qualitativa resultam
principalmente dos julgamentos subjectivos e especulações
dos analistas baseados nas suas experiências e conhecimen-
tos passados. As previsões podem variar com os custos,
objectivos, horizontes temporais, precisão, complexidade e
valor. Podem ser usadas separadamente ou em conjugação
umas com as outras ou em combinação com os métodos
quantitativos. São geralmente usadas para dar conselhos,
auxiliar o gestor no planeamento e complementar as

previsões quantitativas. Em geral, são utilizadas em planos
de médio e longo prazos (formulação de estratégias
empresarias, lançamento de novos produtos, desenvolvi-
mento de novas tecnologias, etc.). Se houver alterações
significativas no padrão de comportamento passado, as
previsões com os métodos quantitativos deixam de ter
interesse e o julgamento humano pode ser a única alternati-
va viável.

" !" (Chatfield,
2001).

Serão as previsões qualitativas fiáveis?

Sometimes work well, sometimes not

Perspectiva da Previsão Qualitativa
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Comentem-se algumas previsões duvidosas: "
,

fundador da IBM em 1947;

, Ken Olsen, presidente da Digital
Equipment em 1977;

, professor de Economia da Universi-
dade deYale em Setembro de 1929 (antes do crash).

Todos nós fazemos inúmeras previsões, quer a nível
pessoal, quer profissional. Contudo, são poucas ou
nenhumas as vezes em que avaliamos a qualidade (preci-
são) dessas previsões porque não queremos ser responsá-
veis se as nossas previsões falharem. Com a experiência e
os erros de previsão do passado, será provável que consiga-
mos prever mais eficientemente o futuro. Nos mercados de
acções, de futuros, de opções, cambiais e interbancários são
feitas "virtualmente" milhares de previsões todos os dias.
Uma vez que o objectivo da compra e venda nos mercados
monetários, financeiros e cambiais é maximizar o lucro, a
avaliação da precisão dessas previsões depende da
informação contida nas estatísticas, revistas e jornais da
especialidade, dos conselhos dos gestores de fundos de
investimento, de carteiras, de fortunas e de gestores
cambiais e dos especialistas em previsão. Nos mercados,
onde a informação está muito dispersa e que não são
influenciados por um número
reduzido de intervenientes, as
previsões dos analistas têm
um comportamento do tipo
"passeio aleatório", no sen-
tido em que as previsões
feitas para o dia de amanhã
correspondem aos preços
observados hoje. São as
chamadas previsões " ".

E quanto aos vendedores das empresas? Serão estes bons
? A sua proximidade com os clientes confere-

-lhes privilégios de antecipação das modificações no
mercado. Contudo, a evidência empírica tem mostrado que
as previsões dos vendedores não são muito precisas. Na
maioria das vezes, as previsões dos vendedores são muito
voláteis, dependendo do facto de as últimas vendas terem
sido ou não bem sucedidas. Os vendedores estão frequente-
mente preocupados em atingir objectivos de vendas. Daí
que tenham interesse em fixar objectivos baixos para que
possam facilmente atingi-los ou mesmo excedê-los. Em
contrapartida, os empresários e os gestores de empresas
fixam objectivos elevados para motivar os técnicos
comerciais, o que leva ao ajustamento da força de vendas
para cima; consequentemente, alteram-se os objectivos de
previsão dos vendedores. Pode dizer-se que os vendedores
explicam o comportamento das vendas no seu próprio
mercado mas não conseguem prever o futuro quando as
condições se alteram. Assim, as previsões subjectivas dos
vendedores geralmente não são muito fiáveis para determi-
nar as vendas futuras da empresa.

I think
there is a world market for about five computers

There is no reason for any individual to have a
computer in their home

Stock prices have reached what look like a perma-
nently high plateau

"

"

"

"

"

naïves

forecasters

Por seu turno, os gestores de empresas são melhores
conhecedores da situação global da empresa, dos seus
mercados e do seu enquadramento económico do que os
vendedores. No entanto, como são muitas vezes optimistas
acerca do futuro da empresa e dos produtos pelos quais são
responsáveis, as suas previsões de vendas raramente
decrescem. É que a maioria deles não separa os interesses
pessoais e profissionais da realidade empresarial de forma a
obter as previsões mais precisas. De facto, como afirmam
Makridakis, Wheelwright e Hyndman (1998), "

…".
Por exemplo, se um gestor de produto prever uma fraca
procura do seu produto, muito provavelmente não o vai
lançar logo no mercado. O nosso julgamento é assim
influenciado por um conjunto de enviesamentos que
determinam a forma como prevemos o futuro e, na maioria
da vezes, leva-nos mesmo a produzir previsões de baixa
qualidade.

Numa época em que se assiste a um rápido desenvolvi-
mento e avanço nas áreas computacionais, a análise de

séries temporais tem vindo a
assumir um papel fundamen-
tal no domínio da modeliza-
ção e previsão de fenómenos
de natureza económica e
financeira. Os objectivos da
análise de séries temporais
são:

O controlo, modificando o comportamento futuro
através do ajustamento de variáveis controláveis.

Os métodos matemáticos de previsão de séries temporais
podem ser usados quando está disponível a informação
presente e passada, a informação está quantificada em
dados numéricos e os padrões de comportamento passado
se devem manter no futuro.

Os métodos de previsão causais, baseados em relações
económicas de causa-efeito com diversas variáveis e
factores, nem sempre produzem as melhores previsões, ao
contrário do que alguns esperariam. A experiência tem
mostrado que os modelos extrapolativos ou não causais,
que se baseiam no conhecimento exclusivo dos valores
passados para prever o futuro, são muitas vezes mais fiáveis
do que os modelos multivariáveis. Os principais métodos
estatísticos de previsão de séries económicas e financeiras
são os seguintes:

we humans
are not good forecasters, sometimes for good reasons

�

�

�

�

A descrição, que consis-
te em construir o cro-
nograma (representação

gráfica de uma série cronológica) e caracterizar o
andamento da série;
A explicação, através da construção de modelos que
permitam compreender o comportamento da série;
A previsão da evolução futura com base no seu
comportamento passado;

Métodos de Previsão de
Séries Temporais

Quanto aos Vendedores das Empresas

Quanto ao Gestor de Empresa

Continua na página 44

"Uma previsão consiste numa

tentativa de extrapolar o

comportamento futuro a partir das

condições actuais, utilizando dados

históricos do passado. "
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PORTUGAL ADERE AO
BANCO ASIÁTICO DE DESENVOLVIMENTO

CUP – UM NOVO PORTAL

O euro está nos nossos bolsos há apenas 6 meses e
já se pode dizer que, falando da nova moeda, tudo
corre sobre rodas, quase como se nada tivesse
acontecido.

O sucesso, na opinião de muitos responsáveis,
deve-se ao facto de todas as fases do processo de
introdução da nova moeda terem sido muito bem
preparadas, em especial quanto aos aspectos de
divulgação/formação e à forma de distribuição das
notas e moedas.

É reconhecido que, entre os 3 000 parceiros oficiais,
a que o Presidente do Banco Central Europeu, Willem
Duisenberg, chamou “embaixadores do euro”, a banca

SANTANDER também
FALA PORTUGUÊS
SANTANDER também
FALA PORTUGUÊS

A Caixa Geral de Depósitos lançou um novo portal destinado
ao meio académico, que visa oferecer conteúdos e ferramentas de
alta qualidade bem como informações e serviços de apoio.

É dirigido, essencialmente, aos estudantes que pretendem
ingressar no ensino superior, aos estudantes universitários, aos
antigos alunos e aos recém-licenciados.

Este portal, designado por www.cup.cgd.pt, para além de
constituir no seio da comunidade académica um pólo de contacto
permanente, representa também um importante factor de
promoção de interactividade social, intelectual e lúdica. �

Portugal decidiu aderir ao Banco Asiático de Desenvolvimento,
instituição que tem como objectivos genéricos a promoção do
crescimento económico e da cooperação na região da Ásia e Extremo
Oriente e contribuir para a aceleração do desenvolvimento dos países da
região.

O nosso país tornou-se membro efectivo em 2 de Abril de 2002 – 60º
membro –, depois de cumprir as formalidades exigidas à sua
participação.

A adesão de Portugal irá facilitar a realização de parcerias e o finan-
ciamento de projectos de desenvolvimento em Timor-Leste.

Para além do Banco Asiático de Desenvolvimento, instituição
internacional fundada em 1966, com sede em Manila, nas Filipinas,
existem também as seguintes instituições de desenvolvimento regional:

Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento para a Europa Central e de Leste;
Banco Europeu de Investimento para a União Europeia;
Banco Africano de Desenvolvimento para a África;
Banco Inter-Americano de Desenvolvimento para a América Latina.

�

�

�

� �

O Santander Central Hispano adoptou o português como língua
oficial, em paralelo com a língua espanhola.

O Santander está presente em 42 países, com posições de
liderança em Espanha e na América Latina. No mercado português,
expandiu-se, como se sabe, com a aquisição do Totta e do Crédito
Predial.

Esta questão da língua portuguesa é uma medida a que a
instituição atribui repercussões, nomeadamente no domínio cultural,

teve um papel preponderante na preparação do
público e particularmente no sucesso da distribuição
da moeda.

Com efeito, esteve em jogo uma gigantesca
operação de colocação em circulação de 15 mil milhões
de novas notas e 50 mil milhões de novas moedas,
assistindo-se em seguida a outro trabalho não menos
volumoso e difícil: o regresso aos bancos centrais do
antigo dinheiro nacional, cujas moedas são para
fundir, aproveitando-se o metal para reutilização, e as
notas para destruir.

Assim, vista de Frankfurt pelo Banco Central
Europeu, toda a operação de introdução da nova
moeda “decorreu, nos 12 Estados-membros, como se

pretendia: de uma forma extremamente suave”.�
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€ acordo
BasileiaAcordo BasileiaAcordo Basileia

continua em discussão
Está programada para finais de 2002 a versão

definitiva doAcordo de Basileia.
Mais de doze anos passaram desde que, em 1988, se

realizou em Basileia, na Suíça, o primeiro Acordo
elaborado por um Comité de bancos centrais e de entidades
de supervisão/regulação de diversos países. O Comité,
conhecido como o Comité de Supervisão Bancária de
Basileia, reúne trimestralmente nesta cidade.

O primeiro Acordo teve a virtude de estabelecer, pela
primeira vez, normas internacionais de fixação de fundos
próprios mínimos das instituições bancárias, substituindo
sistemas nacionais com graus de exigência diversos e que
conduziam a distorções na concorrência e na solidez
financeira das instituições.

Este primeiro Acordo foi um passo de grande
importância na prossecução de um importante objectivo:
dotar as instituições bancárias de sistemas de controlo de
risco mais rigorosos e seguros.

No entanto, o desenvolvimento e o acréscimo de
complexidade da actividade bancária na última década
aconselhavam a revisão desseAcordo; assim, em Janeiro de
2001, foi divulgada a proposta de novas regras.

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, que irão incentivar os bancos a conhecerem melhor
o nível de riscos 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 aos

riscos, reflectindo quer diferentes probabilidades de
incumprimento e taxas de recuperação, quer diferentes
exigências de fundos próprios.

Dado que se trata de um Acordo que irá ser aplicado
internacionalmente, o sistema bancário internacional ganha
uma maior solidez e transparência.

Os bancos irão poder escolher entre o método
de avaliação dos fundos próprios mínimos, onde todos os
parâmetros serão estabelecidos no Acordo e controlados
pela entidade de supervisão, e o método dos
internos.

Este último, já hoje adoptado por alguns bancos, assenta
em parâmetros calculados a partir de metodologias internas
que implicam o desenvolvimento de estruturas de
informação capazes de suportarem a modelização
estatística do risco. Contudo, este método exige recursos
significativos dentro de cada instituição.

Os bancos melhor apetrechados serão, certamente, os
primeiros a retirarem benefícios claros das novas regras,
designadamente na gestão mais eficiente dos seus créditos,
no retorno do capital investido e na avaliação que o
mercado fará dos seus títulos.

No futuro Acordo de Basileia II, o Comité introduz um
conjunto de medidas que, para além da avaliação do risco,
se estendem à supervisão e ao seu reforço por parte das
autoridades monetárias, bem como à informação prestada
pelos bancos ao mercado, nomeadamente quanto à
estrutura dos fundos próprios, à exposição dos bancos aos
diferentes riscos e aos métodos utilizados para aferir e gerir
esses riscos.

standard

ratings
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Actividade do

IFB/ISGBIFB/ISGB ISGB

A revista , para além do noticiário avulso

que divulga ao longo do ano, dando a conhecer aspec-

tos relevantes da actividade do IFB/ISGB, tem vindo a

proporcionar também, através da publicação de uma

síntese do Relatório e Contas do Instituto, uma visão

global das potencialidades deste e da sua actividade

anual.

De acordo com o Relatório referente a 2001, são de

destacar, pela importância que representam, os

seguintes aspectos caracterizadores:

Consolidação do nível de actividade global já

alcançado desde há alguns anos;

Criação de ofertas formativas actualizadas e ade-

quadas às contínuas alterações a que o sistema

financeiro tem de dar resposta;

Capacidade de inovação e de antecipação;

Obtenção de elevados padrões de qualidade do

serviço prestado;

Atenção dedicada à satisfação das necessidades e

expectativas dos clientes, à participação e respon-

Inforbanca

�

�

�

�

�

sabilização de todas as áreas de actividade do

Instituto e à melhoria da sua organização;

Uma oferta superior a uma centena de cursos dife-

rentes, abrangendo vários tipos de formação,

desde a formação de base até à superior, que é dis-

ponibilizada aos bancos e outras instituições, à

população bancária em geral e a candidatos à pro-

fissão.

Na quantificação da actividade global do Instituto,

tomando como referência o indicador “Número de Par-

ticipações”, verifica-se que o ano de 2001, com 21 343

participações (Fig. 1), apresenta um crescimento glo-

bal de cerca de 36% relativamente ao ano anterior.

No que respeita especificamente ao ensino a distân-

cia, o Relatório, para além de referir o forte incremento

deste tipo de ensino nos últimos anos, evidencia tam-

bém o peso crescente que tem vindo a representar na

actividade global do Instituto, passando de 16% em

1996 para 64% em 2001 (Fig. 2).

�

Nº de Participações

Formação a Distância (Curso Regular,
Escola Virtual e outros)
Formação em Técnicas Bancárias
Formação em Alternância
Formação em Gestão
Formação Qualificante
Formação Superior – ISGB
Curso Avançado de Gestão Bancária
Formação na Área Comercial
Seminários
Total

Cursos

5 806
4 104

409
1 716

358
1 074

23
2 160

13
15 663

12 570
4 363

395
565
249
983

17
2 027

174
21 343

2000 2001

Fig. 1

Peso Relativo dos Tipos de Formação

Ensino a Distância e Formação em Sala

64%
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Actividade do
Instituto de Formação Bancária

A nível nacional destacam-se, no Relatório, para além
dos cursos que são ministrados, as seguintes acções levadas
a efeito pelo IFB no decurso do ano 2001:
�

�

�

�

Contínua inovação no domínio do Ensino a Distância,
quer quanto a conteúdos, quer a novas metodologias;
Desenvolvimento de um sistema de ,
denominado WebBanca Formação Bancária Online,
utilizando a Internet/Intranet;
Finalização de um curso com base num CD-Rom
interactivo e multimédia sobre “O que É um Banco”,
com ligação à Internet;
Continuação do investimento em novas soluções no
âmbito da formação para novos empregados,
nomeadamente na elaboração do Programa de
Certificação Bancária, que se constituiu como uma
alternativa ao Curso Regular de Formação Bancária;

e-learning

�

�

�

Concepção de uma Simulação de Gestão de um
Balcão, a partir da qual se construiu um novo Jogo
Bancário, com características inovadoras;
Continuação da aposta feita na Formação Via Internet
com a inclusão de um curso sobre Crédito à Habitação
na Escola Virtual do IFB;
Intensa adaptação e actualização do material didáctico
de apoio aos cursos em resultado da última fase de
passagem à moeda única.

Actividade de âmbito nacional

Consultoria Internacional

Actividade do
Instituto de Formação Bancária

- Curso Integrado de Crédito Bancário.
Em Moçambique, em colaboração com o Instituto de

Formação Bancária deste país, o destaque vai para a
realização, em Maputo, de um Seminário sobre

.
Em S. Tomé e Príncipe e na Guiné Bissau, continuaram

as edições do Curso Regular de Formação Bancária.
Em Cabo Verde, para permitir a formandos do Curso

Regular com disciplinas ainda pendentes a conclusão do
Curso e a atribuição do diploma, procedeu-se à realização
de exames de diversas disciplinas deste curso.

Na Europa Central e de Leste, o Instituto continuou a
desenvolver contactos dirigidos à criação de novas
oportunidades quer quanto ao prolongamento do trabalho já
anteriormente desenvolvido, quer quanto a novos projectos
decorrentes de novos concursos internacionais.

O IFB continuou também a dinamizar seminários, a
organizar visitas e a acolher gestores de topo da área

Project
Finance

O Relatório que temos vindo a referir realça, igualmente,
a actividade do IFB, em 2001, na área de Consultoria
Internacional, tanto nos PALOP como no Leste Europeu,
baseada essencialmente na transferência de .

Na colaboração do IFB com os Países Africanos
Lusófonos releva-se a realização, em Lisboa, do I Curso
Integrado de Gestão Bancária, no qual participaram 23
colaboradores de instituições de crédito de todos os países
africanos de expressão oficial lusófona.

EmAngola, em cooperação com o respectivo Instituto de
Formação Bancária são destacadas as seguintes realizações:

know-how

�

�

�

Ciclos de Formação de Gerências;
Ciclos de Formação dirigidos a técnicos bancários e do
Fundo de Desenvolvimento Económico e Social;
1º Ciclo de Formação de Gestores de Contas de
Clientes:

Seminário sobre Direito Bancário;

Acções de Formação sobre o Euro;

-

-

Web
BANCAFormação Bancária Online

Formação Bancária Online

Instituto de Formação Bancária

Instituto
de Formação
Bancária

Instituto

de Formação

Bancária

1
2 3

5

4
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No domínio específico da actuação do Instituto Superior de Gestão Bancária,
para além dos cursos que são ministrados, o Relatório evidencia o seguinte:
�

�

�

Forte investimento na concepção e preparação de novos cursos ao nível da
Pós-Graduação, visando grupos-alvo de licenciados no meio financeiro,
com requisitos de preparação específicos, a par da actividade ligada ao
funcionamento dos cursos inseridos no âmbito da formação superior
ministrada pelo Instituto;
Concepção e disponibilização de um serviço de apoio aos alunos via
Internet, optimizando de forma versátil os contactos de natureza
operacional e pedagógica entre os alunos e o ISGB;
Grande esforço desenvolvido na actividade editorial, nomeadamente no
tocante à concepção e actualização de conteúdos, garantindo assim um
eficaz apoio ao estudo, com especial relevo para os cursos de Ensino a
Distância.�

Actividade do
Instituto Superior de Gestão Bancária
Actividade do
Instituto Superior de Gestão Bancária

Ainda de acordo com o Relatório e Contas, em 2001, o
IFB manteve o seu relacionamento internacional traduzido
por contactos bilaterais com institutos congéneres e pela
participação em projectos, conferências e outras manifesta-
ções, promovidas por esses institutos ou pelas organizações
internacionais a que pertence.

São de destacar participações como as seguintes:
�

�

Reuniões de gestão a nível do Board da Banking
Training Network (EBT), de que o IFB é membro
associado, eleito para o respectivo Comité Executivo
no biénio 2000/2002;
Celebração do 10º aniversário do Institute of Banking
Education of the Central Bank of Slovakia, em

Bratislava;
Reuniões associadas à participação no projecto
LOBSTER (Learning Organization in the Banking
Sector in Europe), em Roma e Lisboa;
Conferência “Strategic Challengers in the Finantial
Services Industry and Emerging Training Solutions”,
organizada pela EBT, realizada em Roma;
International Banking Congress, organizado pelo
International Banking Institute de St. Petersburg;
Reunião organizada pelo Chartered Institute of
Bankers, em Londres;
WBT Producer Conference 2001, em LosAngeles;
FinanceAcademy, em Moscovo.

�

�

�

�

�

�

Relacionamento Internacional

Na esfera de acção das inicitivas comunitárias abrangi-
das pelo programa Leonardo da Vinci, o Instituto manteve-
-se ligado aos projectos:

O projecto LABS tem como objectivo desenvolver o
estudo e análise das práticas inovadoras existentes no sector
bancário e financeiro, ao nível da formação e dos recursos

�

�

LABS (Learning Agent in the Banking Sector in
Europe);
LOBSTER (Learning Organization in the Banking
Sector in Europe).

humanos. O Instituto participa neste projecto, num
consórcio de que fazem parte os Institutos homólogos da
Itália, Espanha, Hungria e Grécia.

O projecto LOBSTER tem como objectivo consolidar e
difundir as melhores práticas no processo de implementa-
ção da , no sector bancário europeu,
em particular no que respeita ao papel facilitador das novas
tecnologias de informação. Neste projecto, o Instituto
trabalha em consórcio que envolve também a Roménia, a
Finlândia, a Grécia e a Itália, que coordena.

Learning Organization

Projectos de Investigação

C R M

R.S.F.F.

ISGB – Instituto Superior de Gestão Bancária

Dra. Margarida Sarmento Guedes

Tel.: 217 916 210 – Ext: 325 • Fax: 217 955 234

CONVITE

CENTRO DE ESTUDOS FINANCEIROS
INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCÁRIA

António Pereira Torres, Presidente do ,

tem a honra de convidar V. Exa. a participar no Colóquio

subordinado ao tema

ISGB

"VISÃO CRM – UM PROGRAMA DE MUDANÇA: O CASO CGD"

(Programa no verso)

20 de Março de 2002, das 18H00 às 19H45

Local: – Associação Portuguesa de Bancos,

Av. da República, 35, 5º AndarAPB
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Gosta daGosta da

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

revista;
• Numa fotocópia do

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

respeitando os dados
pedidos neste formulário.

e-mail

Instituto

de Formação

Bancária

Novo leitor

Alteração de endereço

Renovação

??

(1)

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

Nome

Função

Balcão/Serviço
(1)

Banco
(2)

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

INFORBANCA

Inscrição válida

para 4 números

1ª
d

ob
ra

Recomende-a a um colega

LISBOA

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

Tel.: 217 916 200 Fax: 217 977 732

Dra. Catarina Santos

E-mail: p.c.bancaria@ifb.pt

PORTO

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

Tel.: 225 376 405 Fax: 225 102 205

Instituto
de Formação
Bancária

www.ifb.pt

2ª Edição28/09/2002

3ª Edição28/09/2002
FUNDAMENTOS

DE BANCA

FUNDAMENTOS

DE BANCA

CURSO COMPLEMENTAR

DE BANCA

CURSO COMPLEMENTAR

DE BANCA

PROGRAMA DE
CERTIFICAÇÃO
BANCÁRIA

PROGRAMA DE
CERTIFICAÇÃO
BANCÁRIA
Formação a Distância

Inscrições
Abertas!

Inscrições
Abertas!
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Curso Gera
10 A

Em boa hora o Instituto do Emprego e Formação Profissional desa-
fiou o IFB para, em conjugação de esforços, promoverem o

lançamento do Programa Aprendizagem na área da banca com a
criação do Curso Geral Bancário em Regime de Alternância. Estávamos
em 1991 e, depois de uma análise ponderada, decidiu-se avançar.
Tinha-se no entanto consciência de que o caminho era longo e que
havia muito trabalho pela frente.

Os bancos convidados a participarem no “desenho” do Projecto
aderiram sem reservas. Os jovens candidatos a ingressar no Curso
apareceram às centenas e, da parte do IEFP, houve sempre o maior
envolvimento em todas as fases do processo. Em Janeiro de 1992, as
portas do Instituto abriram-se pela primeira vez para 100 jovens em
Lisboa e para 50 no Porto. O Projecto, com o apoio de todos,
transformou-se rapidamente numa verdadeira Escola com cerca de
quatro centenas de alunos e que, no meio bancário, goza hoje de justo
reconhecimento.

A metodologia utilizada no Curso é uma das principais razões para o
sucesso. De facto, a formação em alternância tem a enorme vantagem
de constituir uma verdadeira ponte entre a escola e o trabalho. Neste
projecto, ambas as realidades se influenciam reciprocamente. Os
jovens porque, ao mesmo tempo que obtêm uma qualificação escolar,
ganham também experiência profissional e os bancos porque, ao longo
de três anos, têm oportunidade de poder avaliar, com algum pormenor,
novos candidatos à profissão.

Numa altura em que os problemas da educação estão, de novo, na
primeira linha das preocupações do país, talvez fosse de reflectir sobre
as enormes vantagens da formação em alternância, cujas bases foram
há muito lançadas através do Programa Aprendizagem do IEFP. De
facto, nas economias mais avançadas da Europa, o sistema é largamente
utilizado porque permite aos jovens uma inserção gradual na vida activa
sem limitar o acesso a uma formação mais completa através do ensino
superior.

É evidente que se trata de uma metodologia muito exigente na qual
as preocupações de qualidade são determinantes. O corpo docente é,
no caso do IFB, constituído basicamente por profissionais com
experiência no sector financeiro e, em cada banco, os tutores são
escolhidos em função das suas qualificações técnicas e pedagógicas. Só
assim é possível cumprir o objectivo essencial da formação em
alternância que é, precisamente, conseguir a interligação entre a escola
e a empresa.

E que dizer do futuro? Dez anos é muito tempo e tem-se sabido
manter o Curso vivo e actualizado, introduzindo nos programas os
reflexos da mudança que tem atravessado o sector bancário. Mas
pensamos que é preciso ir mais longe. Seria da maior oportunidade dar
sequência ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em conjunto
com o IEFP, que aponta não só para a revisão global dos programas, mas
também para novas soluções que passam, nomeadamente pela criação
de um novo patamar o Nível IV , que permitirá aos jovens que o
concluírem equivalências ao ensino superior onde, já neste momento,

É
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Ogrande objectivo do Curso Geral Bancário é o de proporcio-
nar a jovens entre os 15 e os 21 anos de idade um tipo de

formação que os oriente para uma profissão, sem os desviar da sua
progressão no ensino superior e também de oferecer às instituições
financeiras associadas a esse mesmo curso o contacto com sucessivas
bolsas de candidatos, nos quais poderão encontrar muitos dos seus
futuros colaboradores.

Não há dúvida de que este objectivo tem vindo a ser sistematica-
mente atingido, pois os cerca de 1500 alunos que iniciaram o curso ao
longo dos seus 10 anos de existência obtiveram apreciáveis níveis de
aproveitamento e de inserção na vida activa, encontrando-se a traba-
lhar no sector financeiro cerca de 90% dos diplomados.

Mas, segundo afirmação de um alto dirigente bancário,

Também por outro lado e pela metodologia pedagógica adop-
tada – ensino em alternância –, é um curso diferente por partir

...nem só a banca é destino potencial destes jovens. A prepara-
ção que recebem em termos de “saber”, “saber fazer” e também
de “atitude profissional” torna-os capazes de exercerem uma
multiplicidade de funções na área técnico-administrativa e
comercial, que ultrapassa a fronteira do sector bancário.
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ral Bancário
Anos

A Formação
em Alternância

na Área
da Banca

Uma parceria de sucesso

F

�

oi no início da década de noventa que o Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP) convidou a Associação

Portuguesa de Bancos para o lançamento de cursos de aprendizagem
na área da banca. À época, Portugal tinha assinado o primeiro Quadro
Comunitário de Apoio com a Comissão Europeia, onde foi definido
um pacote de fundos estruturais, que incluía uma dotação financeira
significativa para a qualificação dos recursos humanos do país, no qual
já então se registava a relevância da formação inicial de jovens.

Com efeito, no quadriénio 1990-93, as metas físicas e financeiras
do Programa Aprendizagem, financiado pelo Fundo Social Europeu,
eram ambiciosas e foi necessário assumir uma política voluntarista que
permitisse, simultaneamente, dignificar a formação profissional de
jovens, alargar o número de áreas profissionais, sensibilizar os agentes
económicos e sociais para o interesse de parcerias estratégicas com a
Administração, com vista ao reforço das qualificações das próprias
empresas.

Foi neste quadro global que foi estruturada a Portaria que regula os
cursos de Aprendizagem para a área da Banca e Seguros (Portaria n.º
443/92, de 28 de Maio), resultante do trabalho de uma equipa
constituída pelo Instituto de Formação Bancária (IFB), o Centro de
Formação de Seguros e o Instituto do Emprego e Formação
Profissional e sufragado pela a Comissão Nacional de Aprendizagem.

A implementação do Curso Geral Bancário constituiu em 1992,
uma inovação para todos os actores envolvidos. Na verdade, foi
necessária a criação de adaptados às necessidades e
exigências do sector bancário; a mobilização dos bancos para o
acolhimento dos jovens formandos com pouco mais de 15 anos de
idade durante a formação em contexto real de trabalho; a formação
dos formadores do IFB para as especificidades da alternância e da
formação de jovens; a flexibilização dos próprios serviços do IEFP, no
sentido de partilharem com o IFB um modelo de gestão da formação
que até então se centrava essencialmente nos circuitos e
intrínsecos e que passou a confiar no IFB algumas atribuições que até
então lhe eram exclusivas .

Volvidos dez anos sobre o lançamento dos primeiros cursos, é
gratificante poder afirmar que a parceria tem sido muito positiva. O
sector bancário aderiu, os jovens e as famílias apostam na formação
em alternância do IFB e as taxas de empregabilidade destes jovens
após a formação só não atinge os 100%, porque alguns deles
prosseguem os seus estudos para o ensino superior.

Neste momento, prefigura-se a abertura de um novo ciclo. Está
em curso a revisão da Portaria publicada em 1992, com vista quer à
actualização do Curso Geral Bancário, quer à criação de um perfil de
formação de especialização tecnológica onde se perspectiva o
entrosamento com as formações de nível superior na área da Banca.

Fazemos votos para que a próxima década seja tão frutuosa como
aquela que se comemora nesta edição da .

Desejamos as maiores felicidades à Associação Portuguesa de
Bancos e ao Instituto de Formação Bancária .

curricula

know how

Inforbanca

Maio de 2002

Instituto do Emprego e Formação Profissional

do princípio de que

Assim, toda a estratégia pedagógica está orientada para a articula-
ção entre o que se aprende na escola (no IFB) e o desempenho profis-
sional (no banco que proporciona o estágio).

Da qualidade de tal articulação depende, naturalmente, a eficácia
da formação.

Normalmente, a escola e o mundo do trabalho têm papeis e objec-
tivos bem definidos que, em boa parte, não são coincidentes. O desa-
fio do IFB neste curso é, exactamente, fazer com que se realize uma
harmonia perfeita entre essas duas realidades.

O Curso Geral Bancário tem a duração de 3 anos e dá equivalência
ao 12º ano de escolaridade e ao Nível III da UE e a sua finalidade cen-
tral é a preparação para funções comerciais na área da banca.

O curso desenvolve-se através de um programa de formação
ministrado em sala, conjugado com períodos de formação nas institui-
ções financeiras que decidem aderir ao projecto. Decorre daqui que o
curso permite, ao longo dos seus 3 anos de duração, uma sólida articu-
lação de saberes teóricos e práticos, que se tem revelado uma precio-
sa mais-valia quer para os jovens que o frequentam, quer para os ban-

a melhor forma de aprender é fazer.
o-
de
ua
es
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us

a-
ao
de
a-
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cos que os acolhem.

O conhecimento que a formação no posto de trabalho possibi-
lita dá às instituições de acolhimento sólidas informações sobre a
futura adaptabilidade dos jovens à profissão. Daí que, embora não
havendo qualquer obrigação nesse sentido, o curso esteja a cons-
tituir para as instituições uma fonte privilegiada de recrutamento.

A primeira edição deste curso iniciou-se em Janeiro de 1992.

Ao longo do ano anterior, o IFB e o Instituto do Emprego e
Formação Profissional desenvolveram um frutuoso trabalho de
cooperação, que permitiu estabelecer as principais linhas orienta-
doras nos domínios técnico e pedagógico.

A Escola ganhou forma rapidamente e, partindo de um total de
150 formandos admitidos no 1º curso, tem tido uma frequência
média anual de 350 jovens (Gráfico 1), distribuídos por Lisboa e
Porto. Todos os anos o curso tem sido reeditado, estando, neste
momento, em fase de divulgação a 12ª edição, que se espera
venha a começar em Setembro de 2002.

O envolvimento dos bancos associados e a formação de tuto-
res de posto de trabalho tornou-se uma prioridade desde a fase de
arranque. De um núcleo inicial de 11 bancos aderentes, passou-
-se, rapidamente, para a quase totalidade do sistema financeiro,
situação que se mantém ainda hoje.

Até agora, já se diplomaram 753 formandos , dos
quais 688 estão a trabalhar no sector financeiro, o que representa
91% de integrações na profissão.

O facto de o curso ser de características profissionais, mas permi-
tir simultaneamente o ingresso em cursos superiores faz com que
parte dos diplomados esteja, neste momento, a frequentar diversas
universidades e, prioritariamente, o Instituto Superior de Gestão Ban-
cária. Alguns já se licenciaram, encontrando-se um deles a frequentar,
este ano, o Curso Avançado de Gestão Bancária.

O corpo de docentes ascende presentemente a 90, sendo 57
do Pólo de Lisboa e 33 do Pólo do Porto. Ao seu recrutamento
preside um critério duplo: formação académica adequada e liga-
ção profissional ao sector bancário. Só assim é possível tornar a
aprendizagem marcadamente prática e transmitir os valores da
profissão.

Uma outra particularidade deste curso é a existência de tuto-
res e monitores de posto de trabalho, que são designados pelas
instituições onde os formandos, em estágio, cumprem os perío-
dos de formação prática.

Cada formando ou conjunto de formandos dispõe de um tutor
que é responsável pelo seu percurso formativo dentro da institui-
ção. Na sua dependência funcionam os monitores de posto de
trabalho, em média mais de 2 por formando, que no terreno os
preparam técnica e socialmente para o desempenho da função
que lhe foi cometida. Ao tutor cabe o papel de apoiar o jovem sob
sua responsabilidade e proceder à sua avaliação, com o contributo
dos monitores envolvidos.

Em 2001, as 117 414 horas de formação no posto de trabalho,
realizadas por um total de 327 formandos, foram acompanhadas
por 860 tutores e monitores 552 em Lisboa e 308 no Porto

.

São 3 as Áreas de Formação: Formação Geral, Formação Tec-
nológica e Formação Prática.

A Formação Geral, com 900 horas por ano e por aluno, é
orientada para o desenvolvimento cultural do jovem, através das
disciplinas de Língua e Cultura Portuguesa, Inglês e Mundo Actual.

A Formação Tecnológica, com 2 700 horas, é dirigida para a
aquisição de conhecimentos técnicos, incluindo a prática simulada
com vista ao desenvolvimento das capacidades técnicas e profis-

(Gráfico 2)

(Grá-
fico 3)

sionais, abrangendo matérias de índole bancária.

A Formação Prática, que ocupa 1 200 horas, é realizada, tal
como atrás se disse, sob a forma de estágio, permitindo a integra-
ção nas tarefas próprias dos serviços das instituições financeiras
quer em balcões, quer em órgãos centrais.

Além do trabalho escolar propriamente dito e como seu com-
plemento, os alunos são levados a realizar, ao longo do ano, activi-
dades culturais, desportivas e lúdicas.

São, assim, realizadas visitas de estudo, palestras, concursos
literários; é editada a revista Banca Jovem na qual os formandos
participam; são levadas a efeito, no âmbito desportivo, torneios e
intervenções em provas de várias modalidades; é promovida,
todos os anos, a viagem de finalistas.

Disse-se atrás que não há dúvida de que o objectivo que presi-
de a este curso tem vindo a ser sistematicamente atingido ao
longo dos seus 10 anos de existência.

A provar a afirmação a seguir se publicam depoimentos de
diplomados, alunos, tutores, professores e bancos.�
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Embora se possa ser admitido até aos 21 anos, a idade média

de ingresso no Curso Geral Bancário rondará os 15/16 anos, para

a maioria. É uma idade crucial, na medida em que é nesta fase que

formamos o nosso quadro de referências e criamos os alicerces

para o nosso futuro. Aquilo que seremos amanhã encontra-se

intimamente relacionado com os conhecimentos/experiências

adquiridos neste contexto.

Assim, o facto de tomarmos contacto com o mercado de

trabalho nesta fase das nossas vidas (refiro-me, claro está, aos

estágios numa instituição financeira, integrados no Curso) incute

em nós, formandos, um grande sentido de responsabilidade, bem

como um desenvolvimento acima da média no que respeita à

maturidade de cada um (talvez essa seja uma das causas da taxa de

90% de empregabilidade para quem acaba o Curso).

Outro dos factores de sucesso do Curso, na minha opinião,

centra-se na qualidade dos formadores. A maioria é ou foi

profissional da banca e alia os conhecimentos teóricos à experiên-

cia do dia-a-dia. Estes factores traduzem-se numa vantagem

competitiva para nós, na medida em que a informação transmitida

se reveste de uma elevada aplicabilidade prática, complementada

por uma aproximação à realidade da actividade bancária muito

bem enquadrada quer pelos monitores do posto de trabalho, quer

pela coordenação do Curso. Talvez os factores críticos de sucesso

do Curso sejam mesmo estes: a sua aplicabilidade prática e a

aproximação à vida activa, extremamente elevadas.

O facto de ter frequentado este Curso permitiu-me evoluir e

valorizou-me quer como pessoa, quer como futuro profissional

bancário.

Como pessoa, a convivência com outros formandos, com os

formadores, com os tutores (aquando dos estágios), “obrigou-

-me” a amadurecer, o que se traduziu numa mudança da forma de

estar/ver a sociedade, no relacionamento inter-pessoal e, acima

de tudo, incutiu em mim um novo mecanismo, traduzido na

capacidade de “ver a garrafa meia cheia, bem como de ver a

garrafa meia-vazia”.

0 facto de, no Curso, “me terem dado a cana e ensinado a

pescar” possibilitou o meu ingresso no Grupo CGD, no início de

Janeiro de 1996. Desenvolvi tarefas como administrativo em

várias agências. Os conhecimentos adquiridos durante o Curso

tiveram como consequência níveis de rendimento/produtividade

elevados e como corolário a admissão nos quadros do Grupo

CGD, em Julho de 1997, altura em que iniciei funções como

operador de crédito. Concomitantemente, a frequência do Curso

Superior de Gestão Bancária, no ISGB, surge com o objectivo de

me munir das competências técnicas e teóricas necessárias à

interiorização de uma série de conceitos, indispensáveis para

continuar uma tendência de evolução tanto pessoal como

profissional.

Em Abril de 2000, surgiu a oportunidade de ingressar na

Pereira
o Curso Geral Bancário em 1995

a licenciatura em Gestão Bancária em 1999

e está a frequentar o Curso Avançado de Gestão Bancária

Carlos
concluiu

Direcção de Auditoria Interna do Grupo CGD. Um novo desafio,

ao qual só tem sido possível dar uma resposta positiva devido aos

conhecimentos profissionais adquiridos e aos conhecimentos

teóricos decorrentes da licenciatura, entretanto concluída em

Maio de 2001.

Numa perspectiva de evolução, encontro-me, desde Janeiro

deste ano, a frequentar o Curso Avançado de Gestão Bancária.

Sendo o primeiro ex-formando a chegar a este patamar, a

responsabilidade assumida é considerável. No entanto, abri um

precedente e espero que outros consigam chegar aqui, pois os

benefícios compensam largamente o esforço despendido.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à

minha empresa, em particular ao meu órgão directivo, aos meus

inspectores-chefes e aos colegas do meu gabinete. Sem a sua

compreensão, a sua colaboração e a sua cooperação não se

teriam criado as condições necessárias para que esta nova fase da

minha vida fosse/seja uma realidade.

Para concluir, gostaria de dar dois conselhos aos actuais

formandos.

O primeiro centra-se na oportunidade que neste momento

têm nas vossas mãos. A oportunidade de poderem dizer que o

futuro só depende de vocês e das decisões que tomarem. O

segundo reveste-se de particular importância. Tenham como

objectivo o brio profissional, no desenrolar da vossa actividade, e

nunca se esqueçam de que a certeza leva ao desleixo. Saber ser

humilde é uma qualidade e fazer buracos é o único trabalho que se

começa por cima.

Com a esperança de que este texto consiga consciencializar

alguns de vocês para a oportunidade única que têm à vossa

disposição, despeço-me com votos de felicidades profissionais e

pessoais. Até breve.�
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Terminei o Curso Geral Bancário em 1995, tendo ingressado

no mesmo ano no ex-Banco Fonsecas & Burnay (actual Banco

BPI). Aliás, foi nesta instituição que efectuei os 3 estágios da

componente prática do curso, tendo estado em 2 agências

diferentes.

Presentemente, exerço o cargo de gerente de um balcão,

tendo começado pela função de caixa/atendimento. Pelo meio

desta evolução, executei tarefas de gestor/responsável de conta.

Como balanço destes 6 anos e meio, posso afirmar que o

percurso que tenho feito tem-me sido bastante satisfatório e

compensador profissional e pessoalmente.

Nesta fase, deparo-me com o facto de algumas disciplinas que

pouco me transmitiam se revelarem úteis, desde o Cálculo

Financeiro (apesar dos computadores, que nem sempre

funcionam, o nosso raciocínio é deveras auxiliar) ao Mundo Actual

(é preciso um pouco de cultura geral nesta actividade) ou até à

Contabilidade (está tudo informatizado e automatizado, mas já

tive de utilizar o POC para enquadrar determinadas despesas ou

comissões).

Por ter passado por diversos estádios na banca, diferentes

bancos, diferentes direcções, distintas tarefas e colegas, penso

que estou minimamente apto para afirmar e confirmar a

importância que o IFB teve na minha carreira e formação (e

continua a ter). É que na prática diária é que se vai percebendo o

valor dos ensinamentos adquiridos (ao qual, digo sinceramente,

por vezes, não lhe é atribuído, nem era compreendida a sua

verdadeira importância e a funcionalidade prática de tais

ensinamentos). Também os estágios são de extrema importância,

devendo todos os alunos aplicar-se e aproveitar ao máximo, pois

no dia-a-dia essa dedicação irá trazer frutos; de facto nem sempre

há tempo para ensinar os colegas mais novos, que têm de ir

assimilando por eles próprios tudo o que possam, tendo sempre

em atenção que mais vale não fazer do que fazer mal, pois no

banco cada um é responsabilizado pelos seus actos.

Contudo, é de destacar que, de facto, os tempos de estudante

não se esquecem e quando estamos no IFB e temos 15, 17 ou 19

anos não nos apercebemos de todo o potencial que o curso tem

para dar, mas acreditem que mais tarde (não que seja muito velho,

pois só tenho 27 anos) esses 3 anos são recordados com muita

saudade e uma certa nostalgia.

Por todo o exposto, estou plenamente convicto de que o

Curso Geral Bancário contribuiu decisivamente para atingir os

meus objectivos, independentemente de alguns obstáculos e/ou

dificuldades atravessadas para o término, mas nada que não se

possa ultrapassar, pois acredito que nada é inatingível nem

inultrapassável.
*Diplomado em 1995

�

3 anos
com

recordados
muita saudade

Foi com enorme agrado que recebi o convite do Instituto de Formação Bancária para a

elaboração deste pequeno depoimento.

Como escola prestigiada que é, permitiu-me adquirir e consolidar conhecimentos em

diferentes vertentes que, sem dúvida alguma, impulsionaram o meu percurso profissional.

A metodologia pedagógica administrada, aliada ao excelente corpo docente de que dispõe,

são os factores responsáveis por uma formação de base sólida, onde o apelo ao raciocínio e

dinamismo são constantes. É uma escola exigente que requer empenho e dedicação por parte

dos seus alunos, mas de onde estes últimos saem claramente recompensados.

Contudo, a formação escolar só é uma mais-valia quando aplicada e reconhecida no seio de

uma organização. Neste ponto, não poderia deixar de referir o meu apreço à Caixa Geral de

Depósitos, pela aposta contínua nos seus colaboradores, que se traduz em desafios e

oportunidades de evolução constantes .

*Diplomado pelo 1º Curso. Gerente da CGD

�

Paulo Cristo e Magalhães*

Escola exigente
empenho e dedicação

requer

Diplomado

Diplomado
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Nem tudo é
um mar de rosas

O meu ingresso no Curso Geral Bancário fica a dever-se a uma vontade interior que me

impeliu a viajar até ao mundo do sistema bancário.

Ao tomar conhecimento da probabilidade de poder frequentar o IFB, percorri todo um rol

de testes que ao fim e ao cabo permitiram de uma forma positiva a minha entrada. Consegui,

assim, preencher um sonho!

Mas nem tudo é um mar de rosas. Este curso fornece-nos, de uma forma profissional e

qualificada, um teor de conhecimentos, que necessitamos para alcançarmos uma prestação

adequada no nosso futuro posto de trabalho. Porém, para alcançar essa meta, temos de efectuar

um árduo esforço de aprendizagem e memorização de conceitos, decretos e legislações que

posteriormente serão indispensáveis aos futuros bancários.

Por fim e pesando os prós e contras, tudo farei para alcançar os meus objectivos e

dignificar esta instituição o IFB , que em muito contribui para o meu futuro.

*11º Curso – 1º Ano – Pólo de Lisboa

�

Olá a todos!

Estou na recta final do Curso Geral Bancário.

Está a chegar ao fim um percurso de três anos de muito estudo, muitas festas e fins-de-

semana perdidos, mas é bom saber que no final tudo isto foi importante para o meu futuro.

Quando cheguei ao Instituto, estava a leste de tudo o que podia vir a acontecer comigo

e, mais importante, com a minha vida. Contudo, uns meses depois de ter entrado, senti que

tinha de passar a ser mais responsável, mudar o meu estilo e hábitos de vida, mudar um

bocadinho.

Quando me inscrevi neste curso, a minha expectativa era mesmo ser bancária e, se

possível, gestora de clientes, o que seria o ideal. Assim, à partida, estava no local indicado.

Agora que estou no final, não me vejo arrependida de todo o tempo despendido

durante estes três últimos anos, pois sei que no futuro tudo será muito importante para a

minha vida profissional e pessoal.

Durante todo o curso, passei algumas dificuldades de adaptação, não às matérias mas ao

meio envolvente, mas já foi tudo ultrapassado. Por isso, aos meus colegas do 1º e 2º anos eu

digo que nunca desistam se é isto mesmo que querem na vida.

Estar aqui no Instituto é uma oportunidade única, que devemos agarrar com todos os

meios possíveis.

Boa Sorte para todos.

*9º Curso –

�

3º Ano – Pólo do Porto

Nunca desistam!

Isabel Silva*

Ana Gonçalves*

Aluna

Aluna



32 or ancanI B 53

C
U

R
S

O
G

E
R

A
L

B
A

N
C

Á
R

IO
–

1
0

A
N

O
S

Instituto de Formação Bancária, porquê?

Conheci o IFB através de uma ficha de inscrição que foi

publicada num jornal.

Preenchi a ficha e enviei-a.

Hoje, aqui estou porque neste curso temos uma porta aberta

para o mundo do trabalho e também para o ensino superior.

Desta forma fica resolvida a célebre pergunta/dúvida que surge

no 12.º ano:

“O que faço agora?”

Poderia ingressar no ensino superior, mas para quê percorrer o

caminho mais longo se tenho um mais curto e que satisfaz as

minhas expectativas e necessidades profissionais?

*11º Curso – 1º Ano – Pólo do Porto

�

Ainda me lembro do dia

em que me inscrevi no

Curso Geral Bancário em

Regime de Alternância. Já

passaram três anos e muitas

experiências ficaram para

trás. Conheci o Curso

através de uma amiga que

estava no 1.º ano e me

encorajou a candidatar-me

para a 9.ª edição. Assim,

dirigi-me às instalações do

Instituto de Formação

Bancária, na Av. 5 de

Outubro, e entreguei o

cupão de inscrição. Algumas

semanas depois, recebi uma

carta que me convidava a realizar os testes de acesso; após isso,

foi-me enviada nova carta, que me informava da minha admissão.

Em meados de Setembro de 1999, começou o curso. Os

primeiros dias foram de acolhimento. Fomos recebidos pela

Coordenação e por alguns formadores e assistimos a algumas

palestras que nos prepararam melhor para os três anos que se

seguiriam. Esses dias serviram também para que os formandos se

conhecessem melhor e partilhassem algumas ideias através das

actividades promovidas pelos responsáveis pelo acolhimento.

A minha
no

experiência
Curso

David Luís*

Como sabemos, a entrada no mercado de trabalho está cada

vez mais difícil. Por isso, o que me levou a ingressar neste curso foi,

principalmente, o facto de permitir uma integração mais rápida.

Além disso, confere equivalência ao 12.º ano e nível III da UE,

sendo que podemos ainda seguir os estudos, se desejarmos.

O Curso Geral Bancário em Regime de Alternância oferece

uma formação direccionada fundamentalmente para a banca.

Assim, posso dizer que, ao longo destes três anos, aprendi muitas

coisas, não só acerca das operações bancárias mais banais, mas

também de outras mais específicas. Isto fez com que eu e os meus

colegas pudéssemos estar melhor preparados para a formação no

posto de trabalho.

Este é outro dos pontos altos deste curso: o facto de termos a

oportunidade de aplicar o que aprendemos na formação em sala

por participarmos na actividade bancária. Todos os anos existe um

estágio num banco (quer seja num balcão, quer num serviço), em

que os formandos aprendem ainda mais sobre várias operações

bancárias, desta vez de forma prática.

Assim, como conclusão, gostaria apenas de incentivar todos os

jovens a candidatarem-se para a próxima edição do Curso Geral

Bancário em Regime de Alternância e a agarrarem esta

oportunidade com as duas mãos, pois é um excelente

investimento para o futuro.

Parabéns, Curso Geral Bancário em Regime de Alternância!

* 9º Curso – 3º Ano – Pólo de Lisboa

�

IFB
o caminho mais perto

Venusa Duarte*

Aluna

Aluno
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Ao Instituto de Formação Bancária gostaria de dirigir palavras de apreço e

reconhecimento pelo muito bom trabalho que tem desenvolvido com o Curso

Geral Bancário em Regime de Alternância, que completa o seu 10º Aniversário.

Enquanto formadora no posto de trabalho, tive uma das melhores

experiências ao trabalhar com uma jovem, de apenas 17 anos, que demonstrou

uma excelente performance e bons conhecimentos na área da banca.

É importante salientar a mais-valia que estes alunos obtêm ao terem a

experiência profissional acompanhada de formação teórica. São, sem dúvida, os

futuros empregados bancários com maior probabilidade de sucesso, visto

poderem optar pela carreira com conhecimento de causa e gosto pessoal.

Nos dias que correm, em que o mercado de emprego é escasso para a oferta

de jovens licenciados, é importante valorizarmos o ensino especializado e

técnico.

Parabéns pelo trabalho realizado e os meus votos para que no futuro possam

existir mais iniciativas dentro desta linha.
*Tutora

�

Mais iniciativas dentro
desta linha

Rita Alegre*

Tendo o grato privilégio

de acompanhar o Curso

Geral Bancário em Regime

de Alternância desde,

praticamente, os seus

primeiros cursos (primeiro

do lado da recepção e

a c o m p a n h a m e n t o d a

formação no posto de

trabalho e actualmente

também na vertente da

monitoragem no domínio

da Formação Tecnológica),

gostaria de partilhar com

q u e m m e l ê a l g u n s

pensamentos.

Quando contactamos os

alunos pela primeira vez, é fácil verificar, com frequência, que os

futuros bancários trazem consigo um perfeito desconhecimento

da dura realidade que vão ter de enfrentar… E a razão do seu

aparecimento é quase sempre a mesma: é um familiar ou um

amigo em quem o nosso apelo fica gravado no subconsciente:

”Vem ser bancário! ”

Porém, as surpresas surgem no decurso da formação quando

se deparam com as dificuldades e exigências de:

7 horas de trabalho por dia (no mínimo!) quer na formação

em sala, quer no posto de trabalho;

Estágios curriculares nos bancos;

�

�

�

�

�

Grande número de disciplinas;

Apertado regime de faltas;

Um (só!) mês de férias por ano.

Dia após dia, vão-se apercebendo de que a actividade abraçada

implica mais empenhamento, o que origina reclamações, mas,

simultaneamente, a crescente tomada de consciência de que o

mundo deles mudou!!!!...

Ao encontro da atitude exigente dos formadores, que os

preparam para um mercado de trabalho em constante mutação,

vem a resposta positiva de um conjunto de formandos que

aceitam o desafio sem reservas.

Em sala dotamos os jovens da preparação teórica que lhes

desperta a curiosidade para a formação de cariz prático. Fazemos

o possível para que a aprendizagem ultrapasse a sala de aula e

trabalhamos recorrendo a simulações.

Mas é efectivamente no posto de trabalho, durante os diversos

estágios, que os jovens ”parecem gente!!!” Assumem

integralmente o “seu banco” e trazem, fase após fase, uma nova

postura que, conjugada com a avidez de trabalho, dá gosto

apreciar!

É, pois, verdadeiramente gratificante vê-los crescer, no fim de

cada curso, e vamos já na 11ª edição!

No entanto, sabemos que temos de continuar a trabalhar

muito (IFB, instituições financeiras, formadores e formandos)

para que, em conjunto, possamos rentabilizar o “investimento”

destes jovens, os quais, possuindo cada vez mais e melhores

ferramentas (que lhes proporcionam mais e melhores

É vê-losgratificante crescer

Maria do Carmo Couto*

Tutora

Docente
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Quando cheguei à formação, já lá vão sete anos, tinha acabado

meses antes de ser aluna. Não sabia nada de pedagogia, nem de

formação e os conhecimentos que trazia eram escolásticos e

académicos. Sabia todas as teses e posições de autores sobre a

generalidade dos assuntos jurídicos, os códigos e artigos palavra

por palavra, mas... domo sabia pouco!

Nas primeiras aulas, aprendi certamente mais do que ensinei.

Aprendi a ouvir e a ver, para além da evidência, aprendi a observar

e a representar, aprendi a ser tolerante, mas criteriosa, aprendi

que, para me fazer ouvir, não tinha de falar alto. Mas sobretudo

aprendi que ensinar é estar disposto a aprender.

Bom, e bem vistas as coisas, pouco mudou desde esse dia até

hoje.

Quando acabo uma aula, acho que podia ter feito melhor.

Quando, findo o ano lectivo, me despeço de uma turma, gostava

de poder começar de novo, para rematar algumas pontas soltas.

A formação ensinou-me muito. Quando achamos que demos

uma aula, na realidade vivemo-la e com ela aprendemos muito

mais do que os nossos alunos.

Quando ouço um professor queixar-se “dos alunos de hoje”,

admito que não compreendo. Não sei do que falam, nem de quem

falam. Se calhar porque no curso que lecciono “os alunos de hoje”

são diferentes dos alunos das outras escolas e dos outros cursos.

De facto, nunca tive qualquer problema com um aluno, nem de

indisciplina nem de menor respeito. Os alunos que passaram pelas

minhas aulas ao longo destes sete anos, sem qualquer excepção,

são de facto Grandes Pessoas, Pessoas de quem nos podemos

todos orgulhar.

E é bom que se tenha presente a dificuldade do curso. A

generalidade dos alunos é de fora do Porto e/ou vive deslocada

durante o ano lectivo ou percorre diariamente longas distâncias

para poder assistir às aulas. A carga horária é extremamente

pesada e implica um esforço e concentração, que não são comuns.

Para além do tempo de formação em sala, tem ainda o formando

de dispor de tempo para preparar as aulas e preparar-se para os

testes, tempo este que muitas vezes rouba ao seu descanso.

Depois há o estágio, que implica uma mudança radical de vida

(muitas vezes a deslocação para outra localidade) e de meio, com

todas as inerentes necessidades de adaptação.

Ao formador cabe reconhecer estas dificuldades e exigir que o

formando dê o seu melhor, já que é deste esforço que resultará a

melhor preparação para o seu futuro desempenho profissional.

De facto, não podemos deixar de ser exigentes. Exigir

assiduidade, pontualidade, solidariedade, responsabilidade e

sucesso. Isto não significa deixar de ser tolerante e compreensivo.

E tudo isto começa com o nosso exemplo. O formando dedica-se

e empenha-se se sabe que isso nos realiza. Muitas vezes muito

melhor estímulo do que a nota é a atitude grata do formador.

Quantas vezes o que determina a hora de acordar não é a falta, é o

sermão que, na véspera, se levou pelo atraso. O mais importante

é que o formando entenda que a sua atitude, positiva ou negativa,

não passou despercebida.

Claro que isto tem consequências é a formação. Formar é

muito mais do que ensinar, é dotar alguém dos instrumentos

necessários para a sua vida. Instrumentos críticos, valorativos,

emotivos e não apenas técnicos. É muito parecido com educar e

não é desprestígio para nenhum professor. Ninguém nasce

formado, ou, dito de outro modo, o Homem nasce incompleto e é

da sua relação com o meio que nasce a sua capacidade de ser

humano. Ora, para meu grande orgulho, posso ajudar neste

processo.

Não pensem, contudo, que o mérito é todo nosso. O mérito é

dos nossos jovens, que humildemente aceitam os nossos

conselhos e os adaptam com sucesso à sua própria maneira de ser,

constituindo, para quem os contrata, os bancos, uma preciosa

mais-valia.

Sempre será importante referir que, de facto, falta neste curso

um maior e mais completo entrosamento entre o estágio e a

formação em sala. Sempre que possível tenta-se que o formando,

em sala, reaja como no seu posto de trabalho, isto é

, resolva situações com a consciência e responsabilidade que são

exigidas a um profissional. Contudo, seria importante que o

mesmo acontecesse também no estágio, isto é, que o formando

conseguisse no estágio implementar algumas das situações

teóricas apreendidas na formação em sala. Quem sabe se isto não

seria possível com uma maior e mais sensível formação dos

tutores de estágio a este nível?

Quando entro num banco e vejo um dos meus antigos alunos,

fico orgulhosa do nosso trabalho de formadores, são sempre bons

profissionais, bons colegas e boas pessoas. Que melhor

recompensa pode ter o trabalho do formador?

Preocupo-me em perguntar aos meus antigos alunos se se

sentem realizados na vida profissional e se ultrapassam com êxito

as dificuldades quotidianas. Fico feliz quando o fazem. Acho que a

“tutela” se mantém mesmo depois da “emancipação”. Os pais são

para sempre pais e os mestres para sempre mestres.
*Docente

�

Aprender a ensinar e
ensinar a aprender

Cristina Leitão*

Docente
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Quando me foi solicitado que contribuísse com a minha partici-
pação para este número da que assinala o 10 º aniversá-
rio do projecto Curso Geral Bancário em Regime de Alternância,
confesso que acedi a fazê-lo com todo o gosto.

E tal atitude deveu-se ao facto de querer partilhar convosco a
opinião de que fruto da minha actividade bancária ao longo de 20
anos, sempre na área comercial reconheço a grande utilidade
deste curso face às necessidades da banca actual .

E destaco que essa actividade sempre foi desenvolvida na área
comercial, porque considero que é aí que reside uma das vanta-
gens competitivas das instituições de crédito actuais; isto é, aque-
las que conseguirem contratar para os seus quadros os elementos
mais aptos para as áreas ligadas ao público ( ) com certe-
za que mais habilitadas ficam para responderem às solicitações dos
seus clientes.

Fruto da grande concorrência que se sente entre as várias insti-
tuições, quer nacionais, quer estrangeiras, tem vindo a aumentar
aquilo a que vulgarmente se chama “cultura bancária dos clientes”.

Assim, gostaria de relevar o papel importante que tem vindo a
ser desenvolvido pelo IFB, através dos alunos que tem formado,
no sentido de os dotar com as ferramentas mais adequadas ao bom
desempenho quando ingressarem no mercado de trabalho, no-
meadamente na área bancária.

Como prova disso, registe-se o elevado grau de admissões, por
parte da banca, dos alunos que concluíram o Curso Geral Bancá-
rio.

Em jeito de finalização, permitam-me que envie aos formandos

Inforbanca

front office

O Curso Geral Bancário

em Regime de Alternância

trouxe uma mais-valia

muito significativa aos ban-

cos que integraram, nos

seus quadros, jovens pro-

venientes do mesmo.

O facto de o curso se

caracterizar pela concilia-

ção de formação teórica

(em sala) e prática (no

posto de trabalho) significa

para os bancos a admissão

de recursos com formação

muito abrangente do negó-

cio bancário, para além de

dominarem aspectos tão

importantes quanto o rigor

que a profissão exige, como seja o nível educacional e ético.

A deste curso
da banca actualface às necessidades

grande utilidade

Rui Mello*

uma palavra de estímulo no sentido de aproveitarem da melhor
maneira a possibilidade que lhes é dada tanto pela aquisição de
conhecimentos em ambiente de aula como pela experiência práti-
ca adquirida aquando dos estágios, pois certamente vão poder
beneficiar muito no futuro.

Ao IFB, os meus parabéns pelo 10 º aniversário deste projecto
que tão útil tem sido à banca na melhoria da qualidade dos serviços
prestados.

Felicidades.
*Docente

�

Por outro lado, a motivação e expectativa criadas ao longo do

curso dão aos jovens futuros bancários um espírito saudavelmen-

te competitivo, tanto na vertente de carreira interna como na de

concorrência comercial. Com efeito, a receptividade dos jovens

às exigências do curso, pela diversidade e profundidade das maté-

rias leccionadas, justifica-se, em parte, pelo optimismo criado

relativamente ao seu futuro profissional.

O reflexo do êxito deste projecto está, sem dúvida, patente

nos muitos casos de sucesso identificados, traduzidos no prestígio

pessoal e evolução rápida na carreira bancária.

Estou certa de que para os formadores em geral, e em particu-

lar para todos os que temos vindo a acompanhar este projecto

desde o seu início, é muito gratificante ver como vale a pena o

esforço conjunto de preparação destes jovens.

De realçar ainda um aspecto que se prende com a permuta de

vivências, já que, para além do processo de aprendizagem dos

formandos, também os formadores, em cada ano, saem mais enri-

quecidos como resultado do seu envolvimento e empenhamento

pelo sucesso esperado em cada etapa do projecto.
*Docente

�

Vale a pena o
de

esforço conjunto
preparação destes jovens

Alice Mendes*

Docente

Docente
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A Caixa Geral de Depósitos tem vindo a participar no Curso
Geral Bancário desde o seu início, em 1991. Tratando-se de um
curso que visa preparar jovens para o desempenho da profissão
bancária, dando-lhes conhecimentos e instrumentos práticos que
se aplicam à vertente quer comercial, quer administrativa, não
podíamos deixar de o considerar como uma das componentes da
nossa formação inicial.

Este curso tem, aliás, três particularidades que o tornam muito
interessante:

O facto de ser ministrado em regime de alternância, entre o
IFB e os bancos aderentes, o que permite ultrapassar uma
falha comum a grande parte do ensino, que é a de distância
entre o que se ensina/aprende e o que se faz na realidade;

O facto de desenvolver, em paralelo, as componentes
"Formação Geral" (orientada para a cultura geral do
participante), "Formação Tecnológica" (orientada para a
aquisição de conhecimentos técnicos, centrados na
actividade bancária) e "Formação Prática" (sob a forma de
estágio, a decorrer em posto de trabalho concreto, numa
unidade bancária, estabelecendo a ligação entre a teoria e a
prática);

O facto de dar equivalência oficial ao 12º ano de
escolaridade e ao Nível III de qualificação da UE, o que se
traduz num valor acrescentado para o participante, uma vez
que, por razões culturais, a certificação formal ainda tem
grande relevância na análise curricular de candidatos ao
mercado de trabalho.

Não posso também deixar de referir a questão do co-
financiamento por parte do IEFP, que contribui igualmente para
tornar atractivo o projecto.

O contacto que os bancos têm com os participantes, ao longo
do estágio (200 horas no 1º ano, 400 horas no 2º ano e 600 horas
no 3º ano), possibilita um conhecimento bastante completo das
características e capacidades (perfil) de cada um, constituindo
esta informação um valioso para eventuais candidaturas a
necessidades de recrutamento que surjam na empresa.

A quase totalidade destes formandos tem vindo a ser recrutada
para a banca, tendo ficado na CGD perto de 80, de um conjunto
de 145 que apoiámos. Neste momento, embora a maioria se

in-put

�

�

�

Um projecto
bem sucedido

mantenha na área comercial, em funções de atendimento
genérico, em funções de gestor de clientes ou mesmo de
gerência, outros reorientaram-se para áreas como a inspecção, a
informática ou outros departamentos centrais especializados.
Alguns optaram por prosseguir a sua formação frequentando o
Curso Superior de Gestão Bancária, o que abre novas e mais
ambiciosas perspectivas de evolução.

Dos contactos que mantemos com a equipa do IFB que gere o
projecto, podemos verificar que se trata de uma iniciativa a que
dedicam um especial cuidado, fazendo um acompanhamento que
excede em muito a vertente puramente administrativa. Em
função da idade dos jovens participantes, é necessário fazer
também o papel de "conselheiro", com a palavra certa no
momento oportuno, pilotando o percurso de cada um, até que,
com a maturidade e experiência decorrente do próprio curso e
das vivências que este (e não só) lhes proporciona, vão obtendo a
sua carta de e se aventurem, com autonomia, a enfrentar o
mercado de trabalho, dentro ou fora da área bancária.

marear

*Director de Pessoal

Caixa Geral de Depósitos

�

O Curso Geral Bancário em Regime de Alternância tem correspondido desde sempre às

crescentes exigências do sector bancário. Constata-se uma permanente preocupação na

adaptabilidade dos programas pedagógicos/curriculares, que se tem reflectido na forma de

preparação dos alunos nas três vertentes de formação académica, profissional-teórica e profissional-

prática e na sua adequação para o exercício das funções bancárias. Como consequência, e a prová-lo,

está o elevado índice de empregabilidade que se tem verificado ao longo dos anos.

*Director de Recursos Humanos e

Serviços Gerais do Deutsche Bank

�

Elevado
empregabilidade

índice de

Luís Neves*

José Manuel Dias*
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Desde o seu início que o Grupo Banco Comercial Português

tem vindo a receber, e de forma crescente nos últimos anos,

jovens que se encontram a frequentar o Curso Geral Bancário em

Regime de Alternância.

Fruto do reconhecimento que este Curso nos merece,

designadamente pela valorização profissionalizante de jovens em

idade escolar, proporcionamos actualmente formação no posto

de trabalho a várias dezenas de estagiários.

Os resultados têm sido francamente positivos, seja pela

oportunidade, muito especial, de estreitamento de relações entre

o ensino e as empresas, seja pelo ensejo de permuta de

experiências e de conhecimento mútuo.

A um tempo, este relacionamento solicita-nos para um

envolvimento ao nível do acompanhamento dos programas e da

transmissão, aos jovens, dos princípios e valores organizacionais

que estão na base das vantagens competitivas do BCP, mas

também nos proporciona a identificação de competências que,

obviamente, se registam – semear para colher !

Por último, e em linha com um dos principais objectivos do

Curso proporcionar emprego àqueles em que o Sistema investiu

em termos formativos , temos chamado todos os jovens

formados por nosso intermédio para processos de selecção e

recrutamento.�
Banco Comercial Português

A Caixa Económica Montepio Geral CEMG tem, nos último

anos, incrementado a sua adesão ao Curso Geral Bancário em

Regime de Alternância.

O Curso Geral Bancário é uma iniciativa conjunta do IFB e o

IEFP que conta com o apoio das instituições bancárias, no sentido

de ministrar um ensino técnico-profissional a jovens que

pretendam obter uma formação orientada para o exercício da

Semear para !colher

profissão bancária.

A estreita colaboração da CEMG e do IFB tem-se traduzido

num sucesso significativo tanto para os alunos como para a

instituição.

Este tipo de formação/aprendizagem que decorre,

alternadamente, entre a escola e a empresa é cada vez mais

importante na medida em que a exigência, cada vez maior na

qualificação dos recursos humanos no sector bancário, obriga a

um conhecimento abrangente de toda a sua actividade.

Tal conhecimento mostra-se facilitado graças à forte

componente motivacional dos jovens formandos, bem como à sua

formação intensiva e prática, trazendo um valor acrescido para o

seu desenvolvimento como indivíduos que com o seu

desempenho contribuem para a prossecução dos objectivos

estratégicos da instituição.

Para a CEMG esta é uma forma de promover e estreitar a

ligação entre a escola e a empresa, traduzindo-se como fonte de

recrutamento de uma população jovem, com conhecimentos

teórico-práticos adquiridos durante os estágios efectuados nos

balcões e com a vantagem acrescida do contacto prévio com os

valores e cultura institucionais.

Por outro lado, é também uma forma de a nossa instituição

colaborar com a sociedade na promoção e formação dos seus

indivíduos.

*Director de Recursos Humanos – Caixa Económica Montepio Geral

�

Rui Calheiros da Gama*

Estreitar ligaçãoa entre a
Escola e a Empresa
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Gestão de Operações e Posicionamento
Estratégico das Agências:
O Papel dos Sistemas e Tecnologias de Informação

Continuação da pág. 17

estratégico) são as que mais de perto se associam à
problemática da gestão de operações e organização e
sistemas de informação.

No quadro seguinte (Quadro 1), apresenta-se uma
descrição sintética de cada factor de percepção, bem como
as medidas estatísticas associadas ao estudo de cada
distribuição (média aritmética, desvio-padrão e coeficien-
te de variação).

Este quadro aponta para valores do coeficiente de
variação que indicam uma dispersão reduzida, o que
traduz a qualidade das distribuições obtidas em termos de

concentração. Desta forma, parece-nos válida a utilização
da média aritmética como medida de localização central
para análise das distribuições associadas a cada factor.

Tendo como base a média aritmética das pontuações
obtidas para cada factor de percepção, estabeleceu-se a
hierarquização ao nível dos vinte e nove factores sugeri-
dos. Da análise da percepção das gerências conclui-se o
seguinte:

Os factores de percepção integrados na área de
Posicionamento Estratégico merecem por parte dos
inquiridos uma valorização bastante superior aos
factores integrados nas áreas de Gestão Estratégica e
SI/TI, que se encontram relativamente próximos
entre si no cômputo geral das respostas.
No que respeita à área de Posicionamento Estratégi-
co, os factores "Atendimento", "Motivação dos
RH", "Fidelização dos Clientes", "Enriquecimento

1.

2.

Quadro 1

–

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

–

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

–

34

35

36

37

38

39

40

41

42

4.15

4.24

3.60

3.62

4.28

4.11

3.95

3.28

3.95

3.56

3.87Valores Médios da Área

Valores Médios da Área

Valores Médios da Área

Valores Médios Globais

4.33

4.29

3.38

3.71

3.91

3.87

3.79

3.51

2.96

3.60

3.74

4.08

4.48

3.66

4.69

4.50

4.36

4.35

4.55

4.07

4.30

0.74

0.68

0.79

0.94

0.86

0.88

0.90

0.96

0.89

0.82

0.86

0.73

0.71

1.01

0.89

0.84

0.83

0.77

0.83

0.99

0.90

0.94

0.78

0.65

0.85

0.61

0.65

0.67

0.68

0.65

0.82

0.77

0.18

0.16

0.22

0.26

0.20

0.21

0.23

0.29

0.22

0.23

0.22

0.17
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ÁREA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Missão: Conhecimentos das grandes linhas estratégias do banco

Estratégia: Conhecimento da estratégia do banco para os principais segmentos de clientes

Mercado e Concorrentes: Conhecimento das gamas de produtos dos concorrentes

Planeamento Estratégico: Planeamento centralizado das estratégias comerciais da agência

Objectivos: Participação da gerência na definição dos objectivos da agência

Controlo de Gestão: Disponibilização de indicadores de gestão

Recursos: Participação da gerência na afectação de recursos à agência

Desenvolvimento de Produtos: Participação das agências na criação de novos produtos e serviços

Informação Comercial: Acesso a informação para acompanhamento/captação de clientes

Promoção Comercial: Autonomia para desenvolvimento de acções locais de promoção comercial

online

ÁREA DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

Gestão de Bases de Dados: Tratamento mais elaborado das bases de dados de clientes

: Simplificação do acesso à informação armazenada

: Reforço do nas tarefas de

: Reforço do papel das ATM como canal de distribuição

Banca Electrónica: Complementaridade com a banca electrónica numa estratégia multi-canal

Fluxos de Trabalho: Automatização do processo de concessão de crédito

Gestão dos SI/TI: Controlo centralizado da ineficiência tecnológica

Controlo de Tempos: Controlo dos tempos de processamento das operações

Investimento em SI/TI: PArticipação da gerência na selecção de equipamentos

GIS: Abertura de novas agências sustentada na análise das bases de dados

Data Warehousing
Outsourcing outsourcing back-office
Self-Service

ÁREA DE POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

Minimização dos tempos de espera

Enriquecimento de Tarefas: Orientação dos empregados para actividades geradoras de valor

Orientação ao Cliente: Papel das reclamações na detecção de ineficiências

Atendimento: Sucesso e insucesso no contacto com os clientes

Fidelização dos Clientes: Oferta personalizada como factor de satisfação global do cliente

: Informação sobre preferências dos clientes geradora de oportunidades de negócio

Estrutura Operacional: Papel determinante da estrutura como suporte do atendedor

Motivação dos RH: Contributo dos empregados para o prestígio local do banco

Imagem do Banco: Esforço de integração da agência na comunidade local

Layout:

Data Mining

FACTORES E PERCEPÇÕES RELATIVOS AO PAPEL DESEMPENHADO PELOS SI/TI NA OPTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS
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de Tarefas", " " e "Estrutura Operacio-
nal" são por esta ordem os mais valorizados pelos
inquiridos no universo dos factores sugeridos. Esta
valorização indica a significativa preocupação das
gerências na captação e fidelização dos clientes,
bem como um conhecimento profundo por parte dos
inquiridos das características operacionais que os
clientes valorizam na actividade da agência e que
reforçam o posicionamento do banco a nível local.
Importa realçar o destaque atribuído pelos inquiri-
dos ao papel do atendimento (75 % dos inquiridos
consideraram este factor como extraordinariamente
importante), bem como a importância atribuída à
personalização da oferta do banco na fidelização dos
clientes (57 % dos inquiridos consideraram este
factor como extraordinariamente importante). Os
factores menos valorizados nesta área correspon-
dem à "Orientação ao Cliente" (destaque para as
reclamações de clientes como elemento detector de
ineficiências), à "Imagem do Banco" (integração da
agência na comunidade local) e ao " "
(relacionado com a minimização dos tempos de
espera no atendimento). A valorização relativamen-
te baixa atribuída a estes factores prende-se
provavelmente com os efeitos negativos que
normalmente decorrem da sua verificação, tanto ao
nível dos clientes como da estrutura do banco.
No que respeita à área de Gestão Estratégica, os
factores "Objectivos", "Estratégia", "Missão", e
"Controlo de Gestão" são por esta ordem os mais
valorizados pelos inquiridos. A sua valorização
decorre muito provavelmente do enfoque na gestão
por objectivos observado na banca de retalho e na
prioridade atribuída às estratégias de volume pelas
administrações dos bancos/grupos financeiros. A
valorização atribuída aos factores "Informação
Comercial" (disponibilização de informação
relevante para acompanhamento e captação de
clientes) e "Recursos" (participação da gerência na
afectação de recursos à agência) indicia a disponibi-
lidade dos inquiridos para um papel mais activo na
gestão das agências, o que prefigura a orientação
para uma gestão estratégica das agências bancárias.
Esta observação é reforçada pela fraca valorização
atribuída ao factor "Planeamento Estratégico",
reflectindo que os gerentes reconhecem algumas
vantagens na planificação localizada da actividade
da agência. A reduzida valorização dos factores
"Mercado e Concorrentes" (gamas de produtos dos
concorrentes) e "Promoção Comercial" (autonomia
para desenvolvimento de acções locais de promo-
ção) resulta muito provavelmente de se reportarem a
questões com as quais os inquiridos se encontram já
familiarizados no âmbito da sua actividade corrente.
O factor menos valorizado corresponde ao "Desen-
volvimento de Produtos". Apesar de muitos dos
novos produtos partirem do contacto com os clientes
mantido ao nível das agências, conforme refere
Monteiro Barata os gerentes continuam a considerar

Data Mining

Layout

3.

este processo como "uma tarefa dos níveis mais
elevados da gestão" [Monteiro Barata: 1995, p.
566].
No que respeita à área de SI/TI, os factores "Gestão
de Bases de Dados" e " " são por
esta ordem os mais valorizados pelos inquiridos. A
sua valorização reflecte o reconhecimento atribuído
pelos gerentes ao tratamento e acessibilidade da
informação disponível sobre clientes como
elemento relevante no sucesso do negócio. A
valorização atribuída aos factores "Fluxos de
Trabalho", "Banca Electrónica", "Gestão dos SI/TI"
e " " reflecte a importância que os
inquiridos reconhecem à compatibilização e
complementaridade dos SI/TI e dos diversos canais
de distribuição dentro do banco. Quanto aos factores
menos valorizados pelos inquiridos, parece-nos
ocorrerem duas situações distintas: enquanto a fraca
valorização dos factores "

" (abertura de novas agências sustentada na
análise das bases de dados) e "Investimento em
SI/TI" (participação da gerência na selecção de
novos equipamentos) surge provavelmente pelos
motivos acima apontados para o factor "Desenvol-
vimento de Produtos", a valorização atribuída aos
factores "Controlo de Tempos" (controlo dos
tempos de processamento das operações) e "

" (reforço da subcontratação nas tarefas de
) resulta dos efeitos negativos que estes

factores podem introduzir na actividade das
agências.

Com base na análise dos factores de percepção das
gerências, podemos concluir o seguinte:

Os inquiridos manifestam uma significativa
orientação para a captação e fidelização dos clientes
como elemento determinante na sua função, bem
como um conhecimento profundo das característi-
cas que os clientes valorizam na actividade da
agência e que propiciam o reforço da imagem do
banco no mercado local. A personalização da oferta
é considerada como elemento fundamental na
fidelização dos clientes e contribui decisivamente
para a criação de uma imagem única a nível local e
global.
O papel do atendedor no momento de contacto com
o cliente é considerado como determinante para o
sucesso do relacionamento e para a optimização da
gestão de operações e posicionamento estratégico
da agência, devendo a estrutura operacional do
banco funcionar como suporte do empregado e da
agência. Os empregados tornam-se desta forma
agentes credibilizadores da imagem do banco no
mercado local, propiciando a evolução ao nível dos
SI/TI a sua orientação para actividades geradoras de
valor.
A obtenção de informação relevante sobre as
preferências globais dos clientes é uma forma eficaz
de promover a sua captação/fidelização e de gerar
negócios por antecipação. O principal contributo

4.

1.

2.

3.

Data Warehousing

Self-Service

Geographic Information
Systems

Out-
sourcing
backoffice
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dos SI/TI para a optimização do posicionamento
estratégico da agência prende-se com o tratamento,
manutenção e acessibilidade das bases de dados de
clientes. Os factores ligados à compatibilização e
complementaridade entre os SI/TI e os diversos
canais de distribuição dentro do banco tornam-se
também importantes para a simplificação da
actividade na agência.
Os inquiridos manifestam disponibilidade para uma
participação mais activa na gestão estratégica das
agências, designadamente ao nível da definição dos
objectivos e da afectação de recursos. Por outro
lado, um conhecimento mais profundo da missão e
das estratégias sectoriais é também valorizado, bem
como a prossecução de processo de planeamento
local em complementaridade com o planeamento
estratégico do banco.
Os inquiridos atribuem fraca relevância aos factores
que consideram externos à sua função, como o
desenvolvimento de novos produtos, a abertura de
novas agências e a selecção de novos equipamentos.
O estudo e decisão sobre estas matérias são conside-
rados como atribuições de níveis mais elevados da
gestão. Os factores que potenciam o desgaste na
imagem e na actividade das agências são também
pouco valorizados, como é o caso da gestão das
reclamações, dos tempos de espera no atendimento e
do controlo dos tempos de processamento das
operações. Por fim, factores como a autonomia para

4.

5.

o desenvolvimento de acções locais de promoção, o
conhecimento da gama de produtos dos concorren-
tes e a integração da agência na comunidade local
são pouco valorizados por se incluírem tradicional-
mente na actividade dos inquiridos.

Na sequência do estudo efectuado podemos concluir
que a valorização atribuída ao atendimento, à personaliza-
ção da oferta na fidelização dos clientes, à estrutura como
suporte do atendedor e da actividade da agência, à
motivação dos empregados e à sua orientação para
actividades geradoras de valor reflecte as principais
preocupações dos gerentes no âmbito das suas actividades
de gestão.

Aimportância conferida ao tratamento e acessibilidade
da informação sobre clientes, à complementaridade de
canais entre a agência e a banca electrónica, ao reforço do

, às preocupações com a ineficiência tecnoló-
gica e à centralização das tarefas de reflecte o
peso que os inquiridos atribuem aos SI/TI na optimização
da actividade.

Sem o prejuízo do planeamento estratégico do banco, a
gestão operacional e estratégica das agências bancárias
destaca-se como um instrumento fundamental no actual
contexto competitivo, uma vez que permite adequar em
cada momento a sua oferta à evolução da procura e manter
a competitividade num cenário de forte e contínua
mudança.

self-service
backoffice
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Prosseguindo o programa de colóquios sobre assuntos

de interesse bancário, o Centro de Estudos Financeiros do

ISGB levou a efeito, em 20 de Março, um colóquio subordi-

nado ao tema

.

Foi orador o Dr. Ricardo de Gouvea Pinto, que, na sua

qualidade de Coordenador do Gabinete de Estratégia e

Planeamento da Direcção de Marketing da Caixa Geral de

Depósitos e Gestor do Projecto CRM, dissertou sobre os

novos desafios que a banca enfrenta e sobre o Processo

CRM – Customer Relationship Management, que foi

seguido na CGD.

Visão CRM – Um Programa de Mudança:

Caso CGD

Uma atitude e uma metodologia

CRM – Customer
Relationship
Management

O Dr. Ricardo Pinto começou por afirmar que foi o

imperativo de mudança que se vive na Caixa para fazer face

aos novos cenários da concorrência e às políticas de ,

hoje significativamente agressivas, que levou a instituição a

decidir-se por um projecto com base no CRM.

Apontou depois os vectores que contribuem para o

ambiente de mudança actual, relevando particularmente o

vector tecnológico e os fortes investimentos aplicados em

tecnologia, que têm por finalidade principal potenciarem a

capacidade das organizações para se movimentarem nos

mercados de forma agressiva.

Deteve-se em seguida no vector cliente, que considerou

o mais difícil de acompanhar; daí a

razão de ser deste novo processo de

relacionamento.

Mostrou depois como, no caso da

CGD, a adopção deste projecto

conduziu a um vasto processo de

mudança cultural na organização e

apresentou os resultados do teste-

-piloto realizado ao segmento de

particulares, em 12 agências previa-

mente escolhidas.

Deixou assim demonstrado, não

só na sua exposição, mas também nas

respostas às muitas perguntas que lhe

foram apresentadas no final, que o

CRM é uma atitude e uma metodolo-

gia:

É uma atitude de orientação

para o cliente, uma preocupação

de o conhecer e utilizar a infor-

mação colhida para conseguir os

melhores serviços e melhorar o

processo de venda;

É uma metodologia porque,

sendo suportado por aplicações

que existem no mercado, disci-

plina os processos de negócio.

pricing

�

�

�

CRM – Customer
Relationship
Management

Centro de Estudos Financeiros
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Cooperação
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Internacional

Cooperação com os Países Africanos Lusófonos

II deCurso Integrado Gestão Bancária

Dado o êxito conseguido com o I Curso Integrado de
Gestão Bancária, realizado no ano transacto, tem

lugar este ano, decorrendo o II Curso entre 8 deAbril e 14 de
Junho.

Esta iniciativa insere-se no âmbito da colaboração entre
o Instituto e os Sistemas Bancários dos Países Africanos
Lusófonos, congregando este ano a presença, no IFB, de 24
bancários daqueles países e ainda de um timorense,
circunstância que é sem dúvida de sublinhar.

O Curso Integrado tem como objectivo proporcionar aos
formandos, bancários já com experiência em funções
tecnicamente qualificadas ou de enquadramento, a
necessária preparação para ascenderem a funções de apoio
à gestão. O plano curricular do Curso é, pois, por isso
mesmo, caracterizadamente abrangente, compreendendo
cinco módulos: Economia; Gestão e Organização da
Banca; Gestão Financeira de Empresas; Financiamento e
Crédito Bancário; Mercados Financeiros. O Curso reveste-
se de características acentuadamente práticas, pelo que

integram as actividades lectivas palestras de oradores
convidados e visitas de estudo a bancos e empresas. Os
formandos prestam provas de avaliação em todos os
módulos e a conclusão do Curso com aproveitamento
concede direito ao respectivo Diploma.

A sessão de abertura do Curso, realizada no dia 8 de
Abril, foi presidida pelo Sr. Dr. António Pereira Torres,
Director-Geral do IFB, e contou com a presença do Sr. Dr.
Osvaldo de Jesus Serra Van-Dúnem, Embaixador de
Angola, que saudou os participantes e salientou a importân-
cia do Curso, relevando o seu carácter paradigmático como
acção de formação no quadro da Lusofonia. Produziu de-
pois algumas considerações sobre a globalização, as mu-
tações ocorridas nos PALOP desde o início da década de 90
e a evolução dos respectivos sistemas bancários nesse con-
texto. Interveio ainda na sessão, proferindo a lição inaugu-
ral do Curso, a Sra. Dra. Maria João Azevedo, que desen-
volveu o tema “África Sub-Sahariana Crescimento Eco-
nómico,Ajustamento e Reforma do Sistema Financeiro”.�
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onde é a série de alisamento exponencial simples,
é a série de alisamento exponencial duplo,

e ( ) = [ /(1 – são as estimativas
do nível e do declive da série, respectivamente, e
a função de previsão a passos.

onde e são as equações de actualização do
nível e do declive de tendência da série, respectiva-
mente, e a função de previsão a passos.

onde e representam as equações de actualiza-
ção do nível e do declive, respectivamente, o índice
sazonal e a função de previsão a m passos .

O valor da série no momento é igual ao seu valor
passado mais um choque aleatório ("ruído branco"):

Este modelo é muito utilizado na modelização e previsão
de séries financeiras não estacionárias e na análise de
importantes relações económicas. Os "passeios aleatórios"
caracterizam-se por movimentos de tendência crescente ou
decrescente em períodos longos seguidos de mudanças
bruscas de sentido imprevisível.

Modelos lineares introduzidos por Box-Jenkins (1970),
que permitem modelizar e prever séries cronológicas
estacionárias e não estacionárias através de uma representa-
ção auto-regressiva e de médias móveis. Esta classe de
modelos desempenha um papel fundamental na caracteri-
zação da estrutura da maioria das séries económicas e
financeiras. Sob certas condições de estacionaridade e
invertibilidade, o modelo genérico ARMA tem a represen-
tação:

Este modelo descreve a série como função dos seus
valores passados e como combinação linear de uma
sucessão de choques aleatórios. O processo integrado
autoregressivo e médias móveis ou ARIMA( ) assume
para o modelo comumARIMA(1,1,1) a forma,

M
D a(T) =

2Mt – Dt b T

m

a(t) b(t)

m

a(t) b(t)
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t
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d) Modelo de "PasseioAleatório".

e) ModelosARMAeARIMA.

a]( )M – Dt t
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Modelo de Holt-Winters sem sazonalidade (séries
com tendência linear e sem movimentos sazonais):

Modelo de Holt-Winters com sazonalidade (séries
com tendência linear e movimentos sazonais – modelo
multiplicativo):

a) Métodos Determinísticos

b) Métodos de Médias Móveis

c) Métodos deAlisamento Exponencial.

(modelos de tendência
linear, tendência quadrática, tendência exponencial,
tendência logarítmica).

Estes modelos, que pressupõem comportamentos
lineares de tendência (nalguns casos, mediante adequadas
transformações), não descrevem a série com base no seu
comportamento passado nem conseguem captar alterações
de andamento da série e, por conseguinte, são bastante
limitados e pouco eficientes na previsão. Quando numa
série temporal se não detectam movimentos de carácter
oscilatório nem movimentos sazonais e se admite a
existência de variação não explicada, pode adoptar-se o
seguinte modelo determinístico para a tendência:

que descreve a série como função da variável tempo ( ) e

da componente aleatória que representa aquilo que não
consegue explicar-se.

.
Métodos alternativos de avaliação da tendência de uma

série cronológica. Estes métodos são mais sensíveis às
alterações recentes do seu comportamento, utilizando a
informação relativa ao termos da série numa vizinhança de
alguns períodos para estimar o seu nível corrente. Para
séries com tendência localmente estacionária, o método de
médias móveis simples obtém previsões constantes para
todo o horizonte da previsão:

onde é a previsão da série no momento (com a
origem da previsão e o horizonte da previsão) e , ,
..., são as observações incluídas na média móvel.
Outros métodos de médias móveis, que atribuem uma
maior importância à informação passada mais recente
relativamente à mais antiga, são os chamados métodos de
médias móveis ponderadas.

Métodos de previsão que utilizam ponderadores
exponencialmente decrescentes com a antiguidade das
observações. São de vários tipos os modelos de alisamento
exponencial:

onde é a estimativa do nível da série no momento T
e a é a constante de alisamento.

Yt t

Y T+m T
m Y Y

Y k

MT

et

T T–1

T–k+1
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Modelos de alisamento exponencial simples (séries
com tendência localmente estacionária e sem
movimentos sazonais):

Modelos de alisamento exponencial duplo (séries com
tendência linear e sem movimentos sazonais):
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Box e Jenkins (1970) propuseram uma metodologia de
modelização ARIMA baseada nas etapas de identificação,
estimação, avaliação do diagnóstico, selecção de modelos e
previsão, que é actualmente ainda muito utilizada por
especialistas em séries temporais e métodos de previsão.
Desenvolvimentos mais recentes, podem ver-se em Wei
(1990), Pankratz (1991) e Box, Jenkins e Reinsel (1994).

Estes modelos combinam as características dos modelos
ARIMA univariados com os modelos clássicos de regres-
são linear múltipla. Têm particular interesse pelo facto de
permitirem descrever a série em estudo (série ), não
só através do conhecimento do seu próprio passado, mas
também em função dos valores passados e presentes de uma
ou mais séries , em certos casos indicadores avançados
da série . Em particular, quando as séries se
comportam como indicadores avançados, os modelos de
função transferência permitem antecipar a evolução futura
da variável . Num sistema em que existe apenas uma
série e a série , o modelo de função transferên-
cia assume a forma:

onde representa a função
transferência, , , ... são os
pesos da função transferência

e é uma série residual que
combina os efeitos de outros
factores que possam influen-
ciar a série .

Os modelos vectoriais
auto-regressivos ou modelos
VAR tratam todas as variáveis simetricamente sem impor
qualquer restrição quanto à independência ou dependência
entre elas, o que permite descrever cada uma das variáveis
endógenas no sistema como função dos valores desfasados
de todas as variáveis endógenas. Por exemplo, o modelo
simples VAR(1), com duas variáveis inter-relacionadas,
assume a forma:

Este modelo permite avaliar o impacto dinâmico das

perturbações aleatórias e sobre o sistema de variá-
veis, o que o torna particularmente útil e eficiente na
previsão do comportamento futuro das séries e .

A volatilidade constitui a característica fundamental da
maioria das séries financeiras e monetárias (taxas de
rendimento dos mercados, taxas de câmbio, taxas de juro,
etc.). Daí que seja importante prever não só o nível futuro da
série, mas também a sua variância. Engle (1982) introduziu
os modelos auto-regressivos de heteroscedasticidade
condicionada ou modelos ARCH, considerando que a
volatilidade do processo no momento é uma variável
aleatória condicionada pela variabilidade verificada nos

f) Modelos de Função Transferência.

g) Modelos VAR.

h) Modelos de Volatilidade.
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momentos passados. A especificação da variância condi-
cionada do modeloARCH( ) é definida por:

onde é a variância do erro de previsão condicionada pela
informação passada. Estes modelos foram generalizados
por Bollerslev (1986) em modelos GARCH através de uma
estrutura de parâmetros mais parcimoniosa baseada num
processo ARMA para modelizar a variância condicionada
definida por:

Outros modelos recentes de volatilidade são os modelos
M-ARCH de Engle, Lilien e Robins (1987), particularmen-
te úteis em aplicações a modelos de procura de activos
financeiros em que a variabilidade do rendimento esperado
dos activos está relacionada com o risco esperado, e os
modelos TARCH e EGARCH, introduzidos por Zakonian
(1994) e Nelson (1991), respectivamente, para modelizar o
comportamento assimétrico da volatilidade, pois a
volatilidade da cotação de uma acção tende a aumentar mais
com o aparecimento de uma " " (má notícia) do que

com uma " " (boa
notícia).

Ateoria das redes neurona-
is baseia-se na ideia de
simular o funcionamento do
cérebro por meio de modelos
computacionais. Actualmen-
te, as redes neuronais são
utilizadas como instrumentos
de previsão de séries financei-

ras e económicas sempre que o analista não consegue
construir modelos para descrever o fenómeno que pretende
analisar. Uma rede neuronal é formada por unidades básicas
de processamento designadas por neurónios, que estão
interligados de forma a que as saídas de uns estejam ligadas
às entradas de outros. É uma teoria com importantes
propriedades matemáticas; no entanto, reveste-se de
alguma complexidade já que as redes neuronais têm
tendência a descobrir aquilo que não existe.

Qual o "melhor" método de previsão? Se o futuro é
desconhecido, só é possível dar resposta a esta questão
depois de conhecer os resultados futuros. A escolha de um
adequado método de previsão depende de os analistas
pretenderem apenas estabelecer previsões ou pretenderem
também influenciar o comportamento dos acontecimentos
futuros. Por outro lado, devem ter-se em conta factores
como as características das séries temporais (tendência,
movimentos cíclicos, sazonalidade, movimentos irregula-
res), o horizonte temporal da previsão (curto, médio ou
longo prazo) e o número de previsões requeridas. O analista
pode até encontrar vários métodos ou modelos adequados

q

bad news
good news

i) Redes Neuronais.
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Com a experiência e os erros de

previsão do passado, será provável

que consigamos prever mais

eficientemente o futuro.
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para descrever o fenómeno em estudo, o que torna difícil a
tarefa de escolher o "melhor". Assim sendo, no processo de
selecção de um bom modelo, devem tomar-se em conside-
ração os erros de previsão obtidos com os diferentes
métodos através da previsão a um passo sobre as últimas
observações conhecidas da série observada. Os critérios
dos erros de previsão mais utilizados são baseados nas
seguintes funções:

.

Mentzer e Cox (1984) estudaram o nível de familiari-

�

�

�

Erro quadrático médio, ,
onde é o desvio entre o valor observado
e o valor previsto da série no momento (erro de
previsão);
Erro absoluto médio, ;
Erro percentual absoluto médio,

t

dade e satisfação de mais de 150 gestores de empresas
americanas com os principais métodos de previsão
qualitativa e quantitativa. Os resultados empíricos
obtidos apresentam-se nos Quadros 1 e 2.

Os gestores destas empresas estão muito familiarizados
com os métodos de previsão baseados em juízos subjecti-
vos, com a opinião do presidente (81%), a força de vendas
(79%) e a expectativa dos clientes (73%), e também com
diversos métodos quantitativos (médias móveis, projecção
em linha recta, alisamento exponencial, regressão e análise
de tendência linear). Contudo, verifica-se que a maioria dos
gestores americanos consultados está satisfeita com os
tradicionais métodos de previsão quantitativos (regressão,
alisamento exponencial, médias móveis e análise de
tendência linear) e, em maior grau, com as previsões
subjectivas do presidente, dos vendedores e dos clientes.

Num outro estudo, Dalrymple (1987) analisou a
percentagem de uso dos diferentes métodos de previsão nas

Em percentagem (%)
Métodos de Previsão

Qualitativos (subjectivos)

Opinião do presidente

Força de vendas

Expectativas dos clientes

Quadro 2 – NÍVEIS DE SATISFAÇÃO

Mais ou menosSatisfeito Insatisfeito

67

60

58

58

55

54

40

32

30

Regressão

Alisamento exponencial

Médias móveis

Análise de tendência linear

Método de decomposição

Simulação

Análise de ciclos de vida

Projecção em linha recta

Metodologia de Box-Jenkins

Quantitativos

19

19

21

28

14

18

20

31

13

14

21

21

15

31

28

40

37

57

54

45

43

24

23

25

22

32

32

7

11

12

8

16

22

11

9

9

Quadro 1 – NÍVEIS DE FAMILIARIDADE

Em percentagem (%)
Métodos de Previsão

Muito Pouco Nada

Qualitativos (subjectivos)

Opinião do presidente

Força de vendas

Expectativas dos clientes

13

16

20

Quantitativos

Médias móveis

Projecção em linha recta

Alisamento exponencial

Regressão

Análise de tendência linear

Simulação

Análise de ciclos de vida

Método de decomposição

Metodologia de Box-Jenkins

81

79

73

6

5

7

8

7

15

20

17

23

41

49

65

85

82

73

72

67

55

48

42

26

Em percentagem (%)
Métodos de Previsão

18,6

16,9

8,5

6,8

5,1

3,4

1,7

10,2

10,2

5,1

Quadro 3 – USO DE MÉTODOS DE PREVISÃO

Subjectivos

Força de vendas

Opinião do presidente

Levantamento da indústria

Intenções de compra

13,0

19,6

8,7

4,3

33,9

25,4

6,8

6,8

17,4

2,2

10,9

6,5

15,2

10,9

6,5

4,3

4,3

2,2

Empresas
Industriais (59)

Empresas de
Serviços (46)

Extrapolativos

Quantitativos

Previsão Naïve

Indicadores avançados

Medias móveis

Taxa de variação unitária

Percent. da taxa de variação

Alisamento exponencial

Projecção em linha recta

Modelos econométricos

Regressão múltipla

Regressão simples

Quadro 4 – PREVISÕES DA TAXA DE JURO DO
CRÉDITO BANCÁRIO EM PORTUGAL

Set-00
Out-00
Nov-00
Dez-00
Jan-01
Fev-01
Mar-01
Abr-01
Mai-01
Jun-01
Jul-01
Ago-01

6,4
6,4
6,6
6,4
6,5
6,3
5,9
6,2
6,4
6,0
5,9
6,1

6,467
6,400
6,581
6,398
6,372
6,161
5,862
6,101
6,381
6,105
6,087
6,174

6,262
6,375
6,395
6,562
6,430
6,487
6,334
5,980
6,160
6,356
6,065
5,930

6,270
6,479
6,561
6,714
6,631
6,637
6,487
6,128
6,150
6,301
6,106
5,941

6,215
6,399
6,457
6,622
6,523
6,558
6,416
6,063
6,164
6,348
6,111
5,953

6,428
6,316
6,620
6,600
6,400
6,551
6,251
5,923
6,151
6,295
6,076
5,948

6,527
6,430
6,333
6,237
6,140
6,044
5,947
5,851
5,754
5,657
5,561
5,464

6,400
6,400
6,400
6,600
6,400
6,500
6,300
5,900
6,200
6,400
6,000
5,900

Período
Taxa
Juro

Médias
Móveis

Alis. Exp.
Simples

Alis. Exp.
Duplo

Holt
Winters

Box-
Jenkins

Tend.
Linear

Naïve

3,1%EPAM 1,2% 3,2% 3,5% 3,3% 2,9% 4,8%
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empresas industriais e nas empresas de serviços (Quadro 3).
As empresas industriais recorrem mais a métodos de

previsão do que as empresas de serviços, o que não deixa de
ser estranho, já que as previsões para bens de consumo e
serviços são, em geral, mais precisas do que as previsões na
indústria, porquanto o número de consumidores no sector
de Serviços é muito maior e os bens de consumo são menos
afectados pelos ciclos económicos do que os produtos
industriais. Os resultados evidenciam ainda que os métodos
de previsão quantitativos (médias móveis, percentagem da
taxa de variação, alisamento exponencial) são mais usados
pelas empresas de serviços do que pelas empresas indus-
triais. Contudo, continuam a ser os métodos qualitativos
baseados na força de vendas e na opinião do presidente os
mais utilizados em previsões no sector da indústria.

Para comparar a qualidade de previsão de alguns dos
principais métodos de previsão de séries temporais,
utilizaram-se as séries mensais da taxa de juro do crédito
bancário em Portugal entre Junho de 1987 eAgosto de 2001
e o número de fogos construídos em Portugal entre Janeiro
de 1990 e Dezembro de 1999 na previsão passo a passo
sobre as últimas 12 observações disponíveis (previsão

). Nos Quadros 4 e 5, encontram-se as previsões
obtidas e os respectivos erros percentuais absolutos médios
(EPAM) para a taxa de juro e o número de fogos, respecti-
vamente.

O método das médias móveis, baseado na filtragem das
flutuações de carácter aleatório associadas ao operador da
média, revelou-se o "melhor" método de previsão das taxas
de juro activas dos bancos em Portugal, a avaliar pela
função dos erros de previsão EPAM (1,2%). Em contraste, o
modelo que apresentou "piores" previsões foi o modelo de
tendência linear (4,8%), que se limita a descrever o
andamento futuro da série através de uma linha recta. No
que respeita à previsão da série do número de fogos

in
sample

Aplicações a Séries Económicas
Portuguesas

Período
Taxa
Juro

Médias
Móveis

Alis. Exp.
Simples

Alis. Exp.
Duplo

Holt
Winters

Box-
Jenkins

Tend.
Linear

Naïve

8,0%EPAM 5,4% 7,7% 8,2% 5,3% 7,0% 5,9%

8 118

7 442

6 991

7 154

7 616

8 308

7 338

7 811

8 521

7 442

7 923

8 643

7 935

7 617

7 281

7 562

8 264

8 977

7 712

7 785

7 848

7 137

7 434

7 711

8 601

8 186

7 546

7 069

7 142

7 550

8 202

7 459

7 762

8 415

7 578

7 875

8 695

8 426

7 731

7 072

6 958

7 326

8 065

7 578

7 751

8 398

7 771

7 886

7 941

7 815

7 468

6 951

7 014

7 630

8 385

7 963

8 519

8 140

7 777

8 363

8 948

8 287

7 786

6 690

7 102

7 748

8 809

7 812

8 521

7 637

7 596

8 288

7 157

7 200

7 242

7 285

7 327

7 370

7 413

7 455

7 498

7 540

7 583

7 626

8 709

8 118

7 442

6 991

7 154

7 616

8 308

7 338

7 811

8 521

7 442

7 923

Quadro 5 – PREVISÕES DO NÚMERO DE FOGOS
CONSTRUÍDOS EM PORTUGAL

Jan-99

Fev-99

Mar-99

Abr-99

Mai-99

Jun-99

Jul-99

Ago-99

Set-99

Out-99

Nov-99

Dez-99

construídos em Portugal, que exibe movimentos de carácter
sazonal, o método de Holt-Winters e o método de médias
móveis, ambos com ajustamento de sazonalidade, foram os
que produziram melhores previsões em EPAM (5,3% e
5,4%, respectivamente). Os métodos de alisamento
exponencial duplo e obtiveram as previsões de menor
qualidade, correspondendo a erros percentuais absolutos
médios de 8,2% e 8,0%, respectivamente.

Todos os analistas têm a preocupação de escolher o
"melhor" método para prever o comportamento futuro de
alguns importantes e imprevisíveis fenómenos de natureza
económica e financeira, mas a maioria reconhece que
"prever é difícil, sobretudo quando se trata do futuro", e
mesmo os modelos escolhidos à luz de cuidadosos critérios
de selecção podem produzir previsões desastrosas se as
condições futuras se alterarem. Estudos anteriores têm
mostrado que os métodos qualitativos (ou subjectivos) são
os mais utilizados na prática. No entanto, os empresários e
gestores de empresas têm vindo a revelar maior familiarida-
de e satisfação com alguns métodos de previsão estatística.
Não há dúvida de que os métodos de previsão qualitativos
são indispensáveis e, por vezes, a única alternativa viável,
sempre que haja alteração no andamento normal da variável
em estudo. Contudo, devem ter-se em atenção os enviesa-
mentos e limitações que caracterizam o nosso julgamento
quando se pretende minimizar as consequências negativas
da previsão.Asolução mais consentânea passa por explorar
as vantagens de ambos os métodos (quantitativos e
qualitativos), combinando adequadamente as previsões
obtidas através de modelos matemáticos e estatísticos com
as previsões subjectivas e especulações de analistas
experientes e conhecedores da matéria substantiva.

naïve
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Você Sabe Tudo?Você Sabe Tudo?
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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.

A

B

C

D

E

F

Atente na fórmula da Despesa Nacional .

DN = C + G + I + E – Im + Rx – Px

Qual ou quais dos seguintes elementos retiraria para que

estivesse na presença de uma economia fechada?

Para pedir/dar eficazmente um esclarecimento ao

telefone, você precisa, fundamentalmente, de:

No diálogo ao telefone, para compensar a falta de

presença do interlocutor, há que privilegiar:

Qual das seguintes afirmações está de acordo com as

técnicas de EscutaActiva?

Na fase de encaminhamento resolutivo da pretensão do

cliente, o atendedor deve:

Num aumento de Capital Social por incorporação de

reservas:

1 – E.

2 – (E – Im).

3 – (E – Im + Rx).

5 – Duplicar esforços no sentido de produzir

mensagens claras e precisas.

6 – Ter um bom conhecimento dos níveis de língua.

7 – Anotar por escrito a resposta que obteve.

9 – O nível de língua familiar.

10 – Expressões faciais e gestos amáveis.

11 – Expressões verbais de simpatia.

13 – Concordar com o cliente.

14 – Sorrir e olhar o cliente.

15 – Ser espontâneo na relação com o cliente.

17 – Parar de falar, para descobrir pistas.

18 – Reformular o desejo do cliente ou propor-lhe

alternativas.

19 – Despedir-se educadamente do cliente e dar

continuidade à relação de atendimento.

21 – Só os accionistas podem exercer os seus

direitos.

22 – Os accionistas exercem todos os seus direitos no

mercado primário.

23 – Qualquer investidor pode exercer direitos.

4 – (E – Im + Rx – Px).

8 – Tomar nota do serviço ou da pessoa com

quem falou.

12 – Alinguagem técnica.

16 – Interromper o cliente para pedir esclarecimen-

tos sobre os assuntos.

20 – Utilizar atitudes de exploração, para detectar

necessidades do cliente.

24 – Qualquer investidor, accionista ou não, poderá

exercer direitos, desde que lhe sejam

atribuídos ou os adquira no mercado.

G

H

I

J

K

Os Resultados da Actividade (RB) de um banco são

calculados do seguinte modo:

As empresas, normalmente, constituem provisões para

títulos negociáveis. A empresa X decidiu criar provisões,

para o que efectuou o seguinte movimento contabilístico:

25 – Produto Bancário – Custos Operativos.

26 – Produto Bancário + Custos Operativos.

27 – Proveitos Operativos – Custos Operativos.

29 – Elimina completamente o risco, na medida em

que assegura uma melhor selecção dos clientes.

30 – É uma técnica de base estatística, que facilita a

descentralização da decisão de crédito.

31 – Acelera o processo de decisão, pois elimina a

necessidade de análise das operações caso a

caso.

33 – Celebrar os contratos de transporte e seguro de

mercadoria até ao porto de destino, sem mais

responsabilidades.

34 – Celebrar os contratos de transporte e seguro até

ao porto de destino e suportar todas as despesas

de desembarque da mercadoria.

35 – Suportar todos os custos com a colocação da

mercadoria a bordo do navio, no porto de destino,

excluindo o desalfandegamento.

37 – O comercial conhece profundamente os

produtos e serviços que comercializa.

38 – O comercial percebe as motivações de compra

do cliente.

39 – O cliente está fidelizado ao banco.

41 – Provisões do exercício/ Títulos negociáveis.

42 – Provisões do exercício/Provisões para aplica-

ções de tesouraria.

28 – Proveitos Financeiros – Proveitos Operativos.

32 – Baseia-se na recolha e tratamento de dados

mais susceptíveis de predizer a rendibilidade

da operação.

36 – Colocar a mercadoria no armazém do

importador suportando todos os custos

inerentes.

40 – Existe um tratamento privilegiado numa zona

de atendimento preferencial.

O crédito :

A utilização do termo DES implica para o exportador a

obrigatoriedade de:

O sucesso de uma venda consegue-se quando:

Débito/

scoring

Crédito
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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 50.

43 – Provisões para aplicações de tesoura-

ria/Provisões do exercício.

45 – Um activo.

46 – Um passivo.

47 – Um resultado.

49 – O legítimo portador pode usufruir de crédito

gratuito durante 50 dias.

50 – O emitente é o cliente que assina o recibo da

compra.

53 – Têm diferentes espessuras e pesos.

54 – Existem em sete denominações diferentes.

55 – São iguais em todos os países da zona euro.

57 – Acções preferenciais.

58 – Obrigações clássicas.

59 – Títulos de participação.

61 – Da lei da oferta e da procura em mercado

secundário de cada um dos fundos de investi-

mento.

62 – Do quociente do valor do mercado da carteira,

expurgadas as respectivas responsabilidades,

pelo número das unidades de participação em

circulação.

65 – Não pode transferi-lo para um regime bonificado.

66 – Só pode transferi-lo para um regime bonificado

na mesma instituição de crédito.

67 – Pode transferi-lo para um regime bonificado

desde que sejam cumpridos alguns requisitos.

44 – Títulos negociáveis/Provisões para aplica-

ções de tesouraria.

48 – Um recurso.

52 – Existe sempre a intermediação de um

acquirer, que é responsável pelo pagamento

prévio dos montantes devidos ao fornecedor.

56 – De €1 e € 2 têm as mesmas medidas de

segurança que as moedas de cêntimos.

60 – Obrigações de taxa fixa.

64 – Do quociente do valor estimado pela socieda-

de gestora para cada carteira, expurgadas as

respectivas responsabil idades, pelas

unidades de participação em circulação.

Em

28/02/0X o seu saldo apresentou-se devedor em 2 000

euros. No balanço do banco, esse saldo devedor apareceu

como:

51 – Não é permitido o levantamento de numerário

num caixa automático, pois esta modalidade

destina-se a efectuar o pagamento de bens ou

serviços nos terminais de pagamento automáti-

co.

Um destes activos financeiros cotado na BVLP é

considerado um instrumento de rendimento misto.

Qual?

O valor diário da unidade de participação de um fundo de

investimento resulta:

63 – Do valor indicativo definido pela sala de

mercados do banco para cada tipo de fundo de

investimentos.

O mutuário de um crédito à habitação no regime geral:

L

M

N

O

P

Q

A empresa X tem um depósito à ordem no banco A.

Nos cartões de crédito:

As moedas euro:

68 – Pode transferi-lo para outro banco, mantendo o

mesmo regime de crédito, se forem cumpridos

todos os requisitos legais.

Ateoria da hierarquia das necessidades é uma teoria de:

78 – Universalidade das necessidades, uma

necessidade satisfeita já não motiva o ser

humano e uma necessidade satisfeita conduz à

busca de uma necessidade de nível superior.

79 – Universalidade das necessidades, uma

necessidade satisfeita já não motiva o ser

humano e uma necessidade satisfeita conduz à

sua realização plena.

80 – Universalidade das necessidades, uma

necessidade satisfeita motiva o ser humano e

uma necessidade satisfeita conduz à busca de

uma necessidade de nível superior.

69 – Liquidez.

70 – Solvabilidade.

71 – Fundo de maneio.

73 – Liderança.

74 – Mudança organizacional.

75 – Motivação.

77 – Universalidade dos desejos e ambições do ser

humano e concepção de que uma necessidade

satisfeita já não o motiva.

72 – Capitais próprios = Capitais permanentes.

76 – Cultura organizacional.

R

S

T

Numa perspectiva de médio e longo prazo, aceita-se que

uma empresa está equilibrada quando possui:

Os pressupostos da Teoria de Maslow assentam nos

seguintes princípios:
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Soluções

A
B
C
D
E

– 4

– 5

– 11

– 14

– 18

F
G
H
I
J

– 24

– 25

– 30

– 35

– 38

K
L
M
N
O

– 43

– 45

– 49

– 53

– 59

P
Q
R
S
T

– 62

– 67

– 70

– 75

– 78

Vo
cê

Sa
be Tudo?

$
$

$

$
$ $$ $$

$

$

$

$
$

$

$
$ $$ $$

$

$

$

Instituto de Formação Bancária

SEMINÁRIO

Lisboa
12 de Abril de 2002

BASILEIA II
E OS INSTRUMENTOS DEREDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO

Seminário

Revisão do

Acordo de Basileia

Mais um

Dada a importância da revisão do Acordo de Basileia, o
IFB considerou oportuno dar seguimento ao Seminário de
Novembro passado sobre a Adequação de Capitais na
Banca, levando a efeito, em 12 de Abril, um novo
seminário, denominado Basileia II e os Instrumentos de
Redução do Risco de Crédito.

Com efeito, a revisão do actual Acordo de Adequação de
Capitais pelas instituições de crédito, proposto pelo Comité
de Supervisão Bancária de Basileia, continua em discussão,
estando programada para fins de 2002 a sua versão
definitiva, com o objectivo de ser implementada pela
comunidade bancária a partir de 2005.

Se, por um lado, as novas regras prudenciais em matéria

Seminário
ÊxitoÊxitode

de adequação de capital pelos bancos vão ser mais
complexas, por outro lado, a banca enfrenta importantes
desafios num ambiente arriscado, o que requer reforço de
capital por parte dos accionistas.

Torna-se, assim, crucial para a competitividade das
instituições de crédito o domínio das metodologias de
alocação de fundos próprios aos riscos da sua actividade e
a sua melhor gestão, com vista a optimizar-se a utilização
desses fundos e a criar-se o valor exigido pelos accionistas e
investidores em geral.

Este segundo Seminário esteve a cargo de 3 oradores: Dr.
Pedro Eiras Antunes, Dra. Adelaide Cavaleiro e Dra. Inês
Cruz.

A Dra. Adelaide Cavaleiro começou por analisar
das propostas mais recentes sobre a

reformulação do Acordo de Capitais, não só do Comité,
mas também das instituições de crédito. Posteriormente,
esta mesma oradora pronunciou-se ainda sobre as
Garantias e Colaterais como instrumentos mais
representativos do mercado.

A identificação das principais operações e instrumentos
que permitem atenuar os riscos de crédito e,
consequentemente, as exigências de fundos próprios foi o
tema tratado, em seguida, pela Dra. Inês Cruz.

A terminar, o Dr. Pedro Eiras Antunes dissertou sobre
Derivados de Crédito, à luz deste novo Acordo de Basileia.

Este 2º Seminário contou com a presença de 84 pessoas,
que tiveram, no final, uma opinião muito favorável,
atribuindo a classificação de 93% ao interesse global
do programa.

Nos seus comentários, sublinharam que
os oradores demonstraram bons
conhecimentos das matérias, foram
muito claros nas suas exposições e
que os temas tinham sido de
muito interesse e utilidade, mas
que, face à complexidade e
v a s t i d ã o d o s s e u s
conteúdos, deveriam
voltar a ser abordados.

The

State of the Art

�
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