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O
Editorial da é, por via da regra, o

espaço em que o Director chama a atenção dos

leitores para os aspectos mais importantes do

conteúdo da Revista. Nesta edição, a número 55, há, no

entanto, um facto que, pelo seu significado, tem de ser

relevado.

O Dr. Manuel Augusto Monteiro, após uma rica e

diversificada carreira profissional, decidiu aposentar-se,

iniciando assim uma nova fase da sua vida pessoal. Durante

os quase 12 anos em que foi Director da ,

imprimiu-lhe uma forte marca pessoal, tornando-a num útil

instrumento de trabalho para os milhares de bancários que,

todos os trimestres, se habituaram a tê-la pontualmente no

seu local de trabalho.

A obra fala por si. Os leitores mais atentos da são

as melhores testemunhas do sentido de oportunidade que,

número após número, a revista apresenta. Destinada a um

público heterogéneo mas exigente, tem conseguido

combinar, equilibradamente, artigos de carácter técnico ou

de reflexão estratégica com outros de índole prática ou

noticiosa sobre a Banca em geral e o IFB em particular.

Em homenagem ao seu trabalho, vamos manter o rumo

traçado. Com o esforço de todos e o incentivo dos leitores!

Inforbanca

Inforbanca

Inforbanca

E
d

ito
ria

l
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O ambiente competitivo e de grande transformação

em que o sector bancário vive hoje é suficiente para

se afirmar que é dos sectores da economia nacional

que mais maturidade e desenvolvimento atingiu.

Aliás, refira-se que esta evolução é igualmente

assinalável no contexto da União Europeia, onde

assistimos a um conjunto de fusões e aquisições

que mudaram o perfil competitivo do sector.

Apresentam-se algumas ideias e linhas de tendência

no desenvolvimento recente do sector bancário e

principalmente o que marcará a sua evolução no

futuro próximo. A discussão fundamental hoje é

sabermos quais os principais do negócio e

como agir.

Qualquer empresa que tenha fins lucrativos procura

o retorno para o seu accionista. Nas instituições de

crédito, este princípio é válido, ou seja, procura-se a

maximização do valor do accionista, sendo que esta só é possível através da criação de valor na empresa. As decisões devem

em princípio ser geradoras de valor económico, sendo pertinente as instituições desenvolverem mecanismos de medição

integrada da sua global e das operações que realizam.

drivers

performance

Mudança
Sector

Mudança
Sector

SectorMudança
Um

em

Banca:

A Gestão do Risco e a Alocação de Capital São

FundamentaisDrivers

Luís Filipe Costa*

clientes;
Desenvolvimento de processos de

(CRM);
Gestão mais eficiente dos recursos e obtenção de
ganhos de eficiência;
Necessidade de integrar mais operações numa óptica
de fusões e aquisições recentes;
Globalização dos mercados com novas oportunidades
de negócios;

�

�

�

�

Customer Rela-
tionship Management

Actualmente, identificam-se as seguintes forças
caracterizadoras e tendências recentes:
�

�

�

�

Novos mercados em surgimento, por via de alguma
desregulamentação ou por via de um ambiente
regulamentar diferente em alguns casos;
Maior competição vinda do exterior, o que implica
maior investimento em capital humano e ;
Mudança de foco do produto para o cliente;
Necessidade de aumentar o nível de fidelização dos

expertise
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

Enfoque na criação de valor quer da empresa, quer do
accionista e no uso mais eficiente do capital;
Maior aproveitamento do desenvolvimento tecnoló-
gico;

Risco de crédito (componente fundamental);
Riscos de mercado (risco de taxa de juros, risco
cambial, variação de preços nos mercados bolsistas,
etc.);
Risco operacional (agora alvo de maior atenção);
Risco de liquidez;
Risco estratégico/negócio.

Novos canais/formas de escoamento de serviços
financeiros;
Maximização do .

A gestão do risco e a alocação de capital são dois
instrumentos decisivos para a criação de valor na
instituição, como apoio à tomada de decisão e escolha de
opções, possibilitando um crescimento sustentado e seguro
num mercado cada vez mais globalizado.

O negócio dos bancos é um negócio de risco, mais
propriamente de compra e venda de risco. Ao concederem
crédito, compram risco e, ao aceitarem depósitos, vendem
risco. Uma tipologia para os principais riscos subjacentes à
actividade bancária poderá ser a seguinte:

O objectivo central do desenvolvimento de modelos
mais integrados e consistentes visa, antes de mais, para
além de uma melhor percepção do risco de crédito, uma
mais eficiente alocação de capital próprio às operações
desenvolvidas. Só com base em modelos de risco aperfei-
çoados as instituições podem estabelecer medidas mais
correctas de medição da sua , tanto mais que as
medidas de retorno ajustadas pelo risco (ex: RAROC)
começam a ser cada vez mais utilizadas.

Por isso, a existência de plataformas de gestão do risco,
de forma integrada para os diferentes tipos de risco, afigura-
-se decisiva. Essas plataformas de gestão de risco devem
compreender três pilares distintos e sequenciais:

Brand Value

performance

Pilar I: Controlo do Risco

Pilar II:Análise de Sensibilidade ( )

Pilar III: Gestão Estratégica

Stress Test

Sobretudo, torna-se importante encarar a medição dos
riscos não apenas como uma imposição regulamentar, mas
essencialmente como arma de decisão estratégica para as
instituições de crédito.

Estes modelos devem também avaliar os níveis de
concentração do crédito.Amelhor forma de moderar o risco
sistémico é através da diversificação (teoria do portfólio),
ou seja, conceder crédito a muitas contrapartes com áreas
de negócio independentes. Este princípio, embora válido
em teoria, é muitas vezes difícil de implantar em pequenos
mercados de crédito.

Como a diversificação pode em muitos casos não ter a
expressão que se pretende, é necessário ter uma política de
preço ajustada o mais possível à concentração de riscos
assumidos. O desenvolvimento do 3º pilar é nesta óptica
fundamental.

Uma outra componente essencial é a alocação de capital,
mais propriamente a alocação de capital numa base
económica, isto é, tendo por base o risco das operações e
dos clientes, principalmente o risco de crédito.

As instituições de crédito têm uma particularidade que as
demais empresas não têm: o capital é exigido para suportar
risco. A dimensão da actividade bancária está sujeita às
dotações de capital e estas dependem dos riscos incorridos.
Basileia II irá estabelecer um papel muito mais intenso na
relação do risco com o capital, colocando a medição dos
riscos como fundamental para a determinação do capital
necessário a alocar à actividade bancária.

�

�

�

�

�

�

�

Identificação dos riscos incorridos;
Medição dos riscos;
Controlo dos riscos.

Impacto no risco de todo o portfólio derivado da
volatilidade de algumas variáveis.

Avaliação do binómio retorno/risco;
Alocação de capital baseada no risco (

);
Risco do portfólio e .

risk based
capital

pricing

Gestão do Risco

A Noção de Capital Económico e a
Alocação de Capital

Maximização do
Valor Económico

das Decisões

Controlo
do Risco

Modelos Integrados
de Performance

Desenvolvimento dos
Modelos de Risco/Alocação

Análise de
Sensibilidade
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Desta relação entre risco e capital regulamentar surge a
noção de capital económico. Isto é, cada operação bancária,
que tem associada uma determinada probabilidade de

, mobiliza fundos próprios, e o fundamental é a
existência de um modelo de alocação que permita gerir com
mais eficiência a distribuição do capital entre diferentes
áreas do negócio bancário e diferentes projectos,
permitindo garantir um adequado .

O nível de desenvolvimento de tais modelos deve
permitir medir a rendibilidade a diversos níveis: unidades
de negócios, produtos, clientes e até transacções.

A construção de modelos de risco/alocação de capital
deve evoluir para metodologias mais próximas da teoria do
portfólio, em que cada operação terá uma contribuição para
o risco total da carteira de créditos. Ou seja, uma operação
vista isoladamente poderá ter um risco elevado, mas,
quando inserida em determinada carteira de um banco,
pode ter um efeito de redução do risco total, caso a
correlação existente entre este crédito e o resto do portfólio
seja inferior a 1.

O que tal significa é que os modelos de risco não podem
ignorar o chamado “ ”.

A lógica da abordagem pela teoria do portfólio é que
existirão provavelmente economias de escala no consumo
de capital, quando tida em consideração a totalidade da
carteira.

Além disso, para que as instituições de crédito possam
sobreviver têm de ter uma política de consistente
com o custo do seu capital. A determinação desse custo
pressupõe compreender o montante de capital requerido
para cada negócio realizado e este irá depender em grande
medida da contribuição de risco para o portfólio total.

Entre diferentes abordagens possíveis, existem as
metodologias ou , que permitem uma
medição da ajustada a diferentes níveis da
estrutura organizacional e do negócio.

O preço das operações deve, para além de outras
componentes, incorporar, por um lado, o custo associado às
perdas esperadas (proveniente da análise de risco) e, por
outro, uma componente para o custo do capital económico
consumido com vista a perdas não esperadas.

default

Return on Equity (ROE)

pricing

top-down bottom-up
performance

efeito carteira

Estes modelos só serão importantes se numa fase
posterior ao seu desenvolvimento e teste forem
incorporados no processo de planeamento estratégico,
identificando--se que actividades devem ser desenvolvidas,
mantidas ou abandonadas.

O desenvolvimento destes modelos deve ser encarado
como um elemento de redução de custos, através de um uso
mais eficiente das necessidades de capital.

De um modo global e numa perspectiva de conclusão,
propõem-se algumas reflexões finais:

As preocupações aqui enunciadas e os princípios
discutidos permitem-nos assegurar que esta problemática
do risco capital se coloca na perspectiva de dois
intervenientes: credores e accionistas. Na perspectiva dos
primeiros porque o capital deve ter um nível que permita
assegurar protecção face a circunstâncias adversas. Na
perspectiva dos segundos porque interessa saber se a
rendibilidade obtida está em consonância com o risco
assumido.

versus

*Assistente da Universidade dos Açores e
Director Adjunto de Risco do BCA

Este artigo é da responsabilidade exclusiva do seu autor e
reflecte uma opinião meramente pessoal, enquanto docente e
investigador.

�

�

�

�

�

O ambiente bancário está em perfeita mudança, quer
do ponto de vista das forças de mercado e competição,
quer do ponto de vista regulamentar e prudencial, com
grandes revisões por parte do Comité de Basileia;
A noção de capital económico necessário para cada
transacção e consumido por cada cliente é mais
adequada ao estabelecimento do ;
A gestão do risco terá um papel mais interveniente no
futuro próximo, com efeitos sobre os modelos de

ajustado;
O passado recente tem sido marcado por um rápido
desenvolvimento em novos modelos de risco e
(EVA, RAROC, , etc.);
O valor dos modelos de risco reside no facto de
possibilitarem o ajustamento da rendibilidade das
operações e dos clientes, determinando que áreas de
negócios são geradoras de valor ou, pelo contrário, são
destruidoras de valor.

pricing

pricing

pricing
Value-at-Risk

�

ConclusõesRisco de Crédito
Portfólio

Exposição
Individual
ao Risco

Correlação
entre

Exposições

Concentração
do

Crédito

Gestão de Risco e Alocação de
Capital São Fundamentais
para o Pricing

Prob.
Default
(Pdf)

1 – Taxa
de

Recuperação

Capital
em Risco

Rendibilidade
Exigida

Perdas
Esperadas

(Risco)

Capital
Económico+
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Inovação e
Sistemas de Informação

Estudo do Arquivo Óptico de
Documentos

José Monteiro Barata
Coordenador da Secção

A prestação de serviços bancários envolve um
conjunto de contactos mais ou menos frequentes entre o
banco e o cliente. Na maioria dos casos, destes contactos
resultam transacções e os documentos que atestam o
modo como essas transações foram realizadas,
nomeadamente: cheques, livranças, avisos, etc.

O facto de esses documentos funcionarem como
elementos de prova, que validam as condições em que as
transacções foram realizadas, faz com que os bancos os
mantenham em sua posse durante um determinado
período de tempo. Esta situação leva à constituição de
arquivos.

Um arquivo não é um simples depósito. O que distin-
gue o primeiro do segundo é o facto de o arquivo ser siste-
matizado, organizado. Deste modo, o estudo e a sistema-
tização dos arquivos é, desde sempre, uma preocupação

da função Organização no interior dos bancos.
Também neste domínio se têm feito sentir os efeitos da

mudança tecnológica. Existem hoje em dia meios muito
eficazes para fazer o arquivo de documentação,
nomeadamente a microfilmagem e o arquivo óptico. A
imagem dos documentos guardada nestes suportes
funciona como meio de prova, isto é, substitui do ponto
de vista legal o documento original, que pode assim ser
destruído.

Porém, ao contrário do que se possa pensar, a
passagem de um arquivo tradicional para um arquivo
microfilmado ou óptico não consiste apenas na instalação
de uma máquina de microfilmagem ou de um
digitalizador de imagem. A transição de um suporte
tecnológico para outro exige um estudo de análise e
redesenho dos circuitos e dos procedimentos de arquivo.

O estudo que a seguir se apresenta foi realizado no âmbito do

projecto de fim de curso da licenciatura em Organização e

Sistemas de Informação e teve dois objectivos: o levantamento

dos circuitos e dos procedimentos de arquivo que eram então

levados a cabo numa determinada instituição financeira e a sua

análise e redesenho, numa perspectiva de implementação do

arquivo óptico.

Como nota a salientar, este trabalho traduz, de forma muito

concreta, a interligação de diferentes agentes educativos, num

contexto real de aprendizagem e formação – a instituição

financeira –, abrangendo: o tutor designado pela instituição

financeira, o docente do ISGB, o membro do Conselho Técnico do

COSI (em sede de prova final) e, naturalmente, o aluno.

Preâmbulo
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O arquivo óptico corresponde ao armazenamento, de
um modo estruturado, da imagem digitalizada de um
documento. As principais vantagens deste suporte de
arquivo são:

Do ponto de vista tecnológico, o arquivo óptico
vem substituir, na banca, o arquivo por microfilme. Do
ponto de vista legal, é possível, desde 2000, a utiliza-
ção, como substituto do documento original, da sua
imagem digitalizada. A legislação que permite essa
utilização enquadra de um modo objectivo as virtudes
do arquivo óptico; nela se lê que:

�

�

�

�

�

Redução do volume do arquivo

Redução dos perigos de deterioração

Facilidade na cópia

Facilidade de consulta e de difusão

Facilidade de articulação com outras tecnologias

– num simples CD
podem ser gravadas imagens de milhares de pá-
ginas;

– os CD são
suportes muito estáveis, que resistem muito melhor
do que o papel às condições de humidade e lumino-
sidade;

– os CD são facilmente copiá-
veis, o que significa que é com facilidade que se
copia a informação dos milhares de documentos
guardados em CD;

– a consulta de
um arquivo óptico corresponde à exploração de uma
pasta electrónica, situação com que a generalidade
das pessoas está familiarizada. É igualmente fácil
retirar um documento do arquivo e transmiti-lo elec-
tronicamente para um outro computador (ou para
um aparelho de fax);

– a conjugação da digitalização da imagem com o
reconhecimento de caracteres permite guardar o
documento e reconhecer a informação nele contida,
seja ela uma assinatura, um montante ou uma data.

José Dias Lopes* Alexandre Rafael Santos**

O Arquivo Óptico – Enquadramento

O Projecto
«Arquivo Óptico de
Documentos»

Tendo em conta as possibilidades de ordem tecnológi-
ca e o novo enquadramento legal, a instituição bancária
em causa desenvolveu o projecto de arquivo óptico de
documentos. Este projecto tem como objectivo o
levantamento e redefinição de procedimentos e circuitos
a ter em conta, legais e/ou outros, para a aplicabilidade da
legislação referida. Ou seja, o que neste projecto está em
causa não é a substituição, pura e simples, dos equipa-
mentos de microfilmagem por equipamentos de digitali-
zação; o que se pretende é um novo desenho das opera-
ções de arquivo tendo em conta as novas possibilidades
tecnológicas e legais.

Decreto-Lei 279/2000
“As instituições de crédito são obrigadas a manter em arquivo

um volume considerável de documentos justificativos das
operações de liquidação que efectuam, com especial destaque para
cheques pagos. A gestão, manutenção e acesso ao arquivo de tais
documentos constitui um problema que o Decreto-Lei n.º 110/89,
de 13 de Abril, e a Portaria n.º 974/89, de 13 de Novembro, vieram
solu-cionar com a possibilidade de destruição dos originais, findo o
prazo de guarda, e a atribuição de força probatória às cópias obtidas
a partir do microfilme.

Volvida uma década, a experiência bancária vem aconselhando
a adopção de outros suportes arquivísticos de informação
tecnologicamente mais evoluídos e que permitem, com redução de
custos e maior rapidez e eficiência, obter melhores resultados.
Entre eles, o disco óptico tem-se mostrado apto a armazenar uma
quantidade significativa de imagens de documentos e a garantir a
reprodução fiel e integral dos originais. Por outro lado, em face do
crescente volume e do tratamento uniforme, outros documentos
requerem a atenção que o cheque mereceu, designadamente a letra
de câmbio, não se vislumbrando fundamentos que justifiquem a
aplicação de regime diferenciado.”
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1ª Fase: Determinação dos documentos a digita-
lizar

2ª Fase: Levantamento e análise dos circuitos exis-
tentes

O DL 279/2000 permite que meios ópticos sejam utili-
zados para arquivo de diversa documentação, como: che-
ques, letras de câmbio, livranças, avisos ou ordens bancá-
rias de pagamento ou de transferência pagos e talões de
depósito de valores. Esta situação constitui alteração sig-
nificativa relativamente ao quadro legal anterior, que
apenas atribuía valor probatório à imagem microfilmada
dos cheques.

Deste modo, nesta primeira fase do projecto fez-se,
com os serviços jurídicos, a listagem dos documentos que
poderiam ser objecto de digitalização.

Hoje em dia, apenas os cheques são microfilmados;
deste modo os procedimentos de arquivo distinguem os
cheques. Estes são primeiro enviados para uma secção de
operações bancárias, onde são microfilmados, e depois
enviados directamente para arquivo, sendo o serviço de
Meios Materiais apenas informado deste envio. A restan-
te documentação é centralizada no serviço de Meios Mate-
riais, onde é organizada e remetida para arquivo.

É ao serviço de Meios Materiais que compete a gestão
quer dos pedidos de documentos que estejam arquivados,
quer do processo de destruição dos documentos obso-
letos.

Os circuitos aqui descritos de um modo sucinto foram,
no projecto, analisados de um modo muito detalhado, o
que envolveu, designadamente:

Com base na análise dos circuitos actuais, nesta fase
estudaram-se as diferentes alternativas a apresentar ao
órgão decisor. A tecnologia de arquivo óptico apresenta
uma característica que é determinante no estabelecimen-
to de diferentes alternativas – o facto de ser gradativa, isto
é, ser ajustável em dimensão.

Ao contrário das soluções possíveis para a microfil-
magem, que exigem uma instalação de algum porte,
centralizada, as soluções possíveis em digitalização são
escaláveis, ou seja, pode-se centralizar num único grande
sistema se se tiver um volume muito grande de documen-
tos a tratar, mas pode-se dispersar geograficamente o
processo de digitalização recorrendo a equipamentos de
menor porte, enviando depois electronicamente as
imagens para um arquivo central. Foram assim estabele-
cidas as seguintes alternativas:

3ª Fase: Proposta de soluções

�

�

�

�

�

�

A elaboração de fluxogramas das diferentes situa-
ções que podem ocorrer;
A determinação dos meios humanos e materiais
actualmente envolvidos nas operações de arquivo;
Aanálise do plano de codificação existente;
Aanálise das normas e procedimentos em vigor.

Solução centralizada;
Digitalização distribuída.

CIRCUITO DE ARQUIVO DO CHEQUE

Informa
Operações Bancárias

ARQUIVO

Meios Materiais

Balcões

Órgãos Centrais

ARQUIVO

Meios Materiais

Balcões

CIRCUITO DE ARQUIVO DA DOCUMENTAÇÃO NÃO
MICROFILMADA

ARQUIVO

Digitalização

DocumentoDocumento Documento

SOLUÇÃO CENTRALIZADA

ARQUIVO

DocumentoDocumento Documento

DIGITALIZAÇÃO DISTRIBUÍDA

Digitalização Digitalização Digitalização
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Estas duas alternativas foram enviadas para o órgão
competente, ficando a aguardar decisão, e com este envio
se encerrou o projecto.

Este projecto integrou alguns elementos interessantes.
Por um lado, conjugou a tradição do tema – o arquivo –
com a modernidade da solução encontrada: o arquivo
óptico; por outro lado, relacionou de um modo feliz a

Foram estabelecidos, para cada uma das alternativas,
os procedimentos de: digitalização, consulta e destruição
de documentos. Foram igualmente determinados os
meios necessários à implementação de cada uma das

soluções.
Tendo em conta estes elementos, foram analisadas

comparativamente as duas alternativas. O
dessa comparação é apresentado de seguida.

quadro-
-resumo

QUADRO-RESUMO

Desvantagens Desvantagens

�

�

�

�

Resistência à mudança com a introdução de novos

procedimentos;

Custos inerentes à necessidade de formação de

pessoal;

Custos na aquisição de e no

desenvolvimento de uma nova aplicação;

Dependência de um grupo limitado com o

sobre digitalização e arquivo óptico.

hardware

know-

-how

SOLUÇÃO CENTRALIZADA SOLUÇÃO DESCENTRALIZADA

Vantagens Vantagens

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Redução do arquivo em papel;

Espaço físico para armazenamento de

documentos em papel vai ser menor;

Menor burocracia nos processos;

Menos intervenientes no processo de consulta;

Acesso imediato aos documentos em arquivo

óptico ( );

Organização do arquivo mais facilitada;

Maior eficiência e rapidez na consulta de

documentos;

Maior diversificação na utilização dos mesmos;

Melhor gestão no processo de destruição de

documentos já digitalizados;

Oportunidade de melhoria de negócio com a

implementação de novos procedimentos a nível de

(ex: circulação de documentos

electrónicos);

Especialização de um departamento em arquivo

óptico;

Menor custo em equipamento e formação.

—

online

workflow

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Idem;

Idem;

Idem;

Idem;

Idem;

Idem;

Idem;

Idem;

Idem;

Idem;

Descentralizar as tarefas de arquivo ao DMM;

Maior rapidez no processo de digitalização (menos

burocracia);

Maior automatização de processos ( OCR

e ICR).

software

�

�

�

Maior resistência à mudança com a introdução de

novos procedimentos;

Mais custos inerentes à necessidade de formação

de pessoal;

Mais custos na aquisição de e no

desenvolvimento de uma nova aplicação.

hardware

Comentário Final

escola e a empresa.

*Docente do ISGB
** Ex-aluno do COSI

Uma outra conclusão é ainda possível retirar deste
projecto:

. Este esforço de compatibilização das novas
ferramentas (tecnologias) com o funcionamento da
empresa é a missão principal dos departamentos de
Organização.

a introdução de novas tecnologias exige
SEMPRE um esforço de adaptação por parte da
empresa

�



11or ancanI B 55

Crédito
à

Habitação

Instituto
de Formação
Bancária

Formação
a

Distância

Formação

Distância
a

Próxima Edição
8 de Fevereiro



12 or ancanI B 55

J. M. Carvalho Vieira*

Teresa Pereira
Coordenadora da Secção

Gestão da
Actividade Comercial

Inovação e Marketing de Serviços
Financeiros

De entre o conjunto de objectivos que pre-
sidem à divulgação deste trabalho,

e nuclear é o de sublinhar que a inte-
gração da Inovação e Marketing faz pleno senti-
do no actual quadro de globalização económica.

Para quem, como nós, persiste em tentar não
confundir o que é distinto, mas também em não
separar o que é complementar, a inovação – con-
sensualmente aceite como vector de sobrevivên-
cia e crescimento – constitui um processo que se
manifesta por uma realização original, cujo
desenvolvimento, lançamento e difusão reque-
rem o conhecimento de um conceito, de uma
função a cumprir, assim como recursos tecnoló-
gicos e materiais ( ).

Globalmente orientada para o mercado –
dado o seu enfoque nos processos e resultados –,
a inovação estará, portanto, estreitamente asso-
ciada ao esforço de marketing, especialmente
em serviços, tomado como vector de qualidade
global da prestação que se vincula à satisfação de

o
primeiro

produto/mercado

Adequação de uma Oportunidade Técnica
a uma Oportunidade de Mercado ...

Contribuindo para dar continuidade à concretização do que nos

propusemos no início desta secção (

) neste número, apresentamos um artigo que

sintetiza os resultados de um estudo efectuado em empresas do

sector financeiro português pelo Professor Carvalho Vieira sobre os

determinantes do sucesso dos processos de inovação,

nomeadamente sobre os determinantes do sucesso de novos

serviços financeiros.

“…ser um espaço diversificado

nos conteúdos e flexível na forma e estilo de apresentação dos

assuntos, tendo como ambição pretender que o leitor encare os

nossos artigos como pistas para reflexão e, porque não, como

motivo para fomentar o debate de ideias sobre e no seu contexto

profissional…”
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clientes. De uma relação paradoxal, de mútua exclusão,
evoluiu-se para uma redefinição positiva da mútua im-
plicação.

Em concreto, tomada como adequação de uma oportu-
nidade técnica a uma oportunidade de mercado, a inova-
ção nos serviços deverá corresponder tanto à implemen-
tação de um serviço cujas características técnicas ou per-
ceptuais sejam diferentes das dos existentes na empresa
(inovação de resultado) como a uma nova forma de
comercialização pela empresa de um serviço já existente
(inovação de processo) ou, sempre que possível, à combi-
nação das duas possibilidades anteriores – o que é difícil,
mas mais estrutural e sustentável. Mas não há inovação
sem difusão! Enquanto processo, deverá ser apoiada por
um esforço de marketing tomado como equi-
librada na perspectiva do consumidor e da concorrência,
evitando a produção de imagens da realidade parciais e
enviesadas. Sublinhe-se que a proliferação de novos ser-
viços "imitativos" no mercado é sintomática da urgência
em se inverter a tendência para que os novos serviços
sejam percebidos como genéricos e facilmente imitáveis,
diferenciando claramente a experiência do serviço. É,
pois, fundamental fixar o "estado da arte" em termos da
múltipla contribuição da literatura de marketing, inova-
ção industrial e, naturalmente, inovação de serviços para
que a concepção, desenvolvimento e lançamento de
novos serviços de êxito constituam uma fonte sustentável
de diferenciação, valor acrescentado e, inclusive, aproxi-
mação ao cliente.

Cabe referir que a investigação em torno do processo
de inovação se tem polarizado entre uma tradição orienta-
da para a dimensão económica do processo, pelo confron-
to entre sectores, indústrias e países e uma tradição, na
qual nos inscrevemos, mais orientada para a sua organi-
zação e centrada nas estruturas e processos. A ideia-força
subjacente é a de que, enquanto prestação, a natureza inte-
ractiva do acto de serviços estabelece, prolonga e intensi-
fica um sistema relacional profundo entre a empresa e os
seus clientes.

De qualquer modo, é natural que os modelos de inova-
ção industrial enformem a evolução, já relativamente
consolidada, de uma zona da investigação muito especifi-
camente vocacionada para a observação dos factores que
condicionam o sucesso na concepção, desenvolvimento e
lançamento de novos serviços, que permita testar a eficá-
cia de conceitos teóricos em ambiente real, isto é, verifi-
car o ajuste entre a inovação que se faz e a que se pensa
que deve ser feita, para, naturalmente, dos desvios retirar
ilações mutuamente vantajosas.

Olson (1990) explicava a dificuldade de as organiza-
ções se adaptarem às novas condições concorrenciais e de
mercado pelas dificuldades estratégicas e de organização
com que se debatiam na gestão da inovação.

Com efeito, tendo em conta o risco que o desenvolvi-
mento de novos produtos contém, às organizações colo-
cam-se várias questões: saber qual a estrutura a adoptar

orientação

caso empreendam tal actividade no seu interior ou, face a
impossibilidades inultrapassáveis, como e a quem sub-
contratar (Choffray e Dorey, 1987).

Ao designar por inovação a adequação entre uma opor-
tunidade técnica e uma oportunidade de mercado, Cadix
(1980) considera que é com base num eficiente interface
entre marketing e investigação que a empresa obtém e
durabiliza competitividade (VCS), isto é, a sua capacida-
de de inovação será tanto maior quanto:

1. Maior for a integração mencionada e a flexibilidade
das suas estruturas;

2. Mais definida esteja a sua missão e mais claros esti-
verem eventuais constrangimentos a curto prazo e incerte-
zas a longo prazo.

3. Mais interfuncional for a estratégia tecnológica, com-
binando o ciclo de vida da procura com o da tecnologia e o
dos produtos;

4. Mais os controlos marketing (pré-testes e testes)
incluírem o maior número de pessoas e áreas funcionais –
I&D, marketing, produtores, utilizadores, etc. (Quadro 1).

De qualquer forma, a gestão de projectos de inovação é
difícil, na medida em que se trata de um processo multidi-
mensional, que envolve marketing, produção, vendas,
finanças, I&D, engenharia e compras.

O problema maior para a gestão reside em decidir se,
para adoptar uma estratégia de inovação, é imprescindível
criar no seio da empresa uma estrutura que assuma essa
tarefa. Repare-se que, se o desenvolvimento de novos pro-
dutos/serviços com exclusivo suporte técnico, sem prestar
atenção aos interesses dos consumidores, é razão de mui-
tos fracassos, inovação é indissociável de organização,
pelo que o contacto entre os departamentos técnicos e os
departamentos comercial e de marketing deverá ser estrei-
to e sistematicamente aprofundado.

As organizações, ao incorporarem nas suas decisões de
inovação os fenómenos da interactividade no que respeita
a elas mesmas, aos seus clientes e à concorrência, reco-
nhecem a importância da diferenciação e do conhecimen-
to do comportamento do consumidor no êxito de novos
serviços.

A Integração I + D e Marketing

4

QUATRO CONDIÇÕES DE INOVAÇÃO PARA
VANTAGEM COMPETITIVA SUSTENTADA

A disponibilidade ou incremento de capacidades e recursos

valiosos.

A disponibilidade ou incremento de capacidades e recursos

raros entre os concorrentes – o que será melhor!

A posse ou incremento de capacidades e recursos imitáveis

imperfeitamente – o que é mais seguro!

A posse ou incremento de capacidades e recursos não

substituíveis estrategicamente – o que é difícil, mas mais
estrutural, logo, durável!

1

2

3

Quadro 1

Gestão da Inovação nos Serviços:
A Operacionalização
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Esta abordagem é ainda mais importante considerando
que a crescente participação relativa dos serviços nas eco-
nomias industrializadas justifica a crescente atenção dedi-
cada, nos últimos anos, à compreensão das suas condi-
ções e mecanismos de integração e sucesso no sistema
económico. Na medida em que a oferta actual de servi-
ços, particularmente os financeiros, está sujeita a uma
elevada privatização e concorrência, antecipar o rendi-
mento futuro de novos projectos constitui um desafio
crítico com que se defrontam os responsáveis de marke-
ting. Todavia, a transposição de modelos de êxito de
novos produtos para o âmbito dos serviços não tem per-
mitido uma visão globalizadora do ambiente interno e
externo que melhor configure o sucesso de novos ser-
viços.

Ao analisar uma amostra de 120 novos serviços finan-
ceiros portugueses (67 de sucesso/57 de fracasso), o pre-
sente estudo examina as relações previstas por um mode-
lo global de determinantes do sucesso de novos serviços,
i.e, formula e testa hipóteses relativas ao impacto diferen-
ciado de factores estratégicos e ambientais sobre indica-
dores múltiplos do seu rendimento.

Os resultados de uma
sugerem que o conjunto de factores que melhor distin-

guem novos serviços de rendimento positivo médio e
elevado, ao longo dos seus distintos indicadores, é sensi-
velmente diferente e mais reduzido que o que distingue
apenas entre inovações de sucesso e fracasso.

Práticos e académicos consideram a concepção,
desenvolvimento e lançamento de novos serviços de
êxito como fonte sustentável de diferenciação, valor
acrescentado e aproximação ao cliente.

A literatura de marketing de serviços insiste na neces-
sidade de se inverter a tendência para que os novos servi-
ços sejam percebidos como genéricos e facilmente imitá-
veis. Cumprir este objectivo exigirá, consequentemente,
a adopção de um processo contínuo que resolva, de modo
superior e original, necessidades/problemas novos/já
existentes, diferenciando claramente a experiência do
serviço.

Com efeito, a investigação sobre os factores estratégi-
cos e ambientais que determinam o êxito ou fracasso de
novos serviços e, especialmente explicam diferentes ní-
veis de desempenho positivo é ainda hoje escassa, explo-
ratória e sectorial. Do ponto de vista metodológico, a
investigação evoluiu de um enfoque limitado à identifica-
ção das razões de êxito ou de fracasso de novos serviços
para a discriminação conjunta dos seus determinantes.
Mais recentemente, a análise estendeu-se à identificação
dos factores que explicam distintos graus de rendimento,
i.e, fazem a distinção entre novos projectos de êxito
médio e elevado. De qualquer modo, a proliferação de
novos serviços no mercado exige uma alocação mais
selectiva de recursos, apoiada em previsões mais precisas

binary logistic regression analy-
sis

dos níveis de desempenho/rendimento futuro dos novos
projectos.

Na sequência deste enquadramento, deduzimos e pro-
pomo-nos verificar:

De acordo com os desenvolvimentos recolhidos na
literatura de marketing de serviços e, particularmente,
com os resultados obtidos pela investigação acerca das
condições de êxito de novos bens (produtos/serviços),
este estudo assume que:

Com efeito, investigações empíricas recentes mos-
tram que:

O conjunto de factores críticos do desempenho de
novos serviços varia, na sua composição e peso rela-
tivos, em função da natureza financeira/não finan-
ceira dos seus indicadores .

Para investigar o êxito de novos serviços
( ), fundámos, conceptual e empirica-
mente, o estudo num conjunto de relações cuja estrutura,
tal como se observa na Figura 1, prevê que a
de novos serviços seja função de um amplo conjunto de

5

low/marginal/high

performance

�

�

�

�

�

�

�

�

Se as organizações de serviços medem de forma
distinta o rendimento/ dos seus novos
projectos em função de diferentes estratégias de ino-
vação;
Se o conjunto de discriminantes entre novos servi-
ços de êxito/fracasso é distinto em função dos indi-
cadores utilizados para captar o seu rendimen-
to/ .

O carácter previsível e planificável do êxito de
novos serviços, particularmente os financeiros,
depende da compreensão que as organizações têm
sobre os factores internos/externos que a condi-
cionam;
O impacto dos determinantes do rendimento de
novos serviços (projecto, processo, empresa e ambi-
ente) é determinado pela natureza específica, finan-
ceira/não financeira, dos seus indicadores – o nosso
objectivo central.

O desenvolvimento e lançamento de novos projec-
tos é distinto entre produtos e serviços, i.e., o êxito
destes últimos não está afectado, no mesmo grau e
direcção, pelo conjunto de factores determinantes
do êxito de novos bens industriais ;
O conjunto de variáveis com impacto relevante na

de novos serviços inclui atributos rela-
tivos ao novo projecto, ao seu processo de desenvol-
vimento, à organização e às condições de ambiente ;
O reconhecimento da influência de factores ambien-
tais sobre a de novos serviços não é
consensual. Apesar de ausente do conjunto de deter-
minantes do sucesso em diversos estudos , surge
associada a que estimu-
lam a aceitação/rejeição da inovação . Wright
(1990) observa, ainda assim, que o grau de regula-
mentação do mercado constitui um condicionamen-
to positivo da dos novos serviços;

performance

performance

performance

performance

pressures behind the market

performance

1

2

3

4

Quadro Conceptual

Determinantes do Êxito de
Novos Serviços
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factores. Com efeito, neste estudo, pretendemos captar a
influência de duas categorias de determinantes: (a)

– relativos aos recursos e capacidades da organi-
zação; à qualidade, vantagem relativa, superioridade e
grau de inovação do novo serviço; à orientação de marke-
ting e formalização do seu desenvolvimento e lançamen-
to; e ao compromisso da Alta Direcção na criação de um
ambiente sinérgio que incentive a inovação; (b)

– relativos à atractividade e intensidade competitiva
do mercado-alvo do novo serviço, assim como ao seu
grau de regulamentação.

Por seu turno, o êxito de novos serviços é multidimen-
sional, pelo que, para superar os limites da informação
captada pelos seus indicadores tradicionais, utilizámos
quatro tipos de medidas agrupadas em duas categorias
genéricas: (1) – o seu desempenho
em quota de mercado e objectivos financeiros alcança-
dos, assim como a magnitude das expectativas a longo
prazo que a empresa lhes associa; (2) –
o seu curto, médio, longo ciclo inicial de geração de
lucros; (3) – o seu potencial
para incrementar a relação da empresa com os seus clien-
tes actuais, i.e, para reforçar a sua fidelidade e rendibili-
zação; (4) – o seu potencial para
constituir "janela de oportunidade" para a entrada em
novos mercados e/ou o lançamento de outros novos servi-
ços.

Para a concretização desta investigação e desenho do
questionário final, sintetizámos o material recolhido da
revisão da literatura e da série de entrevistas exploratórias
realizadas, o que permitiu obter um conjunto de 67 variá-
veis que serviu de base à construção de um
estruturado em três grupos de escalas de tipo Likert de
1-7 pontos ( ). Este, de-
pois de testado, foi submetido a quadros superiores com
responsabilidades directivas na preparação, lançamento e
acompanhamento de novos serviços financeiros de 347
empresas portuguesas (banca, fundos imobiliários e mobi-
liários, corretagem, seguros, capital de risco, e

). A percentagem de respostas recebidas foi de
30% (105 empresas). Todavia, apenas 62% dos questio-
nários puderam ser considerados válidos, i.e, 120 novos
serviços (63 de fracasso e 57 de êxito).

Para o contraste das hipóteses formuladas e tendo em
conta a natureza das variáveis utilizadas, adoptámos uma
sequência analítica multivariada em 3 fases:

1.ª – Identificação dos descritores do projecto, da
empresa e do ambiente que melhor diferenciam os grupos
de novos serviços. Os respondentes classificaram-nos,
previamente, como sucessos e fracassos comerciais.
Dado que os estudos anteriores não fornecem medidas
consistentes e válidas para os construtos em teste, sujeitá-
mos as diferentes variáveis a uma análise exploratória

estra-
tégicos

ambien-
tais

6

7

financial performance

time to break-even

relationship enhancement

market development

questionnaire

strongly disagree; strongly agree

leasing
factoring

(PCA) para examinar as suas eventuais relações subja-
centes;

2.ª – Com base nas dimensões derivadas da
( ) e na prévia classificação

sucesso/fracasso ( ), os dados foram submetidos a
uma , para identificar
as dimensões de ambiente, empresa e novo serviço que
melhor discriminam entre êxito e fracasso. O nosso
objectivo não é prever quais serão os novos serviços de
sucesso ou de fracasso, mas sim verificar se o êxito
( )/fracasso pode ser antecipado pela infor-
mação obtida sobre os determinantes da sua

.
3.ª – Adicionalmente, testámos a sua influência sobre

cada um dos 4 indicadores individuais de desempenho
( ; ;

) através de uma
sequência de .

Apesar de a análise dos dados mostrar uma correlação
moderada entre variáveis relativas ao novo serviço, à
organização e ao ambiente (r between .19 and .44), os
resultados de uma

mostram 11 factores independentes
compatíveis com a estrutura de indicadores proposta e
que em conjunto explicam 64% da variância nas
variáveis originais.

Contrariando as indicações da literatura, não foi possí
vel confirmar totalmente que as organizações de serviços
medem de forma distinta a dos seus novos
projectos, na medida em que a amostra não reconheceu a

Principal
Components Analysis IVs

DVs
binary logistic regression analysis

high/marginal
perfor-

mance

financial performance relationship enhancement mar-
ket development and time to break-even

binary logistic regressions

Principal Components Analysis with
Varimax Rotation

performance

-

Metodologia

Tratamento e Resultados

Figura 1

Qualidade

global do NS

Previsão/

/regulação

Hostilidade

competitiva

Estratégia de

inovação

Imagem

corporativa

Processo de

DNS

Grau de

inovação para a

empresa

Sinergias de

gestão

Vantagem

relativa

Esforço de

marketing

Grau de

inovação para o

mercado

Rendimento

financeiro

Janela de

oportunidade

Ciclo de

retorno

Rendibilização

de clientes

DETERMINANTES DO SUCESSO DE NOVOS SERVIÇOS

Continua na página 33
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Um estudo conduzido pelo Instituto de Formação Bancária

no âmbito do European Bank Training Network

Qual o “estado da arte” do na banca europeia?

O como ferramenta de formação é muito ou pouco utilizado por essa Europa fora?

A sua utilização tende a aumentar?

Em que moldes? Como uma metodologia de formação única ou associada a outras?

Quais as principais vantagens e dificuldades/limitações apontadas a este sistema de formação?

e-Learning

e-Learning

O na
BANCA EUROPEIA

e-LEARNING

A naInternet Formação Bancária
Tem-se registado um crescimento quase exponencial no

uso da Internet em todas as áreas de negócio.

Também na educação e formação baseadas na Internet o

número de cursos , programas, eventos e conferên-

cias oferecidos por organizações de todo o mundo,

comparado com a situação vivida há alguns anos atrás,

regista um aumento considerável.

O sector bancário e financeiro tem realizado enormes

online

O na – Oe-Learning Banca Europeia Estudo
Com o objectivo de apurar efectivamente o modo e o

grau em que está a ser utilizado o na banca

europeia e como tende a evoluir, o Instituto de Formação

Bancária, no âmbito da European Bank Training Network,

desenvolveu um estudo envolvendo 81 bancos (em 14

países) e 26 institutos de formação bancária europeus (em

22 países), aproximando-se assim a amostra recolhida de

cerca de 20% do total.

e-Learning

Os Bancos Europeus Usam o ?e-Learning

Não usam e-Learning

Usam e-Learning
Brevemente

58%
Médio prazo

Os Bancos Europeus Vão Adoptar o ?e-Learning

*Os restantes 2% vão adoptá-lo a longo prazo ou

não têm planos para tal.

Resultados Obtidos

investimentos em tecnologia e dispõe de equipamentos e

redes comerciais de elevada qualidade, que lhe permitem

oferecer novos serviços aos seus clientes, bem como

de sistemas de comunicação internos que possibilitam a

distribuição eficaz da informação. Logo, é um dos sectores

em que existem boas condições de implementação do

.

online

e-Learning

Os países participantes foram os seguintes: Bélgica,

Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Escócia, Eslováquia,

Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda,

Hungria, Itália, Luxemburgo, Polónia, Portugal, República

Checa, Roménia, Rússia, Suíça e Turquia.

A metodologia utilizada foi a de aplicação de questioná-

rios, apresentados entre Novembro 2001 e Março 2002,

reportando-se os dados à realidade de 2001.

58%
42% 40%

58%

2%*
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Para o Instituto de Formação Bancária de Portugal foi um

privilégio poder recolher e analisar informação tão

detalhada e proceder a um relatório geral país a país,

ficando bem claro que a síntese agora apresentada é

necessariamente incompleta.

Dificuldades Limitações Observadas/
Ainda persistem alguns problemas técnicos e a baixa

interactividade é ainda referida como um dos aspectos

menos positivos. Motivar os participantes torna-se um de-

safio.

Também foi salientada a necessidade de melhorar o

Duração dos Cursos

Meios utilizados

Plataformas usadas

Filosofia de Comunicação

Regista-se uma grande diversidade de respostas: desde

Cursos de poucas horas até Cursos de 2 anos. Mais

frequente: desde 2 semanas até 4 meses.

A comunicação por e-mail, grupos de discussão, manuais

de auto-estudo, CD-roms, são alguns dos meios mais

utilizados.

Na maioria dos bancos a Intranet é a base de

comunicação mais utilizada, embora também sejam usadas

as Extranets e a Internet no geral.

As plataformas mais utilizadas são, em primeiro lugar, as

adquiridas no mercado, em segundo lugar, as que são

desenvolvidas internamente e, em terceiro lugar, os

.

A comunicação assíncrona é a mais utilizada, seguida de

appli-

cation service providers

Principais Itens Análisede

Algumas Conclusões Gerais
A maioria dos bancos e institutos de formação bancária

europeus está a desenvolver programas de formação em

ou planeia fazê-lo num futuro próximo; o

apresenta algumas características atractivas que

justificam o seu interesse crescente, tais como flexibilidade,

redução de custos e rapidez; ainda subsistem problemas

e-Learning

e-Learning

Implicações Estudo
Instituto de Formação Bancária

do para o

acesso à Internet, de definir bem os diferentes papéis no

seio da equipa pluridisciplinar, de utilizar instruções e regras

claras para o formando, de investir na preparação de

professores (que se tornam Tutores ) e de

implementar soluções formativas mistas.

online

comunicação assíncrona, com momentos síncronos. De

referir que nenhuma das Instituições utiliza exclusivamente

comunicação síncrona.

A maioria dos bancos recorre a entidades externas ou

desenvolve os conteúdos em parcerias, enquanto os

i n s t i t u t o s d e f o r m a ç ã o b a n c á r i a e u r o p e u s

maioritariamente os desenvolvem internamente.

Encontram-se Cursos sobre aplicações informáticas

específicas, também Windows e Office, Técnicas Bancá-

rias, Euro, Mercados Financeiros, Crédito Bancário, Área

Comercial, Seguros, etc.

É muito diverso o tipo de apoio utilizado. Os mais

frequentemente referidos são a tutoria personalizada,

para dúvidas e sessões de apoio presenciais.

help-

-desk

Desenvolvimento de Conteúdos

Conteúdos mais usuais

Tipos de Apoio

tecnológicos que necessitam de ser resolvidos de forma a

que o possa tornar-se mais eficaz; considera-se,

além disso, que o não é uma solução : deve

ser complementada com outras metodologias e

ferramentas de formação.

e-Learning

e-Learning per se

O sistema WebBanca – Formação Bancária ,

sistema de desenvolvido pelo Instituto de

Formação Bancária (www.webbanca.pt), muito lucrou,

ainda que colateralmente, com todo este trabalho.

Online

e-Learning

�

Vantagens e-Learningdo
São as seguintes as principais vantagens apontadas ao

: reduz custos da formação, atinge uma

população numerosa e dispersa, é uma metodologia

flexível e pode ser integrada com outros tipos de formação,

e-Learning

é rápido, eficiente e eficaz, possibilita um fácil acesso à

informação, , e encontra-se adaptado às

necessidades individuais de formação.

anytime anywhere
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Dr. João Salgueiro

"O IFB é um instrumento de mobilidade na sociedade

portuguesa", pois "o facto de proporcionar a quem trabalha na

banca uma formação de base e uma cultura bancária moderna e

adaptada aos desafios permite que os profissionais neste sector

possam mudar de instituição sem grande dificuldade, já que os

conhecimentos básicos permitem essa mobilidade e a cultura é

comum."

Felicitando os diplomados, referiu que o Certificação de

Aptidão Profissional que iam receber constitui uma ferramenta

"que é de boa qualidade e que premeia o esforço bem sucedido

que desenvolveram", sendo "um bilhete de entrada numa

carreira que vai ser de constante aperfeiçoamento e evolução,

se quiserem ter sucesso".

Dr. Pereira Torres

"O IFB procura que o curso, além do saber, dê também aos

jovens alunos um saber-estar na profissão, um desenvolvimen-

to de atitudes inerentes à postura de um bancário com

destaque para a capacidade de comunicação, de negociação,

de gestão de conflitos e ao mesmo tempo a apresentação de

faculdades administrativas e capacidades de cálculo".

Relativamente à parceria com o IEFP, relevou que "o IFB tem

estado e continuará disponível para o aperfeiçoamento,

conjuntamente com o IEFP, do futuro da aprendizagem na

banca, quer relativamente a este curso, quer em relação ao

desenvolvimento de outros níveis de especialização em

estudo".

CURSO GERAL BANCÁRIO
REGIME DE ALTERNÂNCIA
Sessão Comemorativa dos 10 Anos e
Entrega de Diplomas

Os 10 anos de vida do Curso e a entrega de diplomas aos últimos formandos que o concluíram constituíram o motivo de

uma sessão solene, em Lisboa e no Porto.

Em Lisboa, decorreu no passado dia 30 de Outubro, no grande auditório da Culturgest.

Esta Sessão foi presidida pelo Senhor Ministro da Segurança Social e do Trabalho, ,

acompanhado pelos Presidentes da Mesa da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Bancos,

, da Associação Portuguesa de Bancos, , e do Instituto do Emprego e Formação Profissional,

, e ainda pelo Director-Geral do IFB, .

O Curso Geral Bancário em Regime de Alternância foi criado em 1992, por via de uma parceria estabelecida entre o IFB

e o IEFP, e tem vindo a ser desenvolvido desde esse ano, cumprindo em 2002 uma década de existência.

Ao longo destes 10 anos, já foram diplomados cerca de 900 jovens, a grande maioria dos quais está actualmente

integrada no sector financeiro.

Dr. António Bagão Félix

Dr. António Costa

Leal Dr. João Salgueiro Dr.

Mário Caldeira Dias Dr. António Pereira Torres
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Dr. Mário Caldeira Dias

Dr. António Bagão Félix

O conceito de parceria foi considerado "correctamente

aplicado no caso do IFB, sendo duas organizações que

conjugam esforços e complementaridades no sentido de

consagrarem uma solução duplamente vantajosa: criar

empregos de qualidade e fornecer a base de capital humano

para fundamentar a adaptação tecnológica e organizacional".

"Os desafios do futuro passam muito pela qualificação

profissional, e essa qualificação é absolutamente imprescindí-

vel no mundo económico e social, que mudou muito nos

últimos anos e nas últimas décadas, quer no contexto da

empresa, quer no contexto do mundo do trabalho, quer até no

contexto da geografia ou do mapa das profissões".

Aos diplomados comunicou que "a formação profissional os

valoriza como cidadãos, os dignifica como pessoas humanas e

os enriquece como profissionais", e que "a vida profissional não

é uma maratona, é uma estafeta, onde estamos permanente-

mente a transmitir, a passar o nosso testemunho, a redistribuir

conhecimentos, saberes, angústias, problemas, anseios, sendo

isso a vida profissional."

No Porto decorreu no dia 7 de Novembro, no Hotel Vila

Galé, a sessão solene correspondente.

Nesta sessão estiveram presentes o ,

Delegado Regional do IEFP, o , Director

Geral-Adjunto do IFB, o Dr. Reinaldo Figueira, Director para a

Formação Profissional do IFB, o , Director

do IFB do Porto, diversos directores de instituições financeiras,

formadores, actuais formandos e, naturalmente, os diploma-

dos e familiares.

Numa referência ao 10.º aniversário do CGBRA, destacou a

importante vitória que constitui, para todos, a vitalidade deste

projecto quando o sector financeiro atravessa uma fase de

significativas mudanças, resultantes do desenvolvimento

tecnológico, por um lado, e da concentração da actividade

bancária, por outro. Este ambiente obriga a cada vez maior

rigor, qualidade e dedicação de todos os que pretendem

ingressar no mercado de trabalho.

Destacando a significativa taxa de empregabilidade, que se

tem mantido ao longo destes 10 anos, não deixou de realçar a

necessidade do desenvolvimento da formação para níveis

superiores, tendo o IFB respondido a esse desafio propondo a

criação de novos cursos, nomeadamente o de nível IV, cujo

projecto de portaria foi recentemente aprovado.

Manifestou o seu apreço pelo sucesso evidenciado pelo IFB

como parceiro de um projecto indispensável e valoroso na vida

pessoal e profissional de todos os diplomados.

Considerou o Curso determinante para o futuro dos jovens

presentes, mas, mesmo sendo um impulso inicial para a sua

inserção no mercado de trabalho, constitui a primeira etapa de

uma formação que se pretende contínua, ao longo da vida,

tendo em conta a importância que representa em termos de

competitividade e coesão social.

Dr. Carlos Boticas

Dr. Manuel Ferreira

Dr. Abílio Marques

Aos Diplomados, os nossos parabéns!

Dr. Manuel Ferreira

Dr. Carlos Boticas

NO PORTO
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08 deFevereiro de2003

08 deFevereiro de2003
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

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
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De acordo com um estudo efectuado pela empresa

de análise de mercado Datamonitor, a banca , na

Europa, deverá contar com mais de 75 milhões de

clientes em 2005, mais do dobro registado em 2001.

Apesar da redução do espaço de investimento na

banca electrónica verificada nos últimos anos e de ser

previsível que esse investimento prossiga em

contracção a curto e médio prazo, os bancos deverão

continuar a migrar com sucesso os seus clientes para a

Internet, que passará a ser o canal privilegiado para

operações como as transferências financeiras e a venda

de produtos financeiros indiferenciados.

online

in , 2002Diário Económico

�

Teve lugar em Dezembro de 2002, em Frankfurt, nas

instalações do Banco Central Europeu (BCE), uma exposição de

arte contemporânea portuguesa, com obras de 18 artistas

portugueses.

Naquele mesmo espaço, na Alemanha, foram já apresentadas

exposições de arte contemporânea de outros países da União

Europeia tendo em vista a aquisição de obras para a criação de

uma colecção de arte de países da UE, que será mostrada

publicamente na nova sede que o BCE está a projectar e que será

inaugurada no prazo de dois ou três anos.

in , 2002Diário Económico

�

ARTE CONTEMPORÂNEA PORTUGUESA NO
BANCO CENTRAL EUROPEU

EXPANSÃO da
BANCA na EUROPAONLINE

EXPANSÃO da
BANCA na EUROPAONLINE

FORTE IMPLANTAÇÃO DO
MULTIBANCO EM PORTUGAL

Os meios de pagamento electrónicos e a prestação de

serviços financeiros cresceram fortemente na última década

na generalidade dos países desenvolvidos, tendo conhecido

em Portugal uma das expansões mais assinaláveis quer em

termos de infraestruturas em funcionamento, quer em termos

da respectiva utilização pelo público.

De acordo com o Banco de Portugal, o desenvolvimento já

atingido permite afirmar que o sistema financeiro português

se situa entre aqueles, na UE, onde a intensidade de utilização

de meios de pagamento electrónicos e a implantação de caixas

automáticas são mais elevados.

Os dados mais recentes disponíveis para Portugal

confirmam que o valor total das operações em caixas

automáticas ou em terminais de pagamento automático

ascende a cerca de 37% do produto interno bruto. Na UE,

apenas o Reino Unido e a Finlândia se aproximam, mas com

níveis de 30% do PIB.

As razões para a forte implantação dos meios de pagamento automático em Portugal assentam numa rede de

acesso com forte cobertura geográfica, disponível a todos os clientes dos bancos, com um conjunto diversificado

de serviços, sendo a generalidade das operações gratuitas para o utilizador. �

FUNDAMENTOS

DE BANCA

CURSO COMPLEMENTAR

DE BANCA
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Em razão do bom acolhimento que esta formação
iniciada desde 1995 tem tido, iremos dar continuidade
aos Cursos deste Programa de Formação, cuja
finalidade é apoiar a formação de quadros em algumas
das principais áreas da actividade bancária.

Este programa compreende três cursos – Auditoria
Bancária, Mercados Financeiros e Risco de Crédito.

Utilizando a metodologia do Auto-Estudo Assistido/

Teve início, no passado dia 28 de
Setembro, com uma sessão de apre-
sentação, em Lisboa, Porto e Coim-
bra, o Programa de Certificação Ban-
cária, cuja finalidade é a de proporcio-
nar uma sólida formação técnica aos
profissionais da banca e de os motivar
fortemente para os desafios da forma-
ção contínua.

Este projecto compreende dois cur-
sos: Fundamentos de Banca e Curso
Complementar de Banca.

Funciona em regime de Ensino a
Distância/Auto-Estudo Assistido,
com apoio presencial aos sábados,
utilizando-se uma metodologia pre-
dominantemente participativa, inte-
grando formação teórica e prática
simulada.

Os formandos são sempre estimula-
dos a interagir com o formador/

/Ensino a Distância, com apoio presencial aos sábados,
torna-se possível conciliar a frequência do Curso com as
ocupações profissionais e pessoais.

Trata-se de um programa com a atribuição de um
Diploma, que lhe confere credibilidade.

Os gráficos que se apresentam retratam o perfil dos
participantes que começaram o Curso em Março de 2002
e que concluirão em Maio de 2003.�

Formação Qualificante
Início em Março de 2003

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS

Bancários

93%

Não Bancários

7%

Formação Superior

86%

Outra

14%

SITUAÇÃO PROFISSIONAL

PROGRAMA
DE CERTIFICAÇÃO
BANCÁRIA

/animador, esclarecendo as dúvidas e
resolvendo casos práticos.

Esta iniciativa recebeu, mais uma
vez, um bom acolhimento da parte do

sector bancário e de outros sectores da
actividade com ligação ao sector finan-
ceiro, estando inscritos 285 novos
participantes.�
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CURSO GERAL BANCÁRIO
Os melhores de 2001/2002

A exemplo do que tem vindo a ser efectuado em anos anteriores, foram nomeados os melhores alunos do Curso em

Alternância do ano lectivo de 2001/2002, dos pólos de Lisboa e Porto.

Esses alunos são os seguintes:

Pólo de LISBOA Pólo do PORTO

1.º Ano

Nuno Ricardo Carapinha
Ribeiro Fernandes

(média = 15,9 v)

2.º Ano

David Alves Pereira

(média = 18,2 v)

3.º Ano

David José Canilho
Madeira Luís

(média = 17,2 v)

1.º Ano

Joana Filipa Silva
Ribeiro de Jesus

(média = 15,2 v)

2.º Ano

Alexandro Cravo Ribeiro

(média = 17,0 v)

3.º Ano

José Manuel Martinez
Coimbra da Silva Dias

(média = 16,4 v)

FORMAÇÃO

UALIFICANTEQ
AUDITORIA BANCÁRIA

MERCADOS FINANCEIROS

RISCO DE CRÉDITO

CURSOS

ESPECIAL IZADOS

Instituto de Formação Bancária

9ª Edição

2003/2004
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Ao longo do último trimestre de 2002, tiveram lugar vários eventos no ISGB, alguns naturalmente

relacionados com o início do ano lectivo. Assim, destacamos as seguintes realizações:

Teve lugar no dia 19 de Outubro

a abertura formal do 1.º ano do

referido Curso no auditório da

Portugal Telecom. Tal como vem

sendo tradição, a sessão tem lugar

simultaneamente em Lisboa e no

Porto, com ligação por vídeo-

-conferência. Os alunos que

iniciam os seus estudos no Curso

de Gestão Bancária (cerca de 800

alunos em todo o país) começam o

seu processo de socialização com

a escola conhecendo elementos

dos diversos órgãos de gestão, as

equipas docentes do 1.º semestre,

que apresentam as suas áreas

disciplinares, e, especialmente,

ouvem uma apresentação detalha-

da sobre as especificidades da

metodologia que caracteriza o

CGB e sobre o modo como se

devem preparar para estudar

eficazmente em ensino a distância.

Teve lugar no dia 25 de Outu-

bro o início da 4.ª Edição da Pós-

-Graduação em Mercados Finan-

ceiros. Nesta sessão, a direcção e

a coordenação do ISGB, o

Sessão de Abertura
Curso Gestão Bancária (CGB)

Abertura da Pós-Graduação em
Mercados Financeiros (PG-MF)

coordenador científico e o corpo

docente do 1.º trimestre apresen-

taram-se aos novos alunos, tendo

salientado as características deste

curso, em que onze diferentes

áreas temáticas serão trabalhadas

ao longo de três trimestres, em

seminários, num total de 200

horas; os seminários decorrem aos

sábados.
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R.S.F.F.

ISGB – Instituto Superior de Gestão Bancária

Dra. Margarida Sarmento Guedes

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

: m.guedes@ifb.pt

e-mail

CONVITE

CENTRO DE ESTUDOS FINANCEIROS

INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCÁRIA

O
,

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

subordinado ao tema

ISGB

"INOVAÇÃO E GESTÃO DE NOVOS PRODUTOS"

(Programa no verso)

7 de Novembro de 2002, das 18H00 às 19H45

Local:
– Associação Portuguesa de Bancos,

Av. da República, 35 – 5º Andar

APB

No âmbito das actividades do Centro de Estudos

Financeiros, realizaram-se, no último trimestre de

2002, dois colóquios subordinados aos seguintes

temas:

Inovação e Gestão de Novos Projectos (dia 7 de

Novembro), cujos oradores foram os Professores

Doutores José Manuel Carvalho Vieira e Manuel João

Pereira. Este colóquio mostrou duas perspectivas

sobre o referido tema, sendo que o primeiro dos

oradores salientou as exigências particulares no

contexto de oferta de serviços financeiros em

Portugal e o segundo se referiu ao desafio dos

sistemas e tecnologias de informação, também no

sector financeiro português. Ambos apresentaram

resultados das respectivas investigações de teses de

doutoramento.

Realizou-se ainda um outro colóquio, sobre

(dia 17 de Dezembro), no qual o

Professor Doutor Jorge Landeiro Vaz apresentou os

estudos que tem desenvolvido sobre gestão do

conhecimento e capital intelectual no meio

universitário. Este assunto será objecto de maior

destaque no próximo número da .

Capital Intelectual

Inforbanca �

Gosta daGosta da

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

revista;
• Numa fotocópia do

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

respeitando os dados
pedidos neste formulário.

e-mail

Instituto

de Formação

Bancária

Novo leitor

Alteração de endereço

Renovação

??

(1)

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

Nome

Função

Balcão/Serviço
(1)

Banco
(2)

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

INFORBANCA

Inscrição válida

para 4 números

1
ª

d
o

b
ra

Recomende-a a um colega

R.S.F.F.ISGB – Instituto Superior de Gestão Bancária
Dra. Margarida Sarmento Guedes

Tel.: 217 916 210 – Ext: 325 • Fax: 217 955 234
: m.guedes@isgb.pt

e-mail

CONVITE

CENTRO DE ESTUDOS FINANCEIROS

INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCÁRIA

O
,

tem a honra de convidar V. Exa. a participar no Colóquio
subordinado ao tema

ISGB

"

"

(Programa no verso)

O CAPITAL INTELECTUAL E AS EMPRESAS DO CONHECIMENTO
17 de Dezembro de 2002, das 18H00 às 19H45

Local:
– Associação Portuguesa de Bancos,

Av. da República, 35 – 5º Andar

APB

CA PI TAL

HU MA

NO

Colóquios
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SEMINÁRIO

SISTEMAS DE
PAGAMENTO

Na sua apresentação, Mr. Peter Jones apontou como prin-
cipais pontos fortes dos sistemas de pagamento portugueses
o facto de termos sólidas instituições financeiras, com bons
resultados das redes comerciais, um sector financeiro ino-

O Instituto de Formação Bancária realizou, no passado
dia 11 de Outubro, um seminário sobre "Sistemas de
Pagamento numa Economia Global", com o objectivo de
proporcionar aos participantes o contacto com as inovações
que se estão a operar na área financeira nacional e interna-
cional em matéria de sistemas de pagamento e o seu impac-
to em termos de alargamento e especialização do negócio
bancário.

Com este seminário, o Instituto de Formação Bancária
pretendeu abrir um espaço de informação e debate no qual
representantes das principais instituições ligadas ao assunto
– Banco de Portugal, SIBS e UNICRE – e representantes
de alguns dos principais grupos financeiros nacionais deba-
teram os mais recentes desenvolvimentos e iniciativas nesta
área.

Uma abordagem internacional foi proporcionada por Mr.
Peter Jones, Director da Payment Systems Europe, uma
empresa-líder no domínio dos sistemas de pagamento e das
novas tecnologias que lhes estão associadas, e que é um
reputado especialista em estratégia em matérias de paga-
mentos.

11th October 2002 Peter R Jones, Director, Payment Systems Europe Limited Slide Number 1
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vador, especialistas em tecnologias altamente qualificados
e infraestruturas de meios de pagamento centralizadas e
integradas. Contudo, esta integração das infraestruturas,
associada ao envelhecimento dos sistemas, conduz a uma
menor flexibilidade e capacidade de resposta ao mercado, o
que constitui um ponto fraco dos nossos sistemas de paga-
mento; a existência de uma base de custos elevada constitui
um ponto fraco também.

Quanto à perspectiva para os próximos cinco anos, Mr.
Peter Jones referiu que os países vencedores dos novos desa-
fios estratégicos que se colocam no negócio dos pagamen-
tos, em particular no retalho, serão aqueles que tiverem os
seus bancos a partilharem o processamento das operações,
de modo a obterem economias de escala; que conseguirem
alterar os hábitos de consumo dos clientes, nomeadamente
em termos de utilização do "dinheiro de plástico"; que enca-
rarem os sistemas de pagamento como um negócio e que
conseguirem gerar proveitos alternativos, através da diver-
sificação dos seus serviços; que utilizarem as novas tecno-
logias selectivamente; e que cooperarem entre si.

Por outro lado, aqueles que assumirem que a transição
para o "dinheiro de plástico" está completa e que não enca-
rarem a fraude como um problema, que continuarem a adiar
os investimentos em infraestruturas, que acreditarem que
irão continuar sozinhos no seu mercado e que a concorrên-
cia não irá surgir e que considerarem que a supervisão não é
eficaz não conseguirão vencer os desafios que se colocam
neste negócio.

Depois de Mr. Peter Jones, tivemos a intervenção do Dr.
Vítor Bento, Presidente da SIBS e da UNICRE, que come-
çou a sua apresentação fazendo uma breve referência ao
passado, lembrando que a SIBS foi fundada em 1983, como
uma cooperativa de 12 bancos que decidiram partilhar o
investimento na infraestrutura tecnológica, e que esta foi
uma decisão com uma grande capacidade de previsão, na
medida em que hoje se começa a perceber que a partilha da
infraestrutura tecnológica tem vantagens para todos, sem
que isso prejudique a liberdade concorrencial. Ou seja, a
actividade da SIBS assenta num modelo "cooperativo con-
correncial", em que os bancos cooperam no plano da infra-
estrutura e ao mesmo tempo concorrem entre si no sentido

de cada um conseguir ganhar vantagens no mercado, perce-
bendo-se que não é com base na plataforma tecnológica que
se estabelece a diferenciação da concorrência; pelo contrá-
rio, se for possível minimizar custos nessa infraestrutura,
isso liberta quer financeiramente, quer intelectualmente a
actividade dos bancos para competirem naquilo que é a sua
essência, ou seja, na satisfação dos clientes.

O crescimento da SIBS tem sido exponencial quer em
termos de dimensão da rede, quer em termos do volume da
actividade, tanto na rede de Caixas Automáticos como dos
Terminais de Pagamento Automático, pois, em apenas seis
anos, o nível de actividade triplicou – no conjunto, em 2001,
realizaram-se cerca de 863 milhões de transacções, movi-
mentando cerca de 20 mil milhões de euros.

Hoje, estamos numa mudança de cenário fundamental,
pois a introdução do euro quebrou todas as barreiras exis-
tentes e que asseguravam que o sistema de pagamentos
pudesse ser uma actividade nacional. Neste momento, esta-
mos completamente abertos à concorrência no espaço euro-
peu, a qual será feita numa base de custos.

No conjunto dos processadores que operam na Europa, a
SIBS poderá ser considerada uma empresa de média
dimensão, tendo limitações de escala num negócio onde,
como já foi referido, a variável fundamental vai ser o custo,
sendo a dimensão/escala de produção uma componente
muito importante na determinação dos custos de processa-
mento; deste modo, ser pequeno constitui uma limitação.
No entanto, a SIBS tem a vantagem de disponibilizar servi-
ços diversificados e de não ser apenas um processador de
cartões, como a maioria dos concorrentes.

A grande preocupação da SIBS é, então, assegurar os
mecanismos de competitividade e capacidade de diferen-
ciação, acompanhados de uma redução significativa dos
custos de processamento. Neste âmbito, a SIBS tem tido
sucesso, pois, em termos reais, nos últimos 2 anos os custos
unitários reduziram-se em cerca de 1/3; no entanto, ainda se
encontra num ponto médio-alto da estrutura de custos a
nível europeu.

Neste contexto, e para assegurar este sucesso, uma das
alterações fundamentais foi a definição clara da missão da
SIBS, obrigando a focar o negócio e a determinar onde não
se devem ocupar esforços ou investimentos.

O papel da SIBS no sistema financeiro nacional

Captura de economias de escala

O aumento do nº de transacções foi acompanhado de uma redução
significativa dos custos unitários.

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
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Definiu-se, portanto, que a missão da SIBS é contribuir
para a eficiência global do sistema bancário português, atra-
vés da disponibilização de soluções tecnológicas de paga-
mento, ou, acessoriamente, através da oferta de outros ser-
viços associados a pagamentos; deve fazer isto combinando
a segurança com a comodidade, com a eficácia e com a ino-
vação, ao menor custo possível. Esta componente dos cus-
tos é uma variável fundamental, que num mercado não con-
correncial tende a ser descurada; contudo, a partir do
momento em que é aberta a possibilidade de existirem
outros operadores a concorrer – e a concorrer pela via do
preço –, a questão do custo é uma variável determinante
para se ter sucesso. Portanto, ficou muito claro na missão
que a minimização do custo é um aspecto fundamental.

Daqui resultam dois grandes vectores de preocupação
para a SIBS. O primeiro vector é maximizar a eficiência,
racionalizando os "modelos de negócio" e os custos, através
da optimização quer dos processos, quer dos recursos inter-
nos, efectuando das actividades que não forem
eficientes na empresa e gerando fontes de receitas externas
ao "universo cooperativo".

O segundo vector de preocupação é a maximização da
eficácia, aumentando a abrangência da oferta de serviços,
quer naquilo que é o pagamento estrito, oferecendo novas
funcionalidades de pagamento e/ou de utilização dos canais
existentes (ex: MBNet), quer disponibilizando aos bancos

de actividades acessórias, permitindo obter
economias de escala – neste âmbito, pode dar-se o exemplo
da criação, em finais de Setembro deste ano, da empresa
subsidiária SIBS PROCESSOS, que se destina à realização
do processamento de cheques; espera-se que até final de
2003 grande parte do sistema bancário esteja a funcionar
nesta empresa.

Este aumento da abrangência da oferta de serviços deve
ser acompanhado do aperfeiçoamento da capacidade de
resposta ao mercado, pois, tal como tinha sido referido por
Mr. Peter Jones, a inflexibilidade é uma das fraquezas do
sistema de pagamentos português.

Seguiu-se um painel de debate sobre os "Desafios da
Globalização e os Sistemas de Pagamento", que teve como
moderador o Dr. Vítor Bento e onde estiveram envolvidos o
Prof. Miguel Athayde Marques – administrador da Caixa
Geral de Depósitos –, o Prof. Fernando Adão da Fonseca –
consultor daAdministração do Banco Comercial Português
–, e o Engº.Alves da Silva, do Banco Santander.
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A orientação estratégica para a actividade da SIBS assentará
em cinco grandes vectores estratégicos.

O Sistema de Pagamentos Português

O Dr. Eugénio Gaspar, Director do Departamento de
Sistemas de Pagamentos do Banco de Portugal, destacou
como principal característica do sistema português (que
talvez neste aspecto seja único na União Monetária) a sepa-
ração clara entre aquilo que são operações de grande mon-
tante e as operações de retalho – todas as operações acima
dos 100 000 euros são obrigatoriamente liquidadas numa
base individual no SPGT. As operações abaixo dos 100 000
euros são liquidadas através dos sistemas de retalho, poden-
do, se a urgência da própria operação o justificar, e tendo em
conta o factor preço, ser liquidadas também numa base indi-
vidual.

Esta separação é essencial para se reduzir e melhor con-
trolar o risco sistémico, pois este é menor em sistemas que
liquidam numa base individual, em tempo real, do que em
sistemas que liquidam por compensação numa base multi-
lateral.

No que respeita à quantidade, o número de operações
liquidadas numa base individual é muito reduzido –760000
operações por ano, que se contrapõem aos 1 063,25 milhões
de operações na área do retalho, dentro das quais predomi-
nam as realizadas através do sistema multibanco; no entan-
to, representam cerca de 94% do valor das liquidações.

Quanto à evolução dos meios de pagamento em Portugal,
o Dr. Eugénio Gaspar explicou que houve, de facto, uma

O Papel do Eurosistema
nos Sistemas de
Pagamentos

O Papel do Banco de
Portugal nos Sistemas
de Pagamentos

Características do
Sistema de Pagamentos
Português

Breve Caracterização

Organização e

Coordenação

� Novos
Desenvolvimentos

Sumário:
3.1. Breve Caracterização

Ev olução dos meios de pagam ento
(Volum e de transacções)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1989 1995 2000

Anos

U
ti

liz
aç

ão
d

o
s

m
ei

o
s

d
e

pa
g

am
en

to

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

rá
ci

o
"n

o
ta

s
e

m
o

ed
as

/P
IB

"
(v

al
or

)

cheques cartões de pagamento
transferências a crédito débitos directos
outros (efeitos, dinheiro electrónico) rácio "notas e moedas/PIB"



29or ancanI B 55

em fase de implementação (na área de Internet e
) e outras numa fase mais embrionária (como é o caso

da TV interactiva).

O Dr. Amadeu Paiva, Director Geral da UNICRE, abor-
dou, entre outros assuntos, a problemática da fraude dos
cartões de crédito, pois tem-se verificado um aumento cres-
cente na UE, com grande incidência da fraude envolvendo

.
Referiu ainda que a primeira causa de fraude é o
, com crescimentos anuais da ordem dos 40%; a segunda

causa é o , que tem crescido anualmente cerca
de 30% (com grande incidência na Internet), estando a
perda e o roubo em terceiro lugar.

m-pay-
ments

cross border
counter-

feit
account use

�

Carla Longo, Formadora do IFB

Amadeu Paiva, 11 de Outubro, 2002, IFB

Em Março de 2001 0,004% 0,076% 0,079% 0,013% 0,110%

Em Março de 2002 0,005% 0,080% 0,117% 0,015% 0,120%

Cartões Estrangeiros
União EuropeiaUNICRE

Média TotalCartões
Nacionais VISA MasterCard

Percentagem comparada
sobre o total dos valores transaccionados

FRAUDE REGISTADA NO ACQUIRER UNICRE

Fraude e EMV

Lisboa, 5 de Novembro2002

Instituto de Formação Bancária

BANCA ECONCORRÊNCIAFISCAL INTERNACIONAL

SEMINÁRIO

SEMINÁRIO

BANCA E CONCORRÊNCIA
FISCAL INTERNACIONAL

O impacto da concorrência fiscal espontânea entre
jurisdições, nas relações económicas internacionais,

impulsionou, nas organizações internacionais (G-7, UE,
OCDE, ONU), a procura de novas formas de cooperação
internacional, incluindo o desmantelamento dos regimes
considerados prejudiciais. A acção desenvolvida centra-se,
essencialmente, nas actividades financeiras e a definição de
regime prejudicial está ligada a características que combinam a
baixa ou nula tributação a aspectos não fiscais, como a falta de
transparência, troca de informações, ou a proibição de
operação com residentes. A natureza política das opções que
enquadram os trabalhos ajuda a explicar as dificuldades
visíveis nos avanços e recuos ocorridos no plano técnico. Nos
mercados, a evolução das legislações fiscais confirma o
reforço da concorrência fiscal através de formas mais
sofisticadas, incluindo para as actividades financeiras.�

– Breve nota

alteração significativa na sua utilização, verificando-se
que, em termos de volume, em 1989 predominavam os che-
ques, enquanto em 2000 preponderam as operações realiza-
das através de cartões de pagamento.

Inclusivamente, a utilização do numerário também tem
vindo a decrescer, pois, quando se confronta o valor de
moeda em circulação com o PIB, verifica-se que neste
momento estamos um pouco acima dos 4%, quando em
1989 estávamos próximos dos 7%.

Acrescentou ainda que foi uma década de rápida evolu-
ção do nível de utilização dos sistemas de pagamento e que
Portugal tem sido um exemplo de rápida modernização em
termos de utilização desses instrumentos.

Tivemos também a intervenção do Dr. Manuel Lopes
Cunha, Director do Departamento de Coordenação do
Negócio da SIBS, que abordou a temática dos "Novos
Canais na Disponibilização de Serviços de Pagamento",
chamando a atenção para o seu elevado potencial de explo-
ração. Contudo, este potencial é ainda incerto, pois existe
incerteza quanto ao modelo operativo e tecnológico quanto
à aceitação no mercado de novos meios de pagamento; além
disso, a sustentabilidade a prazo ainda não está assegurada.

No caso particular do mercado português, a Internet está a
consolidar-se como plataforma para pagamento de servi-
ços, tal como o MBNet enquanto plataforma para realiza-
ção de transacções. No TeleMB, os pagamentos apresentam
taxas de crescimento superiores às restantes operações.

A nível internacional existe um conjunto de plataformas
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José Carlos Rodrigues juntou-se ao IFB em
1989 após uma preenchida carreira na Banca,
em que percorreu todos os degraus da
hierarquia. Foi Coordenador do Departamento
Pedagógico e, assim, responsável directo pela
sua estruturação e organização. Teve um papel
preponderante na definição do modelo
pedagógico de Ensino a Distância do IFB e,
desta forma, na criação do Curso Regular de
Formação Bancária e de muitos outros
projectos de grande impacto que se lhe
seguiram.

José Carlos Rodrigues, com o seu espírito
metódico e organizado, realizou no IFB um
trabalho notável, bem visível na formação de muitos técnicos e quadros que com ele tiveram oportunidade
de trabalhar.

Nos últimos anos foi, com elevado mérito, responsável pela Redacção da .Inforbanca

O Dr. Manuel Augusto Monteiro ingressou
no IFB em 1987 e desempenhou funções de
Director Geral Adjunto. Como responsável
pelo Departamento de Desenvolvimento,
teve um papel preponderante na
preparação da estratégia do Instituto e na
sua implementação prática. O trabalho que
desenvolveu no lançamento do Curso
Regular de Formação Bancária e,
posteriormente, na criação do Instituto
Superior de Gestão Bancária são apenas
dois exemplos da obra que aqui deixa.

A sua personalidade, a sua inteligência e o
seu pragmatismo deixam no Instituto uma

marca de rigor e de profissionalismo. O seu maior mérito foi, sem dúvida, o de ter conseguido transmitir
aos que tiveram o privilégio de com ele colaborar a experiência e o saber que soube acumular.

DR. MANUEL AUGUSTO MONTEIRO

Uma Contribuição Notável

JOSÉ CARLOS RODRIGUES

No final de Outubro deixaram o Instituto, por ter chegado a altura de uma merecida aposentação,
o Dr. Manuel Augusto Monteiro e o Sr. José Carlos Rodrigues. A , a que tanto se
dedicaram, deseja a ambos que, nesta nova fase da sua vida pessoal, possam concretizar tudo
aquilo que o seu exigente envolvimento profissional não lhes permitiu entretanto.

Inforbanca
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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

A claúsula , ao constar num crédito

documentário, destina-se a:

Numa remessa documentária, para aceite e pagamen-

to, o banco encarregado da cobrança deverá:

Num crédito à habitação, o que indica a taxa de juro

nominal?

Determine o tempo de duração de um investimento,

em regime de juro composto, no valor de 10 200 euros,

que, à taxa de juro de 10%, produziu um valor acumulado de

21 864,61 euros.

Se um banco decide aumentar o seu parque de

máquinas distribuidoras de notas (ATM), está a

demonstrar uma tendência de:

Red Clause

1 – Penalizar o beneficiário do crédito em caso de

incumprimento.

2 – Ressarcir os bancos intervenientes dos custos

derivados de eventuais incumprimentos, tanto

do ordenador como do beneficiário.

3 – Impor limites e regras na utilização do crédito

cujo incumprimento conduzirá a penalizações.

4 – Permitir ao exportador usufruir de um adianta-

mento ao abrigo do crédito e por conta do

ordenador.

5 – Analisar cuidadosamente os documentos antes

de os entregar ao sacado.

6 – Proceder à selagem do saque antes de o

entregar ao sacado.

7 – Manter o saque em carteira, após o aceite, e

apresentá-lo a pagamento no vencimento.

8 – Entregar rapidamente os documentos e o

saque, para aceite, ao sacado e aguardar pela

sua devolução.

9 – O custo efectivo do empréstimo para o cliente.

10 – Ataxa efectiva do cliente.

11 – Os juros da operação são calculados com base

nessa taxa.

12 – Uma fracção do juro a pagar mensalmente pelo

cliente.

13 – 8 anos.

14 – 11,44 anos.

15 – 7,5 anos.

16 – 10 anos.

17 – Globalização.

18 – Titulação.

19 – Automatização.

20 – Desespecialização.

F

G

H

I

J

Para além do Estado e demais entidades públicas,

das instituições de crédito e das sociedades financei-

ras, estão autorizadas a ceder créditos para efeitos de

titularização:

Perante a lei, o requisito essencial para se ser titular de

uma conta bancária é ter:

Ao segmento do mercado financeiro que visa a

canalização das poupanças para o financiamento de

curto prazo chamamos:

O contrato de deve ser acompanhado do

respectivo suporte documental, o qual:

As Tecnologias de Informação favorecem a implemen-

tação de estratégias de diversificação dos bancos,

dado que permitem:

factoring

21 – As sociedades de titularização de créditos e as

empresas de seguros.

22 – As sociedades de titularização de créditos e os

fundos de pensões.

23 – As empresas de seguros e os fundos de

pensões.

24 – As empresas de seguros e qualquer pessoa

colectiva.

25 – Mais de dezoito anos.

26 – Capacidade jurídica de exercício.

27 – Personalidade jurídica.

28 – Mais de dezoito anos e personalidade jurídica

de exercício.

29 – Mercado de Capitais.

30 – Mercado Monetário.

31 – Mercado Cambial.

32 – Mercado de Derivados.

33 – Só pode ser constituído pelos originais das

correspondentes facturas.

34 – Só pode ser constituído pelos originais das

correspondentes facturas ou suporte documen-

tal equivalente (nomeadamente informático).

35 – Só pode ser constituído por títulos cambiários.

36 – Pode ser constituído pelos originais das

correspondentes facturas ou suporte documen-

tal equivalente (nomeadamente informático) ou

por letras.

37 – O desenvolvimento quase contínuo de novos

produtos e serviços.

38 – Aos bancos lançarem produtos completamente

diferentes em novos mercados.

39 – O aparecimento de novos canais de distribui-

ção.

40 – Inovar cada vez mais nos serviços financeiros

de retalho.
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45

49

53

57

61

65

69

73

77

42

46

50

54

58

62

66

70

74

78

43

47

51

55

59

63

67

71

75

79

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

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

Para calcular o número de pontos que obteve, empregue a

seguinte fórmula: Nº de pontos = (C – E/3) 5x

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

K

L

M

N

O

P

Quando numa organização a questão fundamental é

decidir quais os mercados geográficos em que a

empresa deseja actuar, que tipo de opção estratégica está

em causa?

No crédito pessoal:

Quais os elementos a considerar numa operação de

?

O marketing relacional baseia-se:

Quando lançado no mercado, o produto atravessa

uma fase em que as vendas têm um crescimento

muito lento devido a:

As fundações:

leasing

41 – Adefinição de uma estratégia de diversificação.

42 – A definição de uma estratégia de integração

vertical.

43 – A definição de uma estratégia de produ-

tos/mercados.

44 – A definição de uma estratégia de internacionali-

zação.

45 – Conhecer a finalidade do crédito não é

fundamental para a avaliação de risco.

46 – O cliente apenas paga os juros corresponden-

tes ao crédito.

47 – A decisão de crédito não pode ser feita sem

intervenção da hierarquia de apreciação de

operações de crédito.

48 – O banco pode aproveitar a ligação ao cliente

por um período alargado para venda cruzada

( ).

49 – Contrato de compra e venda e contrato de

.

50 – Fornecedor, locador e locatário.

51 – Valor do contrato, renda e intervenientes no

contrato.

52 Valor do contrato, renda, duração do contrato,

valor residual, taxa de juro.

53 – Numa atitude da empresa que visa manter os

clientes satisfeitos pelos preços competitivos

que pratica.

54 Num conjunto de técnicas de segmentação de

clientes.

55 Na procura de soluções que sirvam as

necessidades de cada cliente.

56 Na proximidade da relação entre o comercial e

o cliente.

57 Desconhecimento do produto por parte do

segmento-alvo.

58 Elevados investimentos promocionais/

/publicitários.

59 Reacções da concorrência.

60 – Elevadas margens de comercialização que se

pretendem obter.

61 São pessoas colectivas de direito público.

62 Possuem como núcleo fundamental o elemento

humano.

63 Adquirem personalidade jurídica pelo reconhe-

cimento por concessão.

64 Têm fins lucrativos e, como núcleo fundamen-

tal, a massa de bens.

cross-selling

leasing

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Q

R

S

T

Nas sociedades anónimas:

Aacção cambiária:

Um dos indexantes do Mercado Monetário, que

reflecte as operações realizadas pelos

bancos da Zona Euro, é conhecido como taxa:

O Dow Jones, o Nasdaq 100, o PSI20, o CAC40, FT-

100, o DAX são conhecidos por serem:

overnight

65 Tal como acontece nas sociedades por quotas

plurilaterais, a lei impõe que existam, pelo

menos, dois sócios/accionistas.

66 A sua constituição não tem, obrigatoriamente,

de se realizar através do acordo de vontades

entre as partes.

67 A convocação para as assembleias gerais é

sempre efectuada por publicação num jornal da

localidade da sede.

68 A lei impõe que os órgãos de administração e

de fiscalização assumam a estrutura monista.

68 Tem por base a relação negocial subjacente.

69 Contra o aceitante de uma letra prescreve ao

fim de 1 ano após o vencimento.

70 Emerge directamente do título de crédito.

71 Contra os endossantes, num cheque, prescre-

ve ao fim de 6 meses após o dia da apresenta-

ção.

72 Lisbor.

73 – Euribor.

74 – Pibor.

75 Eonia.

76 Indicadores financeiros.

77 Indexantes do mercado.

78 Activos financeiros.

79 Índices de mercado.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Continuação da página 15

multiplicidade dos seus indicadores. Inversamente, a
variabilidade esperada no impacto dos factores de êxito
de novos serviços, ao longo dos distintos indicadores
sobre o seu rendimento, obteve plena confirmação.

Como se pode observar nas Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5, os
resultados mostram o seguinte:

: o elevado poder discriminante deste
factor entre sucesso e fracasso global ajusta-se à
evidência da sua forte influência positiva sobre a

dos novos serviços. Uma análise mais
detalhada das escalas individuais de rendimento
"financeiras e não financeiras" demonstram que a
medida de é o indicador que
melhor expressa o impacto diferenciador da quali-
dade entre novos serviços de

;
: a forte discriminação que a exis-

tência deste atributo opera entre novos serviços de
êxito e fracasso é também confirmada pelos indica-
dores de resultados financeiros. Todavia, quando
observados os resultados obtidos pelos indicadores
de não financeira, a elevada superiori-
dade relativa do novo serviço não suporta a prioriza-
ção de novos projectos ( );

: é significa-
tivo o poder discriminante que a qualidade e detalhe
das actividades de desenvolvimento exerce entre
sucesso e fracasso. De qualquer modo, os resultados
observados nas medidas de natureza financeira/não
financeira tornam lícito que as positi-
vas sejam explicadas por este factor;

: a forte discriminação entre
, que é devida à intensidade inovadora

do novo serviço, é consistente com o seu poder para
separar novos projectos de

;
: os resultados mostram tam-

bém uma relação positiva entre o grau e a qualidade
das sinergias internas (

) e o êxito de novos serviços.
A sua intensidade e direcção são validadas nos dois

Global quality

performance

market development

high/marginal perfor-
mance
Relative advantage

performance

high/marginal success
New service development NSD process

performances

Innovativeness suc-
cess/failure

high/marginal positive
financial performance, relationship enhancement
and market development
Management synergies

marketing, technology, finan-
cial and operation ones

�

�

�

�

�

�

Marketing effort

high
and marginal

performance
time to break-even marketing

effort

: ao constituir o primeiro discrimi-
nante do êxito e fracasso de novos serviços, reafirma
a importância que a literatura empírica de inovação
atribui à presença de um elevado esforço de marke-
ting ao longo do processo de desenvolvimento e lan-
çamento de novos produtos/serviços. No mesmo
sentido, os resultados obtidos sobre sucesso (

) mostram que diferentes graus de
esforço de marketing conduzem a diferentes níveis
de . Excluídos os resultados obtidos
pela medida de , o

origina uma forte diferenciação entre novos
serviços de sucesso elevado e marginal;

níveis do indicador de . O
padrão observado confirma que as energias de ges-
tão incrementam a probabilidade de elevada

não financeira para o novo serviço;
: se a não integrou

o conjunto de discriminantes entre êxito global e
fracasso, é interessante verificar o impacto positivo
deste factor na redução do em
função da existência de uma forte reputação em ino-
vação e qualidade;

: embora este factor não
separe novos serviços de êxito e fracasso, a medida
específica de mostra um
impacto positivo deste atributo ambiental, tenden-
cialmente mais significativo a um nível médio de
rendimento.

As conclusões que extraímos da contrastação empíri-
ca/tratamentos a que submetemos a informação recolhida
são as seguintes (Tabela 6):

1. A não observação de associação significativa de
qualquer uma das quatro dimensões da dos
novos serviços com a e a

sugere o reduzido grau e qualidade da orien-
tação ao mercado das organizações financeiras a operar
em Portugal;

2. O rendimento financeiro e não financeiro dos novos
serviços está determinado por nove dos onze factores
estratégicos e ambientais previstos pelo modelo global,
nomeadamente , ,

;
3. O conjunto de factores que discriminam entre novos

serviços de êxito médio e elevado é, todavia, sensivel-
mente diferente e mais reduzido que o dos que apenas
separam êxitos de fracassos.Assim:

4. Novos serviços de elevado rendimento, global e
financeiro, recebem um investimento especial em

,
;

5. A relação da empresa com os seus clientes é forte-
mente incrementada por novos serviços de valor superior
aos existentes, cujo desenvolvimento e lançamento bene-
ficie de amplas "sinergias de gestão" e de significativos
"esforços de marketing";

6. Novos serviços cujo lançamento abre novas oportu-
nidades para a organização ( ) estão asso-
ciados a fortes investimentos em

, bem assim como à maior
experiência que a organização possua em desenvolvi-
mento, produção e comercialização;

7.Aredução significativa no ciclo inicial de rendimen-
to do novo serviço – – só é alcançável
se a empresa goza de uma forte e se o
serviço for suficientemente familiar quer para a empresa,
quer para o mercado.

relationship enhancement

perfor-
mance
Corporate image corporate image

time to break-even

Forecast/regulation level

market development

performance
innovation strategy market com-

petitiveness

marketing effort relative advantage
global quality, management synergies, innovativeness to
market, innovativeness to firm, NSD process formaliza-
tion, corporate image e forecast/regulation

relati-
ve advantage marketing effort and NSD process formali-
zation

projects/markets
marketing effort, global

quality and forecast/regulation

time to break-even
corporate image

�

�

Conclusões
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1

2

3

4

5

6

Tabela 1

SUCESSO VS. FRACASSO

Global Quality

Marketing Effort

Innovation Strategy

Innovativeness (to firm)

Innovativeness (to market)

Corporate image

Forecast/Regulation

NSD Process

Management Synergies

Market Competitiveness

Relative Advantage

( = .64)

( = .65)

( = .60)

( = .82)

( = .73)

( = .56)

( = .52)

( = .87)

( = .87)

(1 item)

( = .79)

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

2,2423***

2,3894***

– ,3327

,6725

1,3120**

– ,6411

– ,6698

1,5842**

1,4319**

– ,0166

1,7236**

Factores Performance Global ( = .86)a

*p < .05;

**p < .01;

***p < .001

Number of

observations

Log Likelihood

Goodness of fit

– 2

Cox & Snell – R^2

Nagelkerke – R^2

102

48,505

108,948

,597

,797

( )Bin. Logistic Regression

DNS – investigação de mercados

2

3

1

Tabela 2

SUCESSO ELEVADO VS. MARGINAL

Global Quality

Marketing Effort

Innovation Strategy

Innovativeness (to firm)

Innovativeness (to market)

Corporate image

Forecast/Regulation

NSD Process

Management Synergies

Market Competitiveness

Relative Advantage

( = .64)

( = .65)

( = .60)

( = .82)

( = .73)

( = .56)

( = .52)

( = .87)

( = .87)

(1 item)

( = .79)

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

1,0870

1,7434**

,3827

– ,3341

1,3887*

– ,1988

– ,0884

,7184

1,1388

– ,3355

1,8501**

Factores Performance Financeira ( = .79)a

*p < .05;

**p < .01;

***p < .001

Number of

observations

Log Likelihood

Goodness of fit

– 2

Cox & Snell – R^2

Nagelkerke – R^2

53

50,240

47,659

,355

,473

( )Bin. Logistic Regression

DNS – investigação de mercados

2

3

1

Tabela 3

SUCESSO ELEVADO VS. MARGINAL

Global Quality

Marketing Effort

Innovation Strategy

Innovativeness (to firm)

Innovativeness (to market)

Corporate image

Forecast/Regulation

NSD Process

Management Synergies

Market Competitiveness

Relative Advantage

( = .64)

( = .65)

( = .60)

( = .82)

( = .73)

( = .56)

( = .52)

( = .87)

( = .87)

(1 item)

( = .79)

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

,7102

1,7295*

,2544

– ,5217

1,9270**

– ,3854

– ,2969

1,1228

2,1789***

– ,3288

,9418

Factores Relationship Enhancement ( = .52)a

*p < .05;

**p < .01;

***p < .001

Number of

observations

Log Likelihood

Goodness of fit

– 2

Cox & Snell – R^2

Nagelkerke – R^2

53

48,044

40,910

,381

,508

( )Bin. Logistic Regression

DNS – investigação de mercados

2

3

4

1

Tabela 4

SUCESSO ELEVADO VS. MARGINAL

Global Quality

Marketing Effort

Innovation Strategy

Innovativeness (to firm)

Innovativeness (to market)

Corporate image

Forecast/Regulation

NSD Process

Management Synergies

Market Competitiveness

Relative Advantage

( = .64)

( = .65)

( = .60)

( = .82)

( = .73)

( = .56)

( = .52)

( = .87)

( = .87)

(1 item)

( = .79)

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

2,3404**

1,2692*

,5793

– 1,2864

,1546

– ,2807

1,1451*

– ,6805

,5074

– ,3288

,9418

Factores Strategic Window ( = .77)a

*p < .05;

**p < .01;

***p < .001

Number of

observations

Log Likelihood

Goodness of fit

– 2

Cox & Snell – R^2

Nagelkerke – R^2

53

45,553

44,319

,392

,528

( )Bin. Logistic Regression

DNS – investigação de mercados

2

3
1

Tabela 5

CURTO MÉDIOVS.

Global Quality

Marketing Effort

Innovation Strategy

Innovativeness (to firm)

Innovativeness (to market)

Corporate image

Forecast/Regulation

NSD Process

Management Synergies

Market Competitiveness

Relative Advantage

( = .64)

( = .65)

( = .60)

( = .82)

( = .73)

( = .56)

( = .52)

( = .87)

( = .87)

(1 item)

( = .79)

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

– 1,3907

– ,6693

– ,4588

– 1,5410*

– 1,7849*

1,3317*

– ,7497

– 1,0363

,3774

– ,1980

,8954

Factores Time to Break-even ( = .77)a

*p < .05;

**p < .01;

***p < .001

Number of

observations

Log Likelihood

Goodness of fit

– 2

Cox & Snell – R^2

Nagelkerke – R^2

53

44,275

44,435

,423

,565

( )Bin. Logistic Regression

DNS – investigação de mercados

2

2

2

1

1

3

– 2 – 2
– 1
3

1

1

6

4

4

5

3

3

3

Tabela 6

INOVATIVIDADE E MARKETING: NÚCLEO "ESTÁVEL" DO
SUCESSO DE NOVOS SERVIÇOS FINANCEIROS

Global Quality

Marketing Effort

Innovation Strategy

Innovativeness (to firm)

Innovativeness (to market)

Corporate image

Forecast/Regulation

NSD Process

Management Synergies

Market Competitiveness

Relative Advantage

Factores
Desempenho

Global
Desempenho

Financeiro
Relationship

Enhancement

Strategic

Window

Time To

Break-even

DNS – investigação de mercados
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