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Editorial
Este número da inforBANCA marca o encerramento de um ano muito especial
para a vida do Instituto: o das comemorações dos seus 25 anos. Através de um
alargado leque de iniciativas, que hoje recordamos, reflectimos sobre as nossas
origens, sobre o nosso passado e, sobretudo, projectámos o futuro de uma
instituição cujo papel na criação e na difusão do saber é já tão relevante para os
colaboradores dos nossos bancos.
Porque o tema Recursos Humanos é crucial e está sempre presente nas nossas
preocupações, fazemos dele o assunto central desta inforBANCA publicando dois
artigos sobre o mesmo.
O primeiro, “Dilemas de um Gestor”, da autoria do Dr. Filipe Pinhal, é em si uma
reflexão sobre um problema que todos os dias se nos coloca: “privilegiar a Pessoa
ou a Equipa”?. Convidamos o leitor a reflectir não resistindo a citar uma frase do
artigo: “A defesa do colectivo sobre o pessoal não pode conduzir a dois tipos de
falácia: a daqueles que confrontados com a sua incapacidade competitiva criticam
quem se esforça... ... e a daqueles que, cientes da sua pouca vontade para se
esforçarem e da nula generosidade pessoal, se refugiam no louvor às equipas e à
solidariedade entre pares...”
O segundo texto que publicamos, de que é autora a Dra. Teresa Pereira, constitui
uma síntese de um estudo por si realizado sobre gestão de recursos humanos na
banca. Demonstra, de forma inequívoca, a relação positiva que, também no
nosso sector, se verifica entre as “boas práticas”e os resultados financeiros das
empresas, a provar quanto vale a pena investir em “capital humano”.
Não se estranha por isso que, nestas páginas, se dê conta da crescente adesão
dos nossos bancos às formas mais avançadas e inovadoras no domínio da
formação, das quais o e-learning é o exemplo mais acabado. Relatam-se, de forma
muito sintética, projectos levados a cabo por sete bancos diferentes os quais têm
uma base comum: utilizam, cada um à sua maneira, recursos desenvolvidos pela
WebBanca – Formação Bancária Online.
Mas esta edição da inforBANCA aborda ainda outros temas cuja tónica comum é a
inovação: tecnologias de informação, investimentos socialmente responsáveis, a
garantia mútua e uma reflexão sobre best practices para a internacionalização.
Recomendamos uma leitura atenta dos artigos que versam sobre estas matérias.
Já no limiar de 2006 agradecemos aos nossos leitores o incentivo que nos deram
ao longo do ano que terminou e expressamos o nosso reconhecimento a todos
os que, com o seu contributo, edição após edição, tornam a inforBANCA possível.

Manuel Ferreira
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Dilemas do Gestor
Em 2005, o Instituto de Formação
Bancária completou 25 anos de
existência. Comemorando esta
efeméride, o IFB levou a efeito, durante
o ano, um conjunto de realizações em
que se inseriu um jantar-debate que
ocorreu a 21 de Setembro sobre o tema
Recursos Humanos e Formação na
Banca, que teve como orador o
Dr. Filipe Pinhal, Vice-Presidente do
Millennium bcp. Foi, neste contexto, que
surgiu este artigo, “Dilemas do Gestor”,
que partilhamos agora consigo.
Filipe Pinhal*

P

ara uma plateia composta por especialistas de Gestão
de Recursos Humanos falo, naturalmente, dos dilemas
da Direcção das Pessoas. Se me assaltasse a pretensão de
falar sobre os Dilemas do Gestor, em geral, precisaria, certamente, de muito mais tempo. E, se me dispusesse a falar
dos meus dilemas pessoais, como administrador de um
Banco, então precisaria de dias e, mesmo assim, só teria
tempo para enunciar os títulos, tantas são as dúvidas que
me apoquentam e as perplexidades com que me defronto.
Fica, pois, claro que não Vos trago certezas. Só dúvidas.
Espero de Vós a dose de paciência e a tolerância suficientes
para ouvirem um testemunho subjectivo sobre os dois dilemas que escolhi para partilhar convosco. Uma nota de tranquilidade, só falarei de dois dos muitos dilemas com que me
debato nesta área: o dos “critérios de remuneração” e o da
“atracção e retenção de talentos”.
Fica já claro que, tanto num caso como noutro, me sinto
remetido para um grupo minoritário. Para resumir, não sou
o maior entusiasta dos critérios de remuneração variável,
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de base individual, nem me sinto particularmente estimulado pelas teorias que recomendam um grande investimento
na atracção de talentos, leia-se recrutamento massivo.
De certo modo, as duas questões estão ligadas. Trata-se
de escolher entre a primazia ao factor individual, ou ao
colectivo, de privilegiar a Pessoa, ou a Equipa. Para mim,
incondicionalmente, primeiro a Equipa e a solidariedade
entre os seus elementos. Mas Equipa com um líder indiscutível que se impõe pela autoridade natural, pela competência técnica, pelo génio individual. É, justamente, o talento
no comando que previne a possível guerra de estrelas na
base e galvaniza para as vitórias decisivas.
No primeiro caso, dos Sistemas de Compensação e Incentivos, a minha tese não é, naturalmente, a máxima colectivista do “salário igual para trabalho igual”. Desde logo,
porque não existe “trabalho igual”, depois porque a justiça
não estaria nunca em “tratar igual o que é igual” – se é que é
possível encontrar duas realidades absolutamente iguais –,
mas em “tratar diferente o que é diferente por natureza”.
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"Para mim, incondicionalmente, primeiro a Equipa
e a solidariedade entre os seus elementos. Mas
Equipa com um líder indiscutível que se impõe
pela autoridade natural, pela competência técnica,
pelo génio individual."

Não nego a importância do incentivo pecuniário como
prémio para o empenho, para o rigor, para a qualidade e
para a produtividade. O prémio é justo e pode ser importante. Mas, por mais voltas que dermos, em funções de idêntica exigência, virtualmente “funções iguais”, existem sempre diferenças de desempenho, que são as diferenças das
Pessoas como seres únicos e não replicáveis. Diferenças de
carácter, de educação, de preparação, de capacidade, de
competência, de atitude.
Sendo justo tratar diferente o que é diferente, temos ao
nosso dispor um leque tão amplo de possibilidades para
premiar a melhor atitude e o melhor desempenho que a sua
utilização criteriosa remete a remuneração variável, de
base individual, para uma função complementar, num “pacote” que tem de ter uma coerência e uma transparência à
prova dos escrutínios mais exigentes.
Isto como norma. As excepções serão, logicamente,
constituídas pelos casos em que a actuação e os resultados
são independentes do trabalho da equipa e, por esse facto,
susceptíveis de autonomização e medição na base de uma
relação directa resultado/compensação. Só desse modo se
poderão prevenir os riscos de erro e injustiça.
No nosso caso, o bancário, é possível accionar fórmulas
de distinção baseadas na função, nível, categoria, isenções
de horário, complementos pecuniários, acesso a programas de formação, rotação de funções e velocidade de progressão na carreira. Um mar de possibilidades para distinguir e premiar o mérito do desempenho e incentivar o
desenvolvimento do potencial de cada colaborador.
A remuneração variável? Também! O meu dilema é que
ainda não encontrei um sistema de avaliação suficientemente abrangente para assegurar a tranquilidade da minha consciência quando vejo discriminados elementos de uma equipa com uma grelha de prémios muito ampla, que pode ir do
zero aos 5 ou 6 salários. Prémios atribuídos com base em
medições individuais que não são imunes a diferentes formas de constituição e organização das equipas e que não
conseguirão, nunca, separar o mérito próprio do trabalho
colectivo. Tudo questões que estão para além da capacidade de influência dos avaliados e, por vezes, dos avaliadores.
Maior complexidade – e maior risco – advém do facto de
os sistemas de aferição serem, frequentemente, atraiçoados pela manipulação dos que melhor conhecem a lógica de
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equilíbrio das diferentes variáveis. Por força desse conhecimento, qualquer sistema é vulnerável a toda uma série de
expedientes que não permitem distinguir vendas verdadeiras das falsas, disponibilidade efectiva da aparente, atitude
profissional da composta propositadamente para efeitos da
avaliação. Para agravar, os sistemas de avaliação são administrados por uma sucessão de chefias intermédias cujos
critérios estão longe de oferecer garantias quanto a uniformidade e estabilidade.
Numa equipa, todos sabemos, as pessoas não são todas
iguais nem têm igual atitude. Se convidarmos um qualquer
chefe a hierarquizar os elementos da sua equipa por critérios de mérito pessoal, de desempenho efectivo, ou de
potencial identificado, provavelmente será capaz de o fazer
com uma dose elevada de rigor. Só que, mudando o avaliador, tendem a mudar as percepções e os critérios e, com
eles, o resultado final da avaliação.
Mas vamos, por um momento, imaginar um caso prático
de ocorrência frequente. O processo desenvolve-se de
forma rigorosa e transparente, mas conduz a um resultado
em que, por exemplo, numa equipa de 5 pessoas, o nº 1 vai
ter um bónus de quatro salários, o nº 2 e o nº 3 três salários,
o nº 4 um e o nº 5 (o último) zero salários. Isto pode acontecer numa pequena sucursal do interior do País, onde as pessoas estão isoladas, onde normalmente são amigas, onde se
comparam umas com as outras e onde têm de conviver
todos os dias num círculo mais ou menos fechado.
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"Desde logo porque confesso as minhas
limitações, não sei o que é “um talento” e –
não disponho de escala que me permita
quantificar o talento de alguém."

A minha dúvida – pessoal e subjectiva, é bem de ver – é a
seguinte: qual é o melhor caminho para a criação de um
bom ambiente de trabalho, para fomentar a coesão da equipa e para estimular a motivação e a produtividade? Qual a
solução que representa um tratamento mais justo e equilibrado? A discriminação individual ou a igualdade? Intuitivamente tendo para a igualdade, mesmo sabendo que a intuição vai contra a doutrina geralmente aceite.
No quadro das diferentes hipóteses não excluiria optar
por uma distribuição tendencialmente igual – em número
de salários – como prémio ao desempenho passado e como
estímulo à atitude futura da Equipa. Salvo, naturalmente,
situações anómalas justificativas de penalização explícita a
alguém que tenha optado por se colocar à margem do
esforço colectivo. Em alternativa, não me repugnaria admitir a atribuição de um prémio à Equipa, deixando a decisão
da distribuição individual aos respectivos elementos na
base de uma responsabilidade assumida e controlada.
Em conclusão, quanto a este primeiro dilema, tenho
duas convicções básicas: a primeira, de que interessa,
sobretudo, que a compensação seja justa, circunstância que
é independente do número de mensalidades em que é
paga: 14, 16, 18 ou 20. Se essa condição for cumprida, a
parcela de remuneração variável perde muito do seu efeito, quer como prémio pelos resultados conseguidos, quer
como incentivo ao desempenho futuro. A segunda convicção, que o impacto da remuneração variável na motivação
pessoal é bem menor do que os prováveis danos causados
pela não atribuição.
Posição igualmente contra a corrente tenho em relação
ao segundo dilema: a “atracção de talentos”. Desde logo
porque confesso as minhas limitações, não sei o que é “um
talento” e não disponho de escala que me permita quantificar o talento de alguém. Tão-pouco me atribuo capacidade
para hierarquizar as pessoas com base numa métrica que
não poderá representar mais do que um conjunto de conceitos abstractos, ou um modelo teórico na base do qual
estão juízos apriorísticos falíveis e percepções pessoais
enganadoras.
Tenho, além do mais, duas referências que não ajudam.
A de Oscar Wilde que, confrontado com a pergunta clássica, na passagem da alfândega, “tem alguma coisa a declarar?” respondeu, sobranceiramente: “apenas o meu imen-
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so talento”. Mas Oscar Wilde estava a ser juiz em causa própria, como parece suceder, em geral, com os autopropalados talentos. E o exemplo do futebol onde os talentos individuais, não adequadamente enquadrados, servem
mais para destruir as equipas do que para reforçar a sua
capacidade colectiva, e mais para fazer perder campeonatos do que para os ganhar (a experiência recente do Real
Madrid é, por si, um case study merecedor de atenta ponderação). Em todo o caso, concedo, os exemplos são insuficientes para sustentarem uma teoria que dê suporte científico à opção de investir prioritariamente na coesão da Equipa e, só depois, nos valores individuais.
O fundamento para a minha escolha está em que nunca
vi uma Equipa actuar de forma motivada, cooperante e produtiva quando, no seu seio, existe uma fractura que separa
elementos certificados como “de primeira” de outros etiquetados “de segunda”. O que costuma suceder, nessas
situações, é que os segundos tendem a dizer: “se são “eles”
os bons ... que façam o trabalho, consigam os resultados e
recolham os louvores”.
Olhando a história empresarial, verificamos que os líderes de excepção – dos grandes generais aos mais brilhantes
chefes de empresa – foram os que se apoiaram mais no
colectivo do que nos heróis solitários, os que souberam
delegar e responsabilizar. Por isso, partilho a tese de que o
que faz um bom líder “ é a capacidade para atingir resultados excepcionais com pessoas normais” e acredito menos
naqueles que só admitem atingir resultados extraordinários
na condição de disporem de uma constelação de estrelas,
cujo primeiro resultado é, normalmente, entrarem em
competição umas com as outras até à eleição da estrela
maior.
Esta forma de encarar a questão não invalida o reconhecimento do óbvio: que qualquer equipa precisa de um líder,
um organizador ou mobilizador do esforço colectivo, capaz
de orientar o grupo em direcção a um objectivo comum.
Caso contrário, não há equipa, o grupo banaliza-se e corre
o risco de não atingir resultado algum, convertendo-se num
conjunto de perdedores que ninguém reconhece e cuja
existência a História não irá registar.
O óbvio é, também, que tem de existir um equilíbrio
entre a acção colectiva e as exibições individualistas, absolutamente defensáveis no plano da liberdade pessoal e, por
exemplo, da expressão artística, onde o que mais conta é a
singularidade do indivíduo. A defesa do colectivo sobre o
pessoal não pode conduzir a dois tipos de falácia: a daqueles
que, confrontados com a sua incapacidade competitiva,
criticam quem se esforça e, nessa medida, não se envergonha nem receia exibir talento, porque é o golpe de génio
que faz a diferença e permite atingir resultados improváveis; e a daqueles que, cientes da sua pouca vontade para se
esforçarem e da nula generosidade pessoal, se refugiam no
louvor às equipas e à solidariedade entre pares, porque
essa é a via que garante a “boleia” no sucesso e a irresponsabilidade no insucesso.
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"Por isso, partilho a tese de que o que faz um
bom líder “ é a capacidade para atingir
resultados excepcionais com pessoas normais”
e acredito menos naqueles que só admitem
atingir resultados extraordinários na condição
de disporem de uma constelação de estrelas,
cujo primeiro resultado é, normalmente,
entrarem em competição umas com as outras
até à eleição da estrela maior."
As minhas dúvidas em relação à abundância de talentos
radicam em três outras razões decisivas: primeira, a dificuldade de integrar e gerir os “talentos”, cuja atenção pode
acarretar o risco de se concentrarem em tarefas de mera
convicção pessoal. Segunda, a especialização do “talento”,
que lhe retira polivalência e utilidade. Finalmente, o prazo
de validade do talento, sempre indeterminado.
Como terão reparado, deixei de lado – porque seria
mote para uma outra conversa – a referência aos vícios de
um tipo de organização empresarial que, em tempos não
muito distantes, tendia a estimular uma competição frenética entre os “talentos” de uma mesma equipa, fazendo apelo
aos piores instintos, como a mentira e o exibicionismo. Em
muitos casos alimentou-se uma luta supostamente fomentadora de melhorias extraordinárias de desempenho que
desaguou, quase sempre, em quebras de eficiência e em
danos irreparáveis de imagem e reputação. Tempos passados, pelos maus frutos se revelou a má qualidade das árvores, no caso dos métodos.
Vale isto para dizer que a minha “cruzada” não é contra o
talento, ou o génio, fonte do progresso passado e esperança do progresso futuro. Também nada tenho contra o contributo das pessoas, individualmente consideradas, que
revelam capacidades, aptidões ou competências acima da
média. As minhas divergências fixam-se nas teorias que
receitam um recurso imoderado a pessoas rotuladas de
talentos e à capacidade do seu enquadramento harmonioso
numa qualquer organização.
Tenho a convicção de não ter acrescentado muito àquilo
que é o vosso conhecimento e a vossa experiência na abordagem destes dois temas. São questões delicadas, que
podem ser objecto de um tratamento mais ou menos pragmático, mais ou menos sofisticado, todavia sem uma receita
de aplicação universal. Provavelmente a requerer, como
quase tudo na nossa profissão, fórmulas ajustadas à realidade concreta das nossas Pessoas e das nossas Casas. Muito
obrigado pela Vossa atenção.+

Citando ...
"As boas ideias não têm
idade, apenas têm
futuro."
Robert Mallet

"Os chefes são líderes
mais através do exemplo
do que através do
poder."
Tácito

"A confiança que temos
em nós mesmos
reflecte-se em grande
parte na confiança que
temos nos outros."
François
La Rochefoucauld

"Os homens são como as
moedas; devemos tomá-los pelo seu valor, seja
qual for o seu cunho."
Carlos Drummond

"Ser-se contestado é
ser-se notado."
Victor Hugo

*Vice-Presidente do Millennium bcp
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O ano de 2005 teve para o IFB um significado muito especial: celebrar o 25º aniversário da sua criação. O Programa das
Comemorações estendeu-se por todo o ano e incluiu um alargado número de iniciativas, sendo umas orientadas para o
interior do Instituto e os seus colaboradores e outras mais pensadas para o exterior, que é como quem diz, para os Amigos
do IFB que, em muitos casos, há 25 anos nos acompanham.
Ao encerrar o “Ano dos 25 Anos”, fica uma nota das principais iniciativas realizadas:

10 de Janeiro

A data da criação do Instituto foi assinalada com uma reunião na qual os colaboradores celebraram em conjunto
a efeméride. Cantaram-se os “Parabéns” mas, antes disso, foi apresentada a Nova Estrutura Organizacional
destinada a adaptar a estratégia do IFB/ISGB aos desafios do futuro.

16 de Maio

Sessão Solene Comemorativa presidida pelo Ministro das Finanças e com a presença
de destacadas personalidades ligadas à banca e a outros sectores. Nas intervenções,
foi destacado o papel do Instituto na qualificação dos recursos humanos dos bancos
portugueses e apontados os caminhos a percorrer no futuro.

1 de Julho

Foi publicado um número especial da Revista inforBANCA dedicado à comemoração dos 25 anos. Em conjunto,
foi editada uma separata que ilustra a obra realizada pelo Instituto ao longo da sua existência.

18 de
Setembro

Realizou-se o IV Rally Paper do IFB/ISGB destinado aos seus colaboradores.
Inscreveram-se 16 equipas, com um total de 80 participantes, e o evento constituiu
um momento de convívio e de aproximação entre os que trabalham na instituição.

21 de
Setembro

Teve lugar um jantar-debate destinado a membros do Conselho Pedagógico e outros
quadros da área de Recursos Humanos e Formação da Banca na qual o
Dr. Filipe Pinhal, Vice-Presidente do Millennium BCP, proferiu uma conferência que
foi seguida de um animado debate com os participantes.
O IFB acolheu em Lisboa a Reunião do Outono do General Board da EBTN –
European Bank Training Network, que, desta forma, se associou às comemorações.

16 de
Dezembro

Encerramento das Comemorações com um jantar de Natal para os colaboradores, ao qual se associou a
Direcção da APB e outras pessoas ligadas à vida do Instituto.
40 000

O notável contributo do Instituto de Formação Bancária e do
Instituto Superior de Gestão Bancária para a qualificação dos
recursos humanos da banca pode ser analisado de vários ângulos,
que vão desde o permanente compromisso com a inovação e a
mudança ao nível das matérias a ministrar, até à introdução das mais
avançadas tecnologias e ferramentas pedagógicas.
O quadro ao lado ilustra uma outra forma de avaliar a dimensão
do trabalho desenvolvido: o número de participações nas acções
que, ano após ano, o Instituto realizou.

25 000
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35 000

15 000
10 000
5 000
0

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

20 000

1 518
3 405
5 321
6 731
7 270
7 640
9 945
14 070
13 660
16 021
13 940
11 924
13 736
12 452
15 916
13 655

30 000

14 945
15 663
21 343
14 952
14 206
13 192

De 1980 a 2005:
Quase 300 000 Participações!

33 375

27 e 28 de
Outubro
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Gestão da Actividade Comercial

“Boas Práticas” de Gestão
de Recursos Humanos
Breve síntese de um estudo empírico sobre práticas de
gestão de recursos humanos na banca portuguesa
A relação entre práticas de gestão de recursos humanos e
resultados organizacionais originou nas últimas décadas várias
investigações. Os estudos que têm analisado o impacto de
sistemas de práticas de recursos humanos nos resultados das
organizações demonstram existir uma relação positiva entre
agrupamentos de práticas (considerados como de “elevado
desempenho”, de “implicação”, de “boas práticas”) e a produtividade e os resultados financeiros das empresas.
As tipologias resultantes dos estudos empíricos, apesar de
surgirem com diversas designações e apresentarem práticas
nem sempre coincidentes, integram, regra geral, as práticas
seguintes: segurança de emprego; avaliação de desempenho
orientada para o desenvolvimento; oportunidades de formação,
oportunidades de carreira; remuneração com componentes
contingentes ao desempenho; oportunidades de participação e
acesso a informação.
Teresa Pereira*
Coordenadora da Secção

Estudo Empírico: Caracterização e Objectivos
Realizou-se um estudo para caracterizar as práticas de gestão de recursos humanos em oito organizações do sector
bancário português e averiguar se estas se aproximam daquelas que os autores designaram como práticas de “implicação”,
práticas de “elevado desempenho”, “boas práticas”. Pretendeu-se também averiguar a existência de práticas
diferenciadas, dentro da mesma empresa, para agrupamentos funcionais distintos.
Escolheu-se o sector bancário por este ser reconhecido, no espaço europeu, como um dos mais competitivos e
sofisticados, por ser um dos de maior produtividade e inovação na economia portuguesa e por ser um sector onde existe
uma elevada taxa de sindicalização.
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"A avaliação de desempenho é considerada um instrumento
estratégico, estando os seus resultados associados quer a
oportunidades de progressão, quer à atribuição de prémios e ao
acesso mais rápido a benefícios. Existe preocupação, em todas as
organizações, de rever e aperfeiçoar, periodicamente, o sistema."

O estudo decorreu de Fevereiro a Julho de 2004 e baseou-se numa metodologia qualitativa, centrada no método
descritivo (na acepção de Reto e Nunes, 1999). Num primeiro momento, realizou-se uma análise documental e
uma revisão dos estudos existentes sobre práticas de gestão de recursos humanos no sector bancário (v.g., Caetano
& Bogalho, 1999). Seguidamente, foi enviado aos directores
de recursos humanos um questionário sobre as práticas de
gestão de recursos humanos para três agrupamentos funcionais distintos:
! Funções de enquadramento e chefia;
! Funções técnicas e de aconselhamento de clientes;
! Funções de atendimento geral e de back office.
Posteriormente, foram efectuadas entrevistas para clarificar e aprofundar as respostas dadas. O questionário inicial
e a entrevista subsequente tiveram por base as sete práticas
de gestão de recursos humanos referidas anteriormente.

! Recurso sistemático ao recrutamento interno;
! Existência de programas de integração na organização
e na função para recém-admitidos e recém-promovidos;
! Programas de reconversão de trabalhadores face a
processos de restruturação e mudança que levaram à
extinção ou redução de postos de trabalho;
! Existência de compensações, reformas antecipadas
e/ou indemnizações para os trabalhadores sujeitos à
quebra do vínculo laboral quando as reconversões não
foram possíveis.
Relativamente às tendências do recrutamento, verifica-se em todas as instituições uma política de recrutamento
externo muito selectiva. As admissões realizam-se apenas
para manter as pirâmides etárias equilibradas e para
aumentar o nível de qualificação dos recursos humanos. A
principal fonte de recrutamento são os protocolos de estágios que as organizações mantêm com instituições de ensino superior.

Amostra

Avaliação de Desempenho

A selecção das oito instituições teve subjacente os
seguintes critérios: serem relevantes a nível de emprego e
de implantação no mercado; representarem, sob o ponto
de vista do enquadramento legal, os tipos de instituições de
crédito de retalho a operar em Portugal.

Todas as organizações têm um sistema formal de avaliação de desempenho. Em todas as organizações, a avaliação
tem como critérios quer a análise dos resultados do trabalho (componente quantitativa), quer a análise da adequação
das competências e comportamentos de trabalho ao perfil
definido como necessário para o desempenho da função
(componente qualitativa). O sistema integra obrigatoriamente uma entrevista entre chefia e colaborador, que tem
como objectivos:
! Realizar o balanço do trabalho efectuado;
! Definir objectivos de trabalho;
! Detectar necessidades de formação e incentivar o
desenvolvimento de competências.
Em todas as organizações, as chefias recebem formação
sobre o sistema e sobre a condução das entrevistas, e em
todas existe a possibilidade de recurso da avaliação, para o
nível hierárquico superior, ou para o departamento de gestão de recursos humanos.
A avaliação de desempenho é considerada um instrumento estratégico, estando os seus resultados associados
quer a oportunidades de progressão, quer à atribuição de

Procedimento

Análise de Resultados
A análise de resultados baseou-se numa triangulação da
informação obtida através das respostas aos questionários,
entrevistas e elementos do balanço social das organizações,
complementada com informação contida no Boletim da
Associação Portuguesa de Bancos e dos Relatórios do Banco de
Portugal.

Segurança de Emprego
Nas oito organizações predominam as práticas de segurança de emprego:
! Vínculo laboral permanente para mais de 90% dos
colaboradores;
10 inforBANCA 67
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um papel privilegiado na colocação, na formação e no coaching das pessoas que maioritariamente são direccionadas
para a área comercial.

Práticas de Remuneração

prémios e ao acesso mais rápido a benefícios. Existe preocupação, em todas as organizações, de rever e aperfeiçoar,
periodicamente, o sistema (Quadro 1).

Oportunidades de Carreira
Verificou-se que nas oito organizações os critérios privilegiados para a progressão na carreira são o nível de
desempenho, nomeadamente os resultados verificados
nos últimos três anos, e as competências. As decisões de
carreira são tomadas de forma colegial (superior hierárquico e responsável pela área de actividade; numa organização
existem comités que reúnem periodicamente para gerir a
mobilidade dos colaboradores).
Todas as organizações referem que não valorizam a definição de linhas de carreira e que a mobilidade tem como
“motor” as necessidades da organização e os perfis dos trabalhadores. Em algumas organizações, existem projectos
de “gestão da relação com os trabalhadores”, que irão
incluir informação permanente sobre as vagas disponíveis, o
perfil de competências necessário para as ocupar e as actividades de desenvolvimento aconselhadas para se aceder às
funções.
No caso das reconversões profissionais, em duas organizações, o departamento de recursos humanos ou um órgão
específico a quem é atribuída a gestão da mobilidade têm

Constata-se que a remuneração de base tem como limiar o estipulado a nível de contratação colectiva; contudo,
algumas organizações têm tabelas salariais internas mais
favoráveis. O pacote remuneratório de todas as organizações integra um conjunto de benefícios, sendo alguns, por
princípio, de acesso universal e outros específicos de determinadas categorias profissionais. Os benefícios incentivam
a vinculação à organização, e estas fazem depender a rapidez da concessão dos resultados da avaliação de desempenho. Todas as instituições têm, independentemente da
designação que lhe atribuem, uma componente de remuneração variável (prémios de desempenho, distribuição de
lucros, participação de lucros), que é, por princípio, de acesso universal, mas que todas fazem, exceptuando uma,
depender dos resultados da avaliação de desempenho. O
peso deste prémio varia entre as organizações. Todas referiram realizar estudos salariais para averiguar a competitividade das suas práticas, e, tal como acontece para a avaliação de desempenho, realizam periodicamente uma avaliação das práticas de remuneração para analisarem a equidade interna, nomeadamente entre a área comercial e funções de apoio (Quadro 2).

Formação e Oportunidades de
Desenvolvimento
O orçamento de formação de todas as organizações tem
uma rubrica destinada ao aumento da qualificação académica dos trabalhadores. O apoio até ao grau de licenciatura é,
regra geral, sempre concedido desde que esta seja considerada de interesse para a organização (a maioria das organi-

Quadro 1 – Características da Avaliação de Desempenho

Organização
A

Periodicidade
Anual

Entrevista de
Avaliação

Auto-Avaliação

V

Não

Hierarquia da área de actividade
Hierarquia da área de actividade (processo de negociação)

Recurso da avaliação

B

Semestral

V

Sim

C

Anual

V

Não

Hierarquia da área de actividade
Hierarquia da área de actividade

D

Anual

V

Não

E

Anual

V

Sim

Hierarquia da área de actividade (processo de negociação)

F

Semestral

V

Não

Hierarquia da área de actividade

G

Semestral

V

Sim

Hierarquia da área de actividade (processo de negociação)

H

Semestral

V

Não

Departamento de recursos humanos, onde é arquivada
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"... a adopção destas práticas está
relacionada de forma positiva com maior
produtividade e melhores resultados
financeiros."

zações tem uma lista de licenciaturas
que é conhecida dos colaboradores e
ordenada de acordo com o interesse
que aquelas têm para a organização).
Na actualidade, o apoio para formação
pós-licenciatura tem critérios selectivos, considerando-se o interesse da
formação para a organização, o mérito
do colaborador e o benefício para a
sua evolução. A decisão é frequentemente colegial (envolvendo a chefia
directa e a chefia hierárquica da área
de trabalho do colaborador). Regra
geral, este apoio é objecto de contratualização entre colaboradores e instituição.
Todos as organizações revelaram
ter uma estrutura de formação organizada segundo duas dimensões temporais:
! Formação profissional orientada
para a manutenção de competências técnicas e comportamentais
necessárias ao desempenho da
função actual (Quadro 3);
! Acções orientadas para o desenvolvimento de competências
genéricas necessárias para o «desempenho das funções no
futuro ou para progressão na
carreira.
Existem em todas as organizações
processos de avaliação da aquisição de
conhecimentos e do desenvolvimento
de competências inerentes às acções,
ainda que estas sejam frequentemente
realizadas, adoptando a designação de
Reto e Nunes, 1992, no âmbito da “metáfora escolar”. Contudo, em algumas
organizações estão a ensaiar-se indicadores e práticas que permitam avaliar
o impacto da formação.
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As organizações estão a adoptar
metodologias de formação diversificadas: em sala; em alternância, on job e
em e-Learning. Algumas, no que respeita às funções de chefia, têm em
curso projectos de coaching para o
desenvolvimento de competências
interpessoais.

Oportunidades de
Participação e
Acesso a Informação
Na maioria das organizações, realizam-se reuniões anuais para todos os
colaboradores, onde são apresentados os resultados do exercício, os
objectivos e as orientações estratégicas da organização.
Exceptuando uma, todas as outras realizam, com uma periodicidade
Quadro 2 – Peso dos Prémios de Desempenho na Remuneração Anual Total

Bancos

Enquadramento
e chefias

Técnicos

Atendimento geral
e back office

B, E

41 a 70%

26 a 40%

11 a 25%

F, A, H

5 a 10%

5 a 10%

5 a 10%

C, D, H

11 a 25%

5 a 10%

5 a 10%

Quadro 3 – Média Anual de Horas de Formação

Bancos

Enquadramento
e chefias

Técnicos

Back office e
Atendimento geral

A, F, D, E

35-70

35-70

35-70

B

35-70

71-105

35-70

C

106-140

35-70

< 35

G

< 35

< 35

< 35

H

71-105

71-105

35-70
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pluri-anual, questionários sobre o clima organizacional nos quais participam
todos os colaboradores. Os resultados são discutidos internamente e publicados no boletim da organização.
Verifica-se uma tendência generalizada para criar processos de recolha de
sugestões e de opiniões espontâneas: criação de fóruns sobre temas específicos
a uma determinada área (por exemplo, área comercial) ou fóruns alargados
sobre temas de interesse geral (higiene e saúde no trabalho, normas de circulação nos edifícios, nomes para projectos, etc.); criação de concursos de sugestões, que poderão ser objecto de prémios monetários e recompensas simbólicas.
Todas as organizações têm também um boletim informativo interno onde é
divulgada informação de interesse para todos os colaboradores. A periodicidade
deste boletim é, regra geral, trimestral. Todas referem que a intranet do banco é
actualizada diariamente com informação sobre o negócio: produtos, taxas, regulamentação e outros assuntos de interesse geral.

Conclusões
As práticas de gestão de recursos humanos das oito organizações são
congruentes com as que os diversos autores integraram nos sistemas de
práticas de gestão de recursos humanos de “implicação”, “de elevado
desempenho”, “boas práticas”. Este facto, encontrado no sector bancário,
está em consonância com os resultados dos estudos que sistematicamente
revelam que a adopção destas práticas está relacionada de forma positiva
com maior produtividade e melhores resultados financeiros.
Para os agrupamentos funcionais estudados, a informação recolhida não
indicia a existência de práticas diferenciadas, pois em todas as organizações
as práticas parecem aplicar-se de forma universal para os trabalhadores do
quadro. Verificou-se que existiam algumas diferenças na expressividade de
algumas práticas; todavia, quando determinada prática existe, a sua
aplicação é geral. Na origem desta não diferenciação, poderá estar a
existência de um nível elevado de interdependência funcional entre os
colaboradores com competências verdadeiramente estratégicas para a
empresa (i.e., quadros e funções técnicas e de aconselhamento) e trabalhadores com exigência de competências mais banais (atendimento geral e de
back office). A este respeito, alguns autores consideram que a interdependência funcional aumenta a utilidade económica de as empresas estenderem as práticas de “elevada performance” às funções não estratégicas, pois o
sucesso dos trabalhadores com funções estratégicas poderá depender de
um bom desempenho destes últimos. A cultura organizacional é também
outro factor referido como podendo influenciar a aplicação das práticas de
“elevada performance” a funções não estratégicas, pois, em culturas de
valorização do sentimento de pertença organizacional, é vantajoso existir
uma elevada consistência na aplicação das práticas de recursos humanos.
O estudo analisou as práticas de gestão de recursos humanos declaradas
e prescritas pelo órgão de decisão e, a nível metodológico foi baseado, em
cada organização, num único informador-chave: director central de
recursos humanos. +
*Docente do ISGB.
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Best Practices
Para a Internacionalização

José Gonçalo Maury*

O

sector financeiro em geral e a
banca em particular são dos sectores de actividade mais dinâmicos em
Portugal. Para isso, contribuiu sem dúvida
o esforço continuado e sustentado desenvolvido ao longo dos anos pela generalidade dos bancos portugueses, que, num
período de tempo extremamente curto,
conseguiram adaptar-se às novas exigências do mercado.
A abertura do sector à iniciativa privada
operada na segunda metade dos anos 80 e
a progressiva liberalização dos mercados
financeiros contribuíram decisivamente
para esta situação, estimulando todos
aqueles que trabalham no sector a excederem-se no desempenho das suas funções.
De facto, a banca e o sistema financeiro
português podem orgulhar-se de ter
desenvolvido algumas práticas de excelência a nível internacional, como, por exemplo, na área dos sistemas e meios de pagamento; são também de realçar alguns indicadores de rendibilidade e de eficiência
(por exemplo, cost-to-income) que comparam favoravelmente com a generalidade
dos países europeus. Pena é que não nos
esforcemos por dar a conhecer melhor
internacionalmente estas e outras best
practices.
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Atingido este patamar, a questão que
hoje se coloca é a de sabermos se a banca
está preparada para responder aos novos
desafios.
Penso que o grande desafio que hoje se
coloca à banca portuguesa passa pela sua
capacidade de se internacionalizar não
apenas do ponto de vista geográfico, mas
também em termos de utilização e partilha,
por exemplo, de processos e plataformas
de serviços comuns e das melhores práticas. Contudo, o grande factor de diferenciação irá assentar sobretudo na qualidade
do seu capital humano. Quem quiser “ir a
jogo” terá de ter não apenas uma atitude
positiva perante os novos desafios, mas
também a capacidade para construir pontes de contacto entre diferentes ambientes
culturais, através do desenvolvimento de
formas efectivas de colaboração e de trabalho em equipas multidisciplinares e multiculturais, inseridas em novas estruturas
organizacionais.
Para vencer o desafio da internacionalização, a banca portuguesa deverá eleger
como prioridade estratégica o desenvolvimento do seu capital humano, prestando
especial atenção a um conjunto de factores críticos de sucesso, nomeadamente:
! Benchmarking;
! Mobilidade;
! Formação universal;
! Equipa de sucesso;
! Inovação e criatividade;
! Ética profissional e consciência social.
Todos terão de incorporar no seu trabalho do dia-a-dia referências de benchmarking, isto é, processos contínuos e sistemáticos de avaliação dos produtos e serviços
bancários prestados, dos processos de trabalho e das estruturas organizacionais. Se a
gestão por processos era, ainda há bem
pouco tempo, uma novidade para a generalidade dos bancos portugueses, hoje, felizmente, o conceito não só já existe como foi
implementado, tendo contribuído decisivamente para incentivar a colaboração entre
as várias áreas funcionais; além disso, tem
sido um factor determinante para a dimi-

nuição e racionalização de custos. Outro
aspecto essencial, e neste sentido outro
grande desafio que se coloca a todos os gestores e trabalhadores bancários, tem a ver
com a sua atitude face à mobilidade no trabalho. A resistência à deslocalização (por
alguma razão Portugal é um país assimétrico, concentrando-se a maioria da sua população no litoral e em particular em Lisboa e
no Porto) tem constituído frequentemente
um entrave ao desenvolvimento, o que não
deixa de ser estranho, já que toda a nossa
História é um bom exemplo da capacidade
de adaptação de um povo a situações culturais diferentes, por vezes mesmo adversas. O facto de sermos também um país de
dimensão reduzida e geograficamente periférico deveria obrigar-nos a termos uma atitude ainda mais positiva perante este factor, no sentido de desenvolvermos e de
pormos à prova as nossas competências e
capacidades. Adequado a cada caso, e no
sentido de incentivar os colaboradores a
terem uma nova atitude face à mobilidade
e à mudança, os bancos deveriam promover internamente práticas estruturadas de
rotação como forma de desenvolvimento
profissional individual.
Num mercado global como é já hoje o
mercado financeiro, a formação passou a
ser ainda mais relevante. É necessário e
fundamental que todos possuam uma base
de especialização inicial; esta, naturalmente, à medida que se progride, vai-se tornando insuficiente. Para além da necessidade de se prosseguir uma formação contínua, que nunca se esgota, há que passar
agora a enquadrar essa formação numa
perspectiva universal, através da procura
e da partilha das melhores práticas internacionais, da aquisição e desenvolvimento de
competências técnicas e comportamentais
e da transmissão de conhecimentos. Convém também não esquecer um aspecto
básico, mas por vezes descurado e que
frequentemente nos impede de mostrar o
nosso real valor e/ou de abraçar projectos
internacionais: o efectivo domínio da língua
inglesa.
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Fazer parte de uma equipa de sucesso
e, sobretudo, integrar equipas multidisciplinares e multiculturais é também um
factor importante e acelerador do desenvolvimento das nossas carreiras profissionais. Se olharmos à nossa volta, facilmente
conseguimos identificar, em vários bancos,
em várias áreas de negócio e áreas funcionais, equipas de trabalho desta natureza.
Fazer parte destes pequenos núcleos
duros, dessas “micro-unidades” (desde o
balcão até à administração), dá-nos um
sentimento de team-ownership, para além
da rede de contactos que nos proporciona.
A capacidade de inovação, de assumir
riscos e a criatividade são também condições indispensáveis para fazermos face aos
desafios da internacionalização. Aliás, foi
exactamente com base na inovação e criatividade que o sistema financeiro e os bancos portugueses conseguiram, num passado recente, adaptar-se de forma fantástica
aos desafios dos mercados, sendo hoje
reconhecidas algumas das suas boas práticas, nomeadamente a nível internacional.
Exige-se que cada um saiba lidar com a
incerteza, tenha paixão pela mudança,
questione o statu quo e tenha a capacidade
de influenciar positivamente aqueles com
quem trabalha.
Finalmente, não queria deixar de referir
outro factor essencial que deve estar sempre bem presente na nossa actuação: a
exigência de uma ética profissional e de
uma consciência social. É fundamental
que cada gestor e empregado bancário
tenha um referencial de valores, uma regra
de conduta que seja a sua bússola no
desempenho da sua função e no desenvolvimento da sua carreira profissional. Dar o
exemplo, inspirar, saber desenvolver os
seus colaboradores, propiciar um bom
ambiente de trabalho e ter uma consciência social ao nível da cidadania, do voluntariado e de outras formas de intervenção.
No fundo, trata-se de nos projectarmos
para além das exigências do nosso trabalho. Na verdade, quanto maior for o aprofundamento dos problemas, quanto mais
vastos forem os nossos interesses adicionais, tanto maior será o nosso grau de confiança para enfrentarmos estes novos desafios e a nossa credibilidade junto dos colegas, dos superiores e dos subordinados. +

Abertura de
Conta de Depósito
Bancário
Novos Procedimentos
No passado dia 19 de Outubro, entrou em vigor um novo Aviso do Banco de
Portugal que visa regulamentar os requisitos que, numa óptica estritamente bancária, devem ser preenchidos na abertura de conta de depósito bancário.
O principal objectivo do Aviso n.º 11/2005 é que todas as instituições financeiras passem a ter um conhecimento mais completo, seguro e permanentemente actualizado dos elementos que identificam os titulares das contas, os seus
representantes e as demais pessoas com poderes de movimentação das
mesmas.
Considerando que estas novas regras implicam alterações nos procedimentos bancários, é fundamental que os colaboradores das diversas instituições
financeiras as conheçam pormenorizadamente, para que possam actuar em conformidade com o novo quadro legal. Nesse sentido, o IFB tem vindo a desenvolver várias acções de sensibilização sobre esta temática, dirigidas aos colaboradores da banca em geral.
O curso designado Abertura de Conta de Depósito Bancário – Novos Procedimentos, desenvolvido por um especialista da matéria, visa constituir um espaço de debate e reflexão sobre as principais questões que se colocam neste âmbito, nomeadamente:
! Distinção entre o momento de abertura de conta de depósito bancário e a
sua movimentação;
! Documentos que permitem aferir sobre cada um dos elementos indispensáveis nos momentos anteriormente referidos;
! Procedimentos, elementos de identificação, meios e documentos comprovativos necessários para a abertura de conta, presencial e não presencial,
em nome de pessoa singular e de pessoa colectiva;
! Diferenças entre as contas de residentes e contas de não residentes;
! Informações de natureza fiscal aplicáveis tanto a pessoas singulares como
colectivas.
Nuno Brás da Silva
Formador do IFB

*Partner da Egon Zehnder International
Membro do Financial Services and
Insurance Practice Group da
Egon Zehnder International
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NOTÍCIAS BREVES DA BANCA

Evolução dos Instrumentos de Pagamento em Portugal
Entre 1989 e 2003, a utilização dos meios monetários e
dos instrumentos de pagamento em Portugal registou
uma viragem significativa, com os dados a confirmarem a
utilização crescente dos instrumentos de pagamento
electrónicos.
No uso dos instrumentos de pagamento escriturais/electrónicos, é de salientar a inversão da posição
relativa dos cheques e dos cartões de pagamento, que
constituem os dois instrumentos de pagamento mais
utilizados pelos portugueses. Os cheques, que representavam 81% da quantidade total dos instrumentos de
pagamento escriturais em 1989, passaram a representar
apenas 20,8% em 2003. Os cartões de pagamento (débito
e crédito), que tinham um peso relativo de 3% em 1989,
representavam já 58% em 2003. +
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Movimento Global do Multibanco
Transferências Interbancárias
5,28%
Pagamento
de Serviços
13,21%

Levantamentos
Nacionais e
Estrangeiros
40,08%

Pagamentos
de Compras
38,50%

O constante incremento na utilização
global dos cartões de pagamento desde a
segunda metade da década de 80 traduz a
preferência dos portugueses pelos instrumentos de pagamento electrónicos e a
crescente confiança e facilidade na sua
utilização, sendo de assinalar o forte
aumento registado ao nível dos cartões de
crédito. Destacamos, em 2004, e relativamente à utilização do multibanco, um total
de levantamentos de 49 926,5 milhões de
euros, com um valor diário de movimentos
de 136,8 milhões de euros, ocupando os
levantamentos nacionais e estrangeiros
40,08% e o pagamento de compras 38,50%
das operações envolvidas. +

Outras
2,93%

Dados extraídos do Relatório dos Sistemas de Pagamentos e de Liquidação Interbancária/2004,
Banco de Portugal.
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Síntese em Destaque
O “Gémeo de Descartes” –
– a segunda ruptura do e-Learning
Temos a ideia, e fixemo-nos nela, de que o Homem controla os principais mecanismos da acção, na medida em que
é dono da racionalidade, cada vez está mais informado e,
por essa via, é capaz de controlar as suas principais acções.
Parece que aquilo que obtivemos nos últimos anos
(eventualmente desde o início do séc. XX) é uma sociedade
perita em gerir a tecnologia que se criou, as finanças, a logística, a produção e incapaz de gerir a saúde mental dos
homens e de muitos territórios. De certo modo, desenvolvemos as competências externas ao Homem e esquecemos as internas. Pensámos sobre o Homem social e desvalorizámos a sua alma. Em contraponto, não passámos essa
reflexão e sabedoria à acção concreta, faltam-nos as práticas de desenvolvimento integrado.
É neste quadro, pincelado de emoções, de alegrias e
tristezas, de motivações e desalentos, que se desenvolve o
nosso drama. Uma história em que as pessoas, as equipas,
as organizações e o território pesam bastante para o resultado final, mas nas quais ainda não sabemos gerir a sabedoria e os processos de relação/comunicação para concretizar a colaboração sistemática.
Desde os anos 90 do século passado, assistimos a um
processo extraordinário de massificação da tecnologia
informática e a uma pressão constante da oferta da tecnologia para desenvolver um mercado digital, sem que, do lado
da procura, se assista à criação de uma boa capacidade de
integração desta tecnologia no dia-a-dia das pessoas. Este
quadro, impressionista e pouco aprofundado, remete-nos
para a reflexão sobre a importância e a qualidade da gestão
do conhecimento para a construção de uma sociedade mais
sustentável e feliz. Será um desígnio desejável e compatível com as condições da sociedade global? Estará
adequada ao caso português?
Graças aos textos de Daniel Goleman, António Damásio
e Augusto Cury, entre outros, começamos agora a encontrar eventuais linhas de explicação para perceber o relativo
insucesso do e-Learning, muito mais relacionado com a falta
de atenção que se prestou à “aprendizagem” do que no
empolamento que se fez da tecnologia. E isto porque, depois de 10 anos de experiências bem e mal sucedidas, se
constata que os principais factores do sucesso da
e-aprendizagem decorrem das competências e motivações
dos e-aprendizes e não tanto dos materiais e das estratégias
de aprendizagem.
O que agora nos trazem as ideias de Goleman, Damásio,
Cury e outros, cada vez em maior número, é que afinal exis-
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te um irmão gémeo de Descartes que devemos ter em
conta nos processos de aprendizagem. Se não o fizermos,
arriscamo-nos a afastar-nos dos verdadeiros problemas do
ser humano para resolvermos, de modo coxo, os problemas das organizações e dos territórios. O “gémeo de Descartes” dá pelo nome de “dúvida intuitiva e emocional”.
O “irmão de Descartes” sugere uma explicação para as
capacidades de muitos, que, apesar de não passarem pelo
sistema científico e não aprenderem a dúvida metódica,
desenvolvem um enorme sentido de análise, uma extraordinária “queda para o negócio” e para a repetição sistemática de sucessos. Serão eles possuidores de competências inerentes à dúvida instintiva? E qual a sua importância na busca de soluções inovadoras e na adaptação constante aos desafios acelerados e mutantes da
globalização? A conjugação dos dois gémeos permitir-nos-á a construção de conhecimento mais integrado.
De acordo com Goleman, as diferentes competências
de aprendizagem do ser humano – técnica, cognitiva e emocional – são a matriz que precisamos conhecer e recuperar
para compreender a acção da pessoa. Toda a sua acção deriva deste triângulo.
Mais do que tudo, os autores referidos encaminham-se para recuperar o Homem enquanto ser completo. No
entanto, a grande dificuldade reside na incapacidade – por
falta de treino nas escolas, em casa, nas empresas e na sociedade – que o ser humano ocidental tem para dialogar
consigo sobre as questões mais profundas do ser. O grande
desafio estará, pois, na capacidade de utilizar as tecnologias
para ampliar o conhecimento e o contacto, de modo a conseguir, também, resgatar de si próprio as dúvidas intuitivas
mais pertinentes e encontrar respostas para elas.
Subsistem, contudo, para já diversas dúvidas. Será este
novo paradigma (da conjugação dos gémeos) uma
alteração tão importante como a que ocorreu com
Descartes em matéria de produção de conhecimentos? Qual a importância da tecnologia (do e-Learning)
no seu desenvolvimento e concretização? Qual a
importância de ambas na produção de inovações,
soluções ou na formulação de novas dúvidas?
De um facto temos a certeza: esta forma de ver e valorizar a formação, o ensino ou a aprendizagem é diferente!
É este o primeiro dos grandes problemas das universidades tradicionais em Portugal. Aquelas que persistem em
esquecer o e-Learning e ainda nem perceberam a dimensão
da grande ruptura – com ou sem tecnologias – baseada na
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passagem do paradigma da formação/ensino para o da aprendizagem.
Esta ruptura é tão importante que
poderá configurar respostas totalmente diferentes às tendências de
mudança.
Também pelos motivos referidos
anteriormente, em Portugal, existe
agora uma reflexão constante sobre
a crise e reorganização do sistema do
ensino superior.
A crise e eventual falência das universidades deve-se, entre outros, a
factores como:
! O conservadorismo da abordagem pedagógica estruturada
em torno da transmissão de
conhecimentos, que se traduz
na incapacidade que a Universidade tem em perceber os
seus clientes, saber como eles
aprendem e quais as suas motivações;
! A triangulação entre a ausência
do pensamento conjugado do
gémeo e de Descartes, pela
incapacidade de raciocinar
como as crianças (com base em
pensamentos intuitivos e emocionais de base relacional e partilhada) e pela natural incapacidade criativa dos sistemas
fechados sobre si próprios por
estratégias defensivas e de preservação.
É nesta tendência para a busca de
soluções contrárias aos princípios da
Sociedade do Conhecimento e da
Aprendizagem, reflectidos de modo
evidente na forma simplória como se
utilizam as tecnologias de e-Learning
para a produção de e-Teaching, que
nós percebemos o nível de subdesenvolvimento a que o país e o sistema de ponta da gestão do conhecimento estão votados.
E é neste tom provocatório, mas
certamente muito sugestivo e convidativo ao debate “por fazer”, que o
autor, Álvaro Cidrais, conclui o seu
artigo. +
In Economia Global e Gestão,
vol. IX,
Dezembro 2004.
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Divulgando
C

alcular o Risco – Aprender a lidar com a incerteza,
editado pela Gradiva, revela-nos como,
recorrendo a algumas técnicas simples, se pode
aprender a pensar com clareza, a exigir informações
devidamente apresentadas e a transformar ignorância
em discernimento. Gerd Gigerenzer tem como
objectivo, ao longo deste livro, apresentar ferramentas
conceptuais que possam ajudar os seres humanos, seus
pares, a entender melhor a miríade de incertezas que
se manifestam no nosso mundo tecnológico moderno.
Como nos diz o autor: “A melhor de todas as
tecnologias reveste-se de muito pouco valor se não
formos capazes de a compreender”. +

>

A

>

o lado da actividade literária e académica,
Luís Carmelo tem desenvolvido e
orientado, desde 1994, diversos cursos e ateliês
de escrita criativa. A experiência de cerca de
doze anos, nesta área, acabou por gerar este
Manual de Escrita Criativa, editado por
Publicações Europa-América, com o seu
carácter experimental e processual no mundo
dos mecanismos da escrita, da leitura activa e
do incremento das potencialidades
comunicacionais. +

O

s serviços públicos de infra-estruturas
satisfazem necessidades essenciais à
generalidade dos cidadãos, sendo a sua existência
fundamental à vida em sociedade. Embora, por
norma, possuam natureza económica e possam ser
transaccionados no mercado, estão sujeitos a
obrigações de serviço público. A Regulação de
Serviços Públicos, de Rui Cunha Marques, editado
pelas Edições Sílabo, é uma obra de referência
para os diferentes agentes intervenientes na
regulação dos serviços públicos e para os gestores
dos operadores, bem como uma ferramenta útil
para todos os estudantes do ensino superior das
diferentes áreas que a regulação envolve, como a
economia, a gestão, o direito ou a engenharia. +

>
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Investimentos Socialmente
Responsáveis

"As questões sociais e ambientais aqui
incluídas terão de ser vistas como
oportunidades para as empresas,
investidores, banca, seguradoras e outros
agentes económicos ..."
Paulo Peneda Saraiva*

P

arece óbvio que os problemas associados ao modelo tradicional de crescimento e desenvolvimento
económico têm vindo a ser cada vez mais reais, apresentando uma desadequação à presente realidade. A criação
do Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP) em
1972 teve como objectivo a análise das mudanças climatéricas originadas pelas actividades do Homem. Surgiu então a
base para uma diferente noção de desenvolvimento económico, o Desenvolvimento Sustentável, que pode ser definido como o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades
do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazerem as suas necessidades”1 e cuja
base assenta em três principais dimensões/objectivos: Prosperidade Económica, Equidade Social e Salvaguarda Ambiental, ou a Tripla Linha de Base da Sustentabilidade (esta é
definida como a forma de levar à prática o processo do
Desenvolvimento Sustentável).
As questões sociais e ambientais aqui incluídas terão de
ser vistas como oportunidades para as empresas, investidores, banca, seguradoras e outros agentes económicos, pois
traduzem-se em melhorias ambientais e sociais enquanto
aumentam os seus resultados económico-financeiros,
quota de mercado e valor corporativo (i.e., valor para os
seus accionistas). De notar que, por um lado, todos os agentes económicos referidos anteriormente são os primeiros a
sentir os efeitos de não serem sustentáveis e, por outro
lado, as instituições financeiras estão nesta primeira linha,
uma vez que fornecem o capital para os mercados e que
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poderão, obviamente, perder oportunidades à medida
que ignoram a existência de relações entre os aspectos
ambientais e/ou sociais e os económico-financeiros.
E como a sociedade não funciona sem serviços financeiros, sendo que os mercados são um produto da e para a
sociedade, devem aqueles procurar, cada vez mais, reflectir adequadamente as justificadas preocupações crescentes de todos os cidadãos. Neste sentido, o papel de intermediário que o sector financeiro desempenha torna-o um
actor crítico ao ser capaz de orientar o capital financeiro
em direcção a actividades económicas sustentáveis, pouco
sustentáveis ou não sustentáveis, através dos mecanismos
de gestão de risco, do financiamento, do estabelecimento
do valor dos activos e direito de propriedade. Qualquer
um deles pode influenciar as decisões das empresas, incentivando-as a direccionarem-se, ou não, para actividades
compatíveis com os princípios da sustentabilidade.
A indústria da banca, além do seu papel como investidor, deverá estar atenta quando procede à concessão de
crédito. Para limitar os riscos, deverão considerar a sustentabilidade nas decisões de concessão de empréstimos,
devendo analisar e mesmo exigir às empresas (que necessitam de crédito) as suas estratégias sustentáveis, procurando assim minimizar os riscos de crédito (ambientais,
sociais e económico-financeiros).
A sustentabilidade não é um conceito novo, mas para
vários sectores do mundo empresarial português ainda é
vista como um entrave ao seu desenvolvimento e cresci-
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"A sustentabilidade não é um conceito
novo, mas para vários sectores do mundo
empresarial português ainda é vista como
um entrave ao seu desenvolvimento ..."
mento. Na verdade, a aplicação das ferramentas da sustentabilidade empresarial (e a Responsabilidade Social das
Empresas – RSE) resulta em benefícios sociais, económico-financeiros e/ou ambientais.
Estes retornos são consequências de um investimento
cujo objectivo é a obtenção da maximização do lucro, mas
levando em consideração a forma como este é obtido.
Assim, os investidores socialmente responsáveis procuram
alvos de investimento (i.e., empresas) que sejam socialmente responsáveis, que, portanto, englobam na sua gestão as três dimensões/objectivos da tripla linha de base da
sustentabilidade. Por outras palavras, este tipo de investidores procura Investimentos Socialmente Responsáveis
(ISR) para realizar o seu investimento e obter retornos,
minimizando o risco associado. Este tipo de produto financeiro (os ISR) não é novo, já que o primeiro fundo de cariz
socialmente responsável surgiu na década de 20 do século
passado. Originalmente, os ISR começaram por estar ligados aos investimentos das comunidades religiosas (cerca do
século XVII) e não religiosas, que procuravam utilizar os
seus investimentos visando a melhoria das condições de
vida das pessoas. Dentro dos ISR existem algumas diferenças: os fundos éticos (cuja política de gestão/investimento
se centra mais na componente social, por exemplo, não
investindo em empresas que exploram mão-de-obra infantil, mas sim em empresas que investem na comunidade
onde estão inseridas) e os fundos “amigos do ambiente” ou
“verdes” (cujo objectivo é a gestão/investimento na componente ambiental, por exemplo, no desenvolvimento de
tecnologias ambientalmente seguras e o não investimento
em empresas que sobreexploram os recursos naturais). No
mercado financeiro global, este tipo de fundo é, na verdade, ainda um nicho de mercado, mas que apresenta uma
tendência de crescimento positiva. Os dados por nós recolhidos apontam, no entanto, para valores longe de serem
negligenciáveis.
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Na verdade, no final de 2002, o valor total de activos sob
gestão em portfólios com utilização das estratégias referidas anteriormente era, nos Estados Unidos, superior a 2 mil
biliões de dólares (ou seja, um em cada nove dólares estaria
a ser investido segundo estes critérios). O mercado europeu de ISR de cariz institucional2 vale aproximadamente
330 biliões de euros3, repartido pelo Reino Unido (69%),
seguido da Alemanha, Holanda e Suíça (cada um com 8%).
Devemos ainda realçar que no Reino Unido, no ano 2000,
cerca de 59% dos maiores fundos de pensão (representando cerca de £230 biliões em activos) tinham incorporado
nas suas estratégias de investimento critérios sociais e ambientais. Outro exemplo é a Holanda, onde a taxa de crescimento anual (entre 1988 e 2000) para os investimentos tradicionais (isto é, não ISR) era de cerca de 17%, sendo que os
ISR apresentavam um valor superior a 70%.
Para concluir, devemos realçar o facto de certas actividades que as instituições financeiras em Portugal desenvolvem, ligadas ao mecenato, caridade e filantropia (e que são
consideradas exemplos claros da RSE), geram algum valor
empresarial, embora este tipo de acção seja, na verdade,
uma quota-parte ínfima do que é a RSE; por conseguinte,
existe um maior potencial em termos de aproveitamento
do restante valor que a adopção da RSE traz às instituições
financeiras (por exemplo, as instituições financeiras poderão gerar valor através da diferenciação, mais especificamente, procurando disponibilizar ISR e utilizar métodos e
técnicas de cariz socialmente responsável na gestão dos
seus produtos e serviços financeiros). No nosso próximo
artigo, procuraremos debater alguns conceitos e ferramentas para levar à prática os Investimentos Socialmente Responsáveis.+
*Investigador em Investimentos Socialmente Responsáveis
e colaborador do ISGB. Mestre em Economia.
paulo.peneda@gmail.com.
1Esta definição é retirada da United Nations Department of
Economic and Social Affairs – Division of Sustainable Development:
http://www.un.org/esa/sustdev/index.html. Foi formalmente introduzida
no Bruntland Report em 1987, que criou uma estrutura para o pensamento e acção em termos ambientais.
2Os SRI dividem-se em SRI de investidores individualmente e investidores
institucionais (grupos de agentes, como empresas).
3Este número engloba os SRI que utilizam somente técnicas de filtragem
(o screening).
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Inovação e Sistemas de Informação

José Monteiro Barata
Coordenador da Secção e do Curso de
Licenciatura em Gestão e Sistemas de Informação (ISGB)

A Criação de Valor nos
Investimentos em
Tecnologias de Informação
Introdução

João Correia Louro*
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Apesar de as análises de investimentos serem já um
instrumento corrente para as organizações suportarem as
suas decisões sobre investimentos em tecnologias de
informação (TI), não existe igual rigor no controlo dos
benefícios que deveriam resultar desses investimentos. Este
artigo analisa diferentes perspectivas deste problema e
apresenta propostas de acções que permitem identificar e
realizar valor a partir dos investimentos em TI.
Num momento de debate generalizado sobre os grandes
projectos de investimento em Portugal, é relevante abordar-se o tema da geração de valor associada aos investimentos.
Apesar de o valor dever estar sempre presente em qualquer
decisão de investimento, o seu espaço de debate é frequentemente mais reduzido.
Quem já passou pela experiência de ter de elaborar uma
análise de investimentos em TI certamente concordará que,
por muito difícil que seja estimar e orçamentar os custos, é
ainda mais difícil quantificar os benefícios com igual precisão,
dado que estes dependem frequentemente de factores
externos não controláveis e para os quais só nos poderemos
limitar a assumir pressupostos e estabelecer cenários.
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Mas, assumindo que se conseguem quantificar os custos
e os benefícios, será condição suficiente para garantirmos
um investimento bem sucedido?
Esta é a maior virtude e, simultaneamente, a maior
armadilha das análises de investimento ou, como se designa
na literatura de gestão anglo-saxónica, os business cases.
Conseguem ser suficientemente elucidativos para
convencer o investidor a “abrir os cordões à bolsa”, mas
conseguem também ser suficientemente vagos para que,
no caso de não se verificarem os benefícios antecipados,
não se conseguir responsabilizar nem o autor da análise de
investimento nem o gestor do projecto.
Sumariando, os business cases são úteis, mas apenas se:
! Os custos e os benefícios forem realistas;
! Forem acompanhados de um plano para a sua
realização;
! A consecução dos benefícios for efectivamente controlada, a par dos investimentos.

Porque Não Estão os
Investimentos
em TI a Gerar Valor?
“As TI foram a mais prolongada desilusão nos negócios nos
últimos 30 anos.”
Jack Welch, Chairman, General Electric, World Economic
Forum, Davos, 1997
A primeira questão que se coloca é a seguinte: depois de
desfeitas todas as expectativas irrealistas sobre as TI que se
viveram até ao virar do milénio, conseguimos encontrar
investimentos em TI que gerem retorno, a par dos outros
tipos de investimentos?

Um estudo conduzido em 2004 no ING permite dar
uma resposta a esta questão. O ING é um grupo financeiro
líder na Holanda, com filiais em 50 países. O ING concluiu
que um portfólio de projectos de investimento em TI tem
tipicamente retornos de investimento muito superiores
aos de um portfólio de imóveis ou de uma carteira de títulos
de capital ou de obrigações.
Sabendo que existe potencial de retorno dos investimentos de TI, inclusivamente superior a outros tipos de
investimento, importa saber o que poderá impedir que
esse retorno seja alcançado.
Um estudo publicado pelo Meta Group em Julho de
2004, sobre a aprovação e controlo de investimentos em
TI, contribui para uma resposta a esta questão. As conclusões desse estudo são as seguintes:
! Apesar de 85% das organizações exigirem business
cases para justificação dos investimentos, apenas 40%
dos projectos aprovados têm um plano de realização
de benefícios válido e realista;
! Menos de 10% das organizações asseguram-se de que
os benefícios são atingidos;
! Menos de 5% das organizações responsabilizam os
intervenientes pela obtenção dos benefícios antecipados.
Confirma-se que a exigência demonstrada na elaboração dos business cases não tem o seguimento que seria de
esperar no controlo dos benefícios e na responsabilização
dos intervenientes.
Outro estudo publicado pelo IT Governance Institute
em Março de 2004 (Williams, 2005) conclui que a incapacidade de determinar o valor acrescentado pelas TI é uma
das maiores preocupações das organizações. Na figura 1
estão expressas as preocupações dos executivos contacta-

Figura 1 – Problemas com as TI nos Últimos 12 meses
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41%
40%

Falhas operacionais das TI
Quantidade de problemas e incidentes

38%

Dificuldades de recrutamento das TI

38%

Falta de conhecimento dos sistemas críticos

35%

Elevado custo das TI e baixo ROI

35%

Capacidade de gestão dos dados

34%

Dessintonia entre as TI e a estratégia de negócio
Dependências sob controlo directo não geridas
Quantidade de erros em sistemas críticos
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Figura 2 – Expectativas dos CEO e CIO Não Concretizadas
Percentagem de respostas
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Fonte: 2002 McKinsey and Le Club informatique des grandes entreprises françaises (Cigref)
survey of CEO and CIO of > 70 leading French corporations

dos, por ordem decrescente de relevância. Para além da
preocupação com os baixos retornos dos investimentos em
TI (35% dos inquiridos manifestaram essa preocupação),
verifica-se também que o desempenho da função TI é, no
mínimo, incompreendido, senão mesmo desadequado
(41%) – Figura 1.
Por último, e para demonstrar que o problema do
retorno dos investimentos em projectos de TI não é
unicamente da responsabilidade das organizações de TI,
num survey elaborado em 2002 pela McKinsey e pelo Cigref
aos CEO e CIO das 70 maiores empresas francesas
(Monnoyer, 2003), verifica-se que o envolvimento dos
responsáveis das unidades de negócio na avaliação e no
controlo dos benefícios derivados dos projectos de TI é um
dos aspectos onde as expectativas dos CEO e CIO menos
se conseguem realizar – Figura 2.
Concluindo, apesar de existir potencial nos investimentos em TI, estes não estão a atingir o retorno esperado
devido a:
! Business cases por vezes irrealistas, em especial do
lado da análise dos benefícios;
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! Ausência de um plano para a consecução dos benefícios;
! Falta de controlo sobre a consecução dos benefícios;
! Falta de envolvimento e responsabilização dos diferentes intervenientes dos projectos quer ligados à
oferta (áreas de TI), quer ligados à procura (áreas de
negócio);
! Dificuldade em medir e interpretar o valor gerado
pelas TI.

"Os gestores devem estabelecer o seu
próprio mapa estratégico do negócio para
que, ao avaliarem projectos de
investimento em TI, possam aferir de que
forma cada projecto se dirige aos
aspectos relevantes de negócio."
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Como Investir em TI
de Forma Sensata
Para além das conclusões dos estudos apresentados,
importa ainda referir algumas recomendações que são
relevantes para a obtenção de valor dos investimentos em
TI.
A primeira tem a ver com o método seguido para
identificar benefícios.
No artigo “Getting IT Spending Right This Time”,
publicado em 2003 na McKinsey Quaterly (Farrel e al.,
2003), os seus autores sugerem que as empresas devem
examinar as alavancas operacionais que tenham o potencial
para afectar substancialmente a produtividade – Figura 3.
Não se pretende que esta seja uma receita universal para
todas as organizações. Os gestores devem estabelecer o
seu próprio mapa estratégico do negócio para que, ao
avaliarem projectos de investimento em TI, possam aferir
de que forma cada projecto se dirige aos aspectos relevantes de negócio.
Deverá também ter-se em conta que alguns projectos
necessitam de ser implementados por razões regulamentares ou legais, escapando, portanto, às regras do business
case. Dentro desta situação enquadram-se, por exemplo,
os investimentos necessários para atingir a conformidade
com os requisitos de Basileia II, no caso dos bancos, ou os
investimentos relacionados com os requisitos Sarbannes-Oxley, para as empresas cotadas nos mercados de valores
norte-americanos.
Em organizações que obrigam à elaboração de business
cases para aprovação dos investimentos, a desorçamentação dos investimentos é uma prática comum, pois permite
fazer aprovar projectos que seriam naturalmente inviáveis.
Para evitar este problema, os decisores devem ter em
conta o histórico de desorçamentação (overruns) das
organizações e das unidades de negócio e analisar o

impacto de um acréscimo de custos no retorno do
investimento. Por exemplo, numa organização em que os
projectos custam tipicamente mais 20% do que o orçamento inicial, dever-se-á sempre verificar se o retorno do
investimento é aceitável, considerando um acréscimo de
20% nos custos.
Se bem que os riscos não possam ser medidos tão
facilmente como os custos e os benefícios, é pelo menos
possível tipificar o risco dos investimentos em TI e
determinar se o projecto é de alto ou baixo risco. Esta
tipificação é muito importante no processo de aprovação
dos investimentos, porque o retorno esperado do projecto
tem de ser ajustado ao seu risco. Enquanto num projecto
de risco nulo a taxa de retorno mínima terá de ser apenas
superior à taxa máxima das aplicações financeiras sem
risco, num projecto de risco elevado o limiar de retorno
mínimo para a sua aceitação terá de ser muito mais elevado,
por exemplo, 40%. Muitos projectos mal sucedidos nunca
teriam sequer arrancado se os seus riscos fossem identificados e quantificados.Existem inúmeros factores que podem
afectar o risco de um projecto, como a dimensão, a
utilização de arquitecturas e tecnologias inovadoras, o
estilo de relacionamento entre a equipa do projecto e o seu
patrocinador, a dimensão da equipa e duração do projecto,
entre outros. Uma das formas de garantir que o risco é
considerado nas decisões de investimento é estabelecer
classificações de risco para cada factor de risco, por
exemplo, de 0 a 5 (0 – sem risco, 5 – risco elevado). Ao
classificar-se o risco do projecto, fica também definida qual
a taxa de retorno que o investimento deverá ter.
Identificar objectivos que sejam observáveis e
mensuráveis é ainda essencial para estabelecer um business
case credível. Os objectivos relacionados com redução de
custos são relativamente simples de calcular. Apesar disso,
é frequente as reduções de custos ficarem, geralmente,
aquém do preconizado. Uma das razões por que isto

Figura 3 – As Alavancas Operacionais que Contam

Redução de input para
determinado output

Redução de custos
de trabalho

Substituição de capital por trabalho
Afectação de trabalho mais eficientemente
Redução de custos não trabalho

Aumento do número
de unidades produzidas

Aumento da utilização do trabalho
Aumento da utilização dos activos

Aumento de output para
determinado input

Venda de novos produtos de valor acrescentado, serviços
Aumento do valor do
portfólio

Alteração para produtos de maior valor acrescentado no
actual portfólio
Realização de mais valor dos actuais produtos
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"Ao iniciar o projecto, é também importante estabelecer o plano
de acções de contingência no caso de os benefícios não estarem a
ser atingidos, bem como os valores mínimos dos indicadores que
irão desencadear essas acções de contingência."

acontece é que o processo antigo não foi analisado com
detalhe suficiente no desenho do novo processo, e a
organização é obrigada a manter o novo processo em
paralelo com o processo antigo.
Outros objectivos relacionam-se com o aumento de
receitas. Se bem que encontrar indicadores de crescimento
seja relativamente fácil, o que é difícil é estabelecer o seu
valor objectivo minimamente credível. Um das formas de o
conseguir é estabelecer cenários e/ou intervalos de valores
possíveis em cada cenário.
Os indicadores, para além dos indicadores de poupança
e dos indicadores de crescimento, tendem normalmente a
ser ignorados, dado que não são facilmente traduzidos em
indicadores financeiros. São, no entanto, quantificáveis e
pode-se, por exemplo, estabelecer como objectivo a

redução da taxa de erros de 1% para 0,1% num determinado serviço.
É importante que os objectivos sejam efectivamente
medidos. Se o objectivo não tem um indicador de medida,
então não é um objectivo, é uma simples intenção. Ao
conceber o plano de realização de benefícios, é necessário
estabelecer logo à partida qual o processo de medição,
quando vão ser feitas as medições, quem deve medir e que
ferramentas são necessárias para efectuar a medição.
Ao iniciar o projecto, é também importante estabelecer
o plano de acções de contingência no caso de os benefícios
não estarem a ser atingidos, bem como os valores mínimos
dos indicadores que irão desencadear essas acções de
contingência.

Conclusão
Os investimentos em tecnologias de informação deverão ser ponderados de forma cuidada, sejam eles resultantes
de obrigações legais, ou resultantes de imperativos e estratégias de negócio.
Para esse efeito, a elaboração de um business case é um instrumento de grande utilidade, desde que se respeitem
princípios essenciais, tais como:
! Seja um instrumento de responsabilização das áreas de TI e de Negócio;
! Os custos e os benefícios sejam estimados de forma realista;
! Seja acompanhado de um plano para a sua realização;
! A consecução dos benefícios e dos investimentos seja efectivamente controlada.
A melhoria da qualidade do business case exige algumas práticas, tais como:
! Identificar e quantificar a contribuição do investimento para os objectivos da organização;
! Incluir o risco no business case, permitindo ajustar o limite do retorno do investimento minimamente aceitável;
! Ter em atenção o histórico de desvios em investimentos anteriores e incorporá-lo no business case;
! Quantificar todos os benefícios, porque, mesmo que alguns benefícios não tenham impacto directo na bottom
line, deverão ser medidos e controlados.
Estas práticas contribuem para aumentar a credibilidade dos projectos de investimento em tecnologias de informação, possibilitando o desenvolvimento do negócio e a obtenção de vantagem competitiva.
Compete aos investidores assegurarem o rigor na análise dos planos de negócio, a supervisão do cumprimento das
actividades e a responsabilização dos intervenientes. +
*Partner na Digisis Consultores e
Docente no Instituto Superior de Gestão Bancária.
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A Garantia Mútua
Como Forma de Melhorar o Financiamento
das Empresas
O Instituto de Formação Bancária
promoveu, no passado dia 29 de
Novembro, um seminário sobre
"A Garantia Mútua e o Capital de Risco".
A Lisgarante, representada pelo
Dr. José Araújo e pelo Dr. Nuno Henriques,
explorou o sistema nacional de garantia
mútua, salientando as vantagens da
utilização destes instrumentos quer pelos
clientes (PME), quer pelos bancos, que
partilhamos agora consigo.

José Araújo*

Introdução
O desenvolvimento da economia nacional terá naturalmente
de passar pela inovação e pelo reforço da competitividade das
empresas. Deste modo, importa estimular medidas que promovam o investimento e a capacidade de endividamento das empresas.
O instrumento da garantia mútua consiste em assegurar, no
âmbito de um sistema privado e de cariz mutualista, a concessão
de garantias com a missão de apoiar o financiamento das PME e
que lhes permite, fundamentalmente, o seguinte:
! Reduzir constrangimentos de dimensão;
! Reduzir a importância de outros colaterais;
! Conseguir melhores taxas de juro.
É assim possível a melhoria da estrutura financeira das PME,
aumentando, ao mesmo tempo, a sua credibilidade financeira.
A ideia subjacente ao referido sistema é a de que os empresários se associem em sociedades financeiras, com capacidade e
credibilidade para prestarem aos primeiros as garantias necessárias, a custos reduzidos, bem como dar também apoio na escolha de soluções de financiamento e na análise de projectos de
investimento.
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Neste quadro, para melhorar a competitividade das empresas
portuguesas, em grande parte condicionadas por necessidades de
investimento e excessiva dependência de financiamentos de curto
prazo, foi lançado em 1994, através da SPGM Sociedade de Investimento, SA, o sistema de garantia mútua, já então muito difundido
noutros países europeus, particularmente em Itália, França e Alemanha.
Para o desenvolvimento estruturado do sistema nacional de
garantia mútua, o Governo interveio no processo regulamentando o seu quadro legal (através do Dec.-Lei nº 211/98, de 16 de
Julho, bem como do Dec.-Lei nº 19/2001, de 30 de Janeiro), tendo
surgido diversas iniciativas, principalmente do IAPMEI, Instituto
de Financiamento e Apoio ao Turismo, bem como de associações
empresariais, que contaram também com alguns apoios comunitários, no âmbito da Medida de Inovação Financeira.
Assim, foi criado o Fundo de Contragarantia Mútuo (FCGM),
gerido pela SPGM, tendo toda a actividade comercial inerente ao
sistema de garantia mútua passado a ser assumida, a partir do início de 2003, por três novas sociedades, a Lisgarante, Norgarante e
Garval, com sedes, respectivamente, em Lisboa, Porto e Santarém.
Para uma melhor cobertura nacional do sistema, a Lisgarante e
a Garval abriram entretanto delegações respectivamente em Faro
e Leiria, enquanto por sua vez a Norgarante conta já com delegações também em Braga e Aveiro. Por outro lado, foi também concluído o processo de constituição de uma nova sociedade, a Agrogarante, para prestar garantias a empresas do sector agrícola, actividade que não tem estado abrangida pela garantia mútua.
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Caracterização da
Garantia Mútua
Esta garantia é prestada por Sociedades de Garantia Mútua
(SGM), legalmente qualificadas como instituições de crédito (com
actividade restrita à realização das operações para que foram criadas), em benefício de PME, ou seja, de empresas com menos de
250 trabalhadores, que tenham volume de negócios e activo total,
respectivamente, até 50 milhões de euros e 43 milhões de euros,
sem que sejam detidas em mais de 25% do seu capital, ou dos
direitos de voto, por outras empresas que, em termos consolidados, não se enquadrem neste conceito.
Podem beneficiar da referida garantia as empresas ou empresários em nome individual cuja CAE (primária ou secundária) respeite ao sector da indústria, comércio, serviços, construção ou
turismo (CAE – revisão 5/93, divisões 10 a 37, 40401, 50 a 52, 551
a 554, 633, 711, 9232 a 9234, 9262, 9272 e 93041 a 93042), desde
que a respectiva operação esteja relacionada com qualquer uma
destas actividades. Com a prevista entrada em funcionamento de
nova SGM, a Agrogarante, a actividade agrícola passará também a
ser objecto das respectivas garantias.
A garantia mútua pode ser emitida a favor de instituições
financeiras, ou não, para as finalidades a seguir enunciadas
(Quadro 1).

As referidas garantias cobrem, normalmente, entre 50% a
75% dos financiamentos a que respeitam, sendo que, por
cada empresa ou grupo empresarial, o montante máximo garantido junto do sistema não pode ultrapassar um milhão de
euros.
Em regra, esta garantia tem uma taxa de cobertura de 75% no
caso de financiamentos bancários, com prazo igual ou superior a
3 anos, em que as empresas beneficiárias tenham menos de 100
trabalhadores, ou quando se trate de operações de crédito ao
investimento na região de Lisboa e Vale do Tejo.
De qualquer modo, as responsabilidades de boa execução ou
de bom pagamento podem ser integralmente cobertas pela referida garantia.
No que respeita à natureza mutualista das garantias, temos de
referir que tal resulta do facto de as empresas beneficiárias terem
de ser necessariamente accionistas das respectivas SGM,
assumindo-se assim como mutualistas. A participação no capital
social das SGM tem pelo menos de corresponder a 3% do valor
das garantias emitidas, com acções ao valor nominal de 1 euro,
sendo que o número mínimo destas tem de corresponder a um
múltiplo de 100, nunca inferior a 500 (após a extinção ou
caducidade das garantias, os mutualistas podem vender as suas
acções pelo seu valor nominal à própria SGM ou a outra empresa).

Quadro 1
Entidades a Favor das Quais as
Garantias Podem Ser Emitidas

1. Instituições Financeiras

2. Instituições Não Financeiras

Objecto das Garantias
! Garantias a empréstimos de médio e longo prazo, associados ao financiamento de planos de
investimento ou à adequada estruturação de passivos financeiros;
! Garantias a empréstimos de curto e médio prazo, destinados a suprir necessidades de tesouraria;
! Garantias financeiras a contratos de leasing, factoring e similares;
! Garantias a operações especiais de crédito, nomeadamente empréstimos obrigacionistas.
!
!
!
!

Garantias técnicas no âmbito do cumprimento e boa execução de contratos;
Garantias de bom pagamento, nomeadamente a fornecedores;
Garantias ao Estado, exigidas pela Administração Pública central e local;
Garantias a sistemas de incentivos, no âmbito dos programas que beneficiam de ajudas da União
Europeia, como o PRIME.

Quadro 2
Vantagens para as Empresas

Vantagens para os Bancos Financiadores

! Disponibilização das garantias necessárias para o desenvolvimento do seu negócio,
em termos de investimento e exploração;
! Facilita a escolha das melhores soluções de financiamento e a obtenção do crédito
mais rapidamente, tanto mais que, sendo a garantia mútua prestada por entidades
qualificadas como IC, é considerada um instrumento seguro, com aceitação
generalizada;
! Reduz o risco que a banca naturalmente atribui às operações de crédito garantidas,
permitindo diminuir o respectivo pricing, obter prazos mais adequados para os
financiamentos e libertar plafonds de crédito adicionais;
! Pode evitar a necessidade de garantias reais ou pessoais das respectivas empresas e
dos seus sócios, com a redução dos custos que tal pode permitir, por exemplo, em
escrituras e registos de hipoteca;
! Poupança fiscal resultante da possibilidade de não ser cobrado imposto de selo sobre
as garantias emitidas, como actos acessórios dos contratos de empréstimo;
! Possibilidade de este instrumento ser acumulável com outros benefícios previstos
nos programas de apoio institucional às empresas.

! Grande confiança/segurança nos valores das garantias
obtidas;
! Possibilidade de rápido e fácil accionamento das
garantias, cuja natureza autónoma e first demand
permitem que as mesmas sejam pagas à primeira
solicitação, no prazo de 10 dias;
! Dispensa da constituição de provisões para riscos
gerais de crédito sobre os montantes garantidos;
! Economia de fundos próprios, redução de custo das
operações (permitindo a aplicação de um pricing mais
vantajoso para as empresas) e aumento do plafond de
crédito, resultante do facto de 80% do crédito
concedido pelas IC, coberto pela garantia, não ser
considerado para efeitos do “rácio de solvabilidade”
que aquelas entidades têm de satisfazer.
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"A ideia subjacente ao referido sistema é a
de que os empresários se associem em
sociedades financeiras, com capacidade e
credibilidade para prestarem aos primeiros
as garantias necessárias, a custos
reduzidos, bem como dar também apoio na
escolha de soluções de financiamento e na
análise de projectos de investimento."

Vantagens da
Garantia Mútua
Face às características da garantia
mútua (vide ponto anterior), esta apresenta as vantagens seguintes para as empresas
e bancos financiadores (Quadro 2).

Condições de
Acesso, Contratação
e Custos
Face à importância da garantia mútua e
ao facto de a mesma normalmente se destinar a cobrir o risco associado a empréstimos, têm sido celebradas parcerias entre
as SGM e os bancos que facilitam o recurso
a este instrumento.
Assim, os promotores podem sempre
apresentar as operações junto de qualquer
SGM ou dos bancos com as quais aquelas
têm acordos de colaboração.
Relativamente às condições de acesso à
garantia mútua, devemos referir também
que as empresas devem satisfazer o seguinte:
! Possuir contabilidade organizada,
nos termos do Plano Oficial de
Contabilidade;
! Ter situação regularizada perante o
Fisco e Segurança Social;

! Não ter incidentes injustificados,
créditos em mora ou em contencioso junto do sistema financeiro ou de
outras entidades;
! Ter mais de 2 anos de actividade.
Aprovada a garantia, tendo em conta a
realidade da empresa que a solicita (em termos de situação económico-financeira,
capacidades e potencial), a respectiva contratação envolve o seguinte:
! Emissão da garantia em nome e a
pedido da empresa mutualista, a
favor da entidade que concede o
crédito;
! Celebração do contrato entre a
SGM e a empresa, regulando as condições em que é prestada a garantia,
as obrigações da empresa e a opção
de venda das acções adquiridas;
! Celebração do contrato de compra
e venda das acções entre a empresa
e o vendedor (um dos accionistas
institucionais da SGM ou um mutualista).
O custo das garantias resulta principalmente da cobrança de uma comissão,
dependente do tipo de garantia e da avaliação da empresa, sobre o montante, em
cada momento, da garantia prestada (correspondente à percentagem da taxa de
cobertura da garantia sobre o saldo do
crédito em dívida).

Quadro 3

Evolução e
Perspectivas
A SPGM, desde o início do lançamento
do sistema de garantia mútua em Portugal
(1994) até ao final de 2002, contratou
garantias no montante de 156 milhões de
euros.
Depois do arranque da actividade
comercial pelas actuais SGM, com toda a
regulamentação entretanto ocorrida, o
montante total de garantias contratadas
em 2003 e 2004 ascendeu a cerca de 98
milhões de euros, observando-se, portanto, que a média anual cresceu neste período mais do dobro do que ocorreu no anterior.
Em 2005, observou-se que o volume
de actividade continuou a crescer com
ritmo muito forte, sendo o montante acumulado até Setembro p.p. na ordem dos
56 milhões de euros (já bastante superior
ao valor médio anual de garantias contratadas entre 2003 e 2004) – Quadro 3.
Este efeito confirma a validade do instrumento da garantia mútua, que está a
despertar um interesse crescente nas
PME, esperando-se que tal possa dar um
valioso contributo para o desenvolvimento
da economia nacional, tendo naturalmente
de passar por um maior esforço de inovação e de reforço da competitividade das
empresas.
Nestas circunstâncias, as perspectivas
são de um continuado forte crescimento. +

Garantias Contratadas em 2005 (até Setembro)
Sociedades de
Garantia Mútua

1. LISGARANTE
2. NORGARANTE
3. GARVAL
4.
TOTAL
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Operações
(Nº)

Montante
(EUR)

%

88
122
73
283

16.209.106
25.582.227
13.993.965
55.785.298

29
46
25
100

*Administrador da Lisgarante –
Sociedade de Garantia Mútua, SA, e Director
de Marketing Empresas e Corporate do
Millenniumbcp.
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Comunicando
Trabalhar melhor…
é antes de mais saber comunicar
E que tal se reflectíssemos um pouco sobre algumas “regras” que todos conhecemos mas muitas vezes esquecemos, numa
pressa de “fazer” num tempo que é cada vez mais exigente e de difícil gestão?
Tal como se aprende a “respirar” melhor, também é possível treinar atitudes que facilitem o nosso dia-a-dia de trabalho,
tornando-o mais simpático e produtivo para todos.
“Escolher o tempo próprio é ganhar tempo”.
Francis Bacon

1. Comece por respeitar os outros, os seus compromissos e o seu tempo,
seja qual for a função ou cargo que exerça; não parta do princípio errado
de que as suas tarefas são mais importantes.

2. Antes de interromper alguém, pense se a hora para o fazer é a mais

adequada; um timing errado no contacto pode dificultar o diálogo,
inviabilizar o resultado pretendido e comprometer uma boa comunicação
futura.

3. Lembre-se, com frequência, de que os compromissos e programas de
trabalho daqueles que interpelamos são, pelo menos, tão importantes e
urgentes como os nossos. E ainda de que os tempos de descanso dos
outros nos devem merecer tanto respeito quanto os nossos.

4. Acredite que um SMS conciso pode ser mais eficaz do que um longo

e-mail. Tem de concordar que é sobretudo menos perturbador e ruidoso
do que uma chamada sonora. É claro que nem sempre é fácil explicar a
sua ideia na totalidade, mas utilize a sua criatividade para despertar nos
outros a curiosidade e o interesse por quererem saber mais!

5. Faça por atingir os objectivos, mobilizando o menor número possível de
pessoas e esforços; mas tenha o cuidado de não “deixar de fora” quem,
por competências próprias, deva ser envolvido na procura da solução.

6. Seja eficiente na escolha dos processos e eficaz na obtenção dos
resultados. Ou seja, “consiga mais, com menos”; obtenha mais produto e
mais valor, esforçando-se menos e despendendo menos energias.
“Armazene” essas energias para situações de emergência que, a
ocorrerem, poderão exigir um enorme desgaste.

7. Tenha sempre presente que um dos maiores danos que se podem causar
a uma organização é empregar meios disponíveis sem criação e utilidade;
ou ainda desperdiçar o trabalho, o esforço ou o talento de alguém em
tarefas que não acrescentam valor. A organização sai “perdedora” duas
vezes: produzindo menos e desmotivando alguém que poderá levar
tempo a envolver-se de novo.

Jan > Mar | 2006

inforBANCA 67

29

8.

9.

Tente atingir objectivos
legítimos, sem fazer
concessões quanto à licitude
dos meios utilizados. Há
tarefas que exigem decisões
complexas, porque nem
sempre são compreendidas
de imediato; no entanto, uma
organização não vive de
“grandes audiências”, mas de
resultados.
Para trabalhar melhor é
fundamental que acredite que
a chave do sucesso das
organizações resulta da
conjugação da informação
com a comunicação; é o saber
mais que permite fazer melhor
e o comunicar melhor que
mobiliza vontades e
capacidades e permite
rendibilizar o esforço
individual.

10. Tenha sempre presente que a
informação adequada e
atempada previne a dúvida e
os equívocos e que a
comunicação estimula a
partilha e fortalece a
solidariedade, requisitos
essenciais para uma boa
convivência em qualquer
organização/empresa.
Como nos dizia Goethe, não basta
dar os passos que nos devem levar um
dia ao objectivo – neste caso,
aprendermos a “respirar” para, em
conjunto, vivermos todos melhor –,
cada passo (mesmo tratando-se de
dez) deve ser ele próprio um objectivo
em si mesmo, ao mesmo tempo que
nos leva para diante. +
Adaptado de "ponto de vista",
in Magazine, 2005.

Conte-nos
um Caso
Isto é mesmo consigo, colega leitor(a), porque gostaríamos da sua
colaboração/participação numa pequena aventura que iniciamos agora com
um “caso”, a título de exemplo, mas que só terá continuidade se nos enviar as
suas “histórias”...
Esperamos por si em h.fontes@ifb.pt ...

Transferência Bancária
O agente Carmona, da PSP de Loures, está muitas vezes nas imediações
de agências bancárias, de olho nos idosos que lá vão levantar pensões de
reforma ou fazer pagamentos.
Por isso, não estranhou quando um casal idoso e com dificuldades de
locomoção se lhe dirigiu e perguntou se ficaria nas imediações do banco por
mais algum tempo. Iam tratar de “alguns assuntos” e sentiam-se mais seguros
com a proximidade do agente.
Carmona assegurou-lhes que assim iria fazer e por ali ficou. Passado algum
tempo, o idoso veio à porta certificar-se de que o polícia ainda por ali andava
e explicar-lhe que iriam demorar mais algum tempo a resolver os tais
“assuntos”.
Na certeza de que o casal estava a tratar de levantar o dinheiro das
reformas e temia ser assaltado, o agente tornou a garantir que podiam
demorar o tempo que quisessem. Só que, quando os idosos abandonaram o
banco, fizeram-no de forma estranha. Cada um levava dois sacos de plástico
de supermercado, com que não tinham entrado, e, apesar da idade e das
bengalas, iam com uma rapidez inusitada, sem sequer olhar para os lados. Foi
quando um senhor alarmado, que se apresentou como gerente do banco,
veio à porta a pedir ajuda para seguir os idosos, que acabavam de levantar
todas as economias, num valor aproximado de 45 mil euros.
Carmona lá se apressou no rasto do casal, que alcançou mais à frente e
acompanhou até outra entidade bancária. E o idoso, sem abrandar a marcha,
acabou por contar que tinham resolvido mudar de banco e, por isso, tinham
levantado tudo. Em dinheiro vivo, notas novinhas e contadinhas, que
cheques ou transferências bancárias eram modernices em que não
confiavam. +
in Público.
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A WebBanca Dá um Forte
Contributo para a Consolidação do
e-Learning na Banca Portuguesa em 2005
Os bancos portugueses fizeram em 2005 apostas significativas
no domínio do e-Learning, o que lhes permitiu levarem as suas
estratégias de formação a largos milhares de colaboradores. Em
tempos de acelerada mudança conjugam-se dois aspectos antagónicos: aumentam as necessidades de formação e diminui o tempo
que os colaboradores têm disponível para dedicarem à actualização dos seus conhecimentos.
O e-Learning, cujos paradigmas são os conhecidos “anytime,
anywhere, anyone”, está a afirmar-se como uma ferramenta indispensável na formação e desenvolvimento profissional dos empregados dos nossos bancos.

A WebBanca – Formação Bancária Online, o projecto de
e-Learning do IFB, tem vindo a adaptar-se às necessidades específicas de cada instituição propondo um conjunto flexível de respostas, que vão desde o fornecimento de conteúdos para instalar nos
sistemas próprios dos bancos, até soluções “chave na mão” que
implicam criação ou adaptação de cursos, fornecimento dos serviços associados à plataforma, gestão da formação, apoio tutorial e
avaliação e certificação.
Fica uma breve síntese dos principais projectos apoiados em
recursos da WebBanca:

BANIF faz Forte Aposta na
Formação Online em 2005/2006

O

Instituto de Formação Bancária e o BANIF – Banco
Internacional do Funchal estabeleceram um acordo de
cooperação que prevê a utilização da plataforma de e-Learning do
IFB, a WebBanca – Formação Bancária Online.
O acordo estabelece o recurso à WebBanca, tanto para a
realização de cursos do IFB como para ministrar acções
desenvolvidas ou adquiridas pelo próprio Banif.

O projecto arrancou no mês de Novembro, abrangendo 12
módulos da oferta IFB, para uma população de aproximadamente
1 000 colaboradores da instituição. Esta iniciativa insere-se no
modelo integrado de formação e desenvolvimento que o Banif
tem vindo a implementar, com uma forte aposta na utilização do
e-Learning como nova ferramenta formativa. +

Millennium Bcp e IFB Continuam Cooperação
na Área do e-Learning

D

ando continuidade a um esforço conjunto iniciado em 2002, o Millennium bcp e
o IFB continuam a colaborar na área do e-Learning. Cursos desenvolvidos pelo
IFB nas áreas do Branqueamento – Medidas de Prevenção e das Técnicas Bancárias foram
adaptados para a solução de e-Learning do banco. +

BPN e IFB Desenvolvem Projecto
Integrado de Formação na WebBanca

N

o seguimento da utilização do e-Learning como ferramenta formativa, o Banco Português de Negócios voltou
a investir na formação de dezenas de colaboradores durante o
último trimestre deste ano.
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A formação, alicerçada na utilização de módulos IFB, disponibilizados através da plataforma WebBanca – Formação Bancária
Online, visa permitir aos colaboradores da instituição a aquisição
ou reforço das competências técnicas e de negócio necessárias ao
desenvolvimento da sua actividade. +
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IFB Colabora com a
Caixa Geral de
Depósitos
Cursos de e-Learning

A

o longo de 2004 e 2005 o IFB e a
Caixa Geral de Depósitos colaboraram estreitamente na adaptação de
um conjunto significativo de Cursos da
WebBanca para a solução de e-Learning da
instituição. +

II Edição do
Jogo Bancário CGD
Arrancou
em Outubro

C

omeçou no dia 12 de Outubro de 2005 a 2ª edição do Jogo Bancário para
o Grupo Caixa Geral de Depósitos, com a participação de 86 equipas
oriundas de vários pontos do país.
Estas equipas irão disputar entre si, durante seis meses, o acesso à final
presencial, que terá lugar em Abril de 2006. A final será disputada pelas equipas que
obtiverem os melhores resultados no decurso das duas fases de pré-selecção. +

Finibanco Adere ao e-Learning Através da WebBanca

C

omo noticiámos na última inforBANCA, o Finibanco levou a cabo, utilizando a
WebBanca, um projecto piloto para 180 colaboradores espalhados por todo o

país.
Foram abrangidas as temáticas de Meios de Pagamento, Produtos Bancários e
Financeiros, Crédito e Direito Bancário. Os resultados são muito encorajadores, pelo
que o programa vai ter continuidade. +

Montepio Geral Escolhe
Plataforma de e-Learning do IFB
para Formar Centenas de Colaboradores

A

Caixa Económica Montepio Geral escolheu a plataforma
de e-Learning do IFB para a realização de cursos na área
das Técnicas Bancárias.
Esta iniciativa insere-se nas orientações estratégicas da
instituição e visa permitir a centenas de colaboradores da
instituição a obtenção do diploma do Curso Complementar de
Banca, ministrado pelo IFB.

O Curso Complementar de Banca é um dos cursos do
Programa de Certificação Bancária do IFB, constituindo um
projecto integrado de formação capaz de proporcionar uma
sólida formação técnica e preparar os participantes para as novas
exigências da actividade bancária.
A formação decorrerá entre 2005 e 2006, para centenas de
colaboradores da instituição. +

BranchSim do
Santander Totta

N

os dias 26 e 27 de Setembro realizou-se uma edição da
simulação da gestão de um balcão, destinada a
colaboradores integrados no Projecto BranchSim, para o
Santander Totta, integrado no Projecto JET – Master Banking
Service, que decorreu entre Maio e Setembro de 2005. Este jogo
de gestão foi o culminar de um processo formativo em que o IFB
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assegurou, para além deste seminário, cinco dos sete módulos de
Desenvolvimento Técnico do Projecto.
A entrega dos respectivos certificados de participação no
BranchSim foi efectuada no jantar de encerramento, presidido
pelo Dr. José Eduardo Bettencourt, administrador do banco. +
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JOSÉ BARATA
20 Anos de Dedicação ao IFB
No fim de Dezembro deixou de prestar colaboração ao Instituto José Alves Barata, Director do Departamento Administrativo, de Recursos Humanos, Financeiro e Logístico.
Durante as quase duas décadas de intensa dedicação ao IFB, José Barata esteve envolvido
nos processos de criação das estruturas materiais e logísticas que permitiram o desenvolvimento da instituição em períodos de forte crescimento. Enquanto responsável pela área
de Recursos Humanos, acompanhou a inserção no Instituto de grande parte dos seus
actuais colaboradores.
Antes de se juntar ao IFB, José Barata desempenhou funções no Banco Totta & Açores, ao
serviço do qual colocou igualmente o melhor do seu esforço e onde adquiriu a experiência
que tão útil se veio a revelar nas suas futuras funções.
A inforBANCA assinala a passagem de José Barata para uma nova fase da sua vida, na qual vai
ter a disponibilidade, que as suas exigentes funções não têm permitido, para se dedicar à
sua família e aos seus hobbies. +

OR DE GE
RI

Em 2005/2006, há a registar a entrada efectiva dos novos
planos de estudos das duas licenciaturas (Gestão Bancária e
Gestão e Sistemas de Informação), aprovados pelo Ministério da
Ciência, Inovação e do Ensino Superior. Estas alterações são
importantes, já que permitiram a modernização e actualização
dos conteúdos, a par da criação de sinergias entre os cursos,
nomeadamente através da existência de um “tronco comum”,
que permite a frequência das disciplinas comuns, em simultâneo,

As pós-graduações do ISGB tendem a
consolidar uma posição no mercado especializado do sector financeiro. Assim, foi mais uma vez possível garantir o funcionamento do Curso Avançado de Gestão Bancária e de
mais três pós-graduações em:
! Marketing e Gestão Comercial de Serviços Financeiros;
! Investimentos e Mercados Financeiros;
! Inovação e Sistemas de Informação. +

U
IT

ÃO BAN
C

TO SUPE

> Pós-Graduações

ST

ACONTECEU ...
> Licenciaturas

IA INST
ÁR

> Cursos para Executivos

ACONTECERÁ ISGB

Foi dado forte impulso aos Cursos para Executivos, dirigidos a
grupos de licenciados que requerem formação especializada em
múltiplas áreas, bem como um acompanhamento contínuo da
evolução da actividade no sector. +

Sempre que necessário, uma vez que o ISGB se mantém
aberto à concepção e desenvolvimento de novos produtos em
domínios de ponta ligados ao sector financeiro, procurando
antecipar as necessidades de formação e possibilitando assim, a
competitividade essencial neste sector. +

Euronext-Lisbon e IFB
Assinam Protocolo de Colaboração
O Prof. Miguel Athayde Marques, Presidente da Euronext-Lisbon, e o Dr. Luís Vilhena das Cunha, Director-Geral do IFB,
assinaram em 29 de Novembro, em nome das respectivas instituições, um Protocolo de Colaboração que visa a execução conjunta
de acções de formação no domínio do Mercado de Capitais.
A Euronext-Lisbon é titular do Instituto Mercado de Capitais
(IMC), entidade orientada para a formação e a promoção do
Mercado. Da conjugação de esforços entre as duas entidades
resultarão acrescidas mais-valias, com reflexos no aprofundamento dos conhecimentos técnicos e operacionais dos recursos humanos do sector financeiro. +
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Cooperação Internacional

General Board Meeting
em Lisboa

N

os dias 27 e 28 de Outubro, decorreu nas instalações da
CGD (Culturgest) a reunião de Outono do General Board
da EBTN – European Bank Training Network, a primeira a ter lugar
após a eleição, para o biénio 2005-2007, do novo board of directors,
eleito em Junho no Luxemburgo. O IFB foi o organizador e anfitrião
deste importante momento de encontro entre profissionais
europeus na área da gestão da formação para o sector financeiro.

Para o sucesso desta realização, teve enorme relevância o apoio da
CGD e do Millennium bcp, que patrocinaram os dois dias de reunião e
os jantares que reuniram os 28 membros da EBTN presentes nas
reuniões, bem como altos representantes de bancos portugueses e
elementos da Direcção do IFB. +

Formação em
Alternância na Banca
Banco dos Descobrimentos
Simulação em Contexto “Quase” Real

Responsáveis do Millennium bcp, elementos da Direcção do IFB e do
Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Poder dispor de um espaço formativo de simulação da realidade e da
actividade bancárias, método de aprendizagem por excelência, por
parte dos Cursos de Formação em Alternância é uma aspiração antiga
da Escola, que agora se tornou uma realidade.
Tal só foi possível devido à colaboração e envolvimento do Millennium
bcp, que cedeu os equipamentos necessários, permitindo dotar a
Escola com uma ferramenta essencial, no sentido de treinar as capaci-

dades e aptidões profissionais dos formandos, através das sessões de
prática simulada que irão passar a decorrer num contexto “quase”
real, com a criação da agência do Banco dos Descobrimentos.
No futuro, este balcão-piloto evoluirá, em termos de criação de produtos financeiros e imagem de marca próprios, para um verdadeiro
espaço formativo de simulação prática das situações do quotidiano
bancário. +

Próximos Seminários
O Futuro dos Sistemas
de Pagamento na Europa
23 | Fevereiro | 2006

Global Banker
27 - 29 | Março | 2006

highly motivating
any currency

latest techniques

Seminário “O Futuro dos Sistemas de Pagamento na Europa – o
Impacto da Single European Payments Area (SEPA)", com a
presença de destacados oradores nacionais e internacionais.
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Seminário, sob o tema “Global Banker –r eSimulação
de Gestão
alistic
Estratégica na Banca, Basileia II e as Mais Recentes Técnicas de
ALM”, dinamizado por um reputado especialista inglês.
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Instituto de Formação Bancária

IFB – The Portuguese Bank Training Institute

Associação Portuguesa de Bancos

12ª Edição
NOVOS CURSOS
18 | Março | 2006 a
10 | Fevereiro | 2007

Formação

Qualificante
CURSOS ESPECIALIZADOS
Reflectindo o Impacto de Basileia II
Q
Q
Q

Auditoria Bancária
Mercados Financeiros
Risco de Crédito

Q
Q
Q

Formação a Distância, com Apoio Presencial aos Sábados, em Lisboa e Porto. Será
atribuído um Diploma aos participantes que concluírem o curso com aproveitamento.

Informações e Inscrições

Instituto de Formação Bancária

IFB – The Portuguese Bank Training Institute

Catarina Santos
LISBOA
Av. 5 de Outubro, 164
1069-198 LISBOA
Telef.: 217 916 200 • Fax: 217 977 732

PORTO
Rua Fernandes Tomás, 352 – 4.º
4000-209 PORTO
Telef.: 225 194 120 • Fax: 225 102 205

www.ifb.pt
e-mail: f.qualificante@ifb.pt

Instituto de Formação Bancária

IFB – The Portuguese Bank Training Institute

Início a
11 | Fev. | 2006

Associação Portuguesa de Bancos

Formação a Distância

> Programa de Certificação Bancária
• Curso de Fundamentos de Banca
• Curso Complementar de Banca

> Outros cursos
• O Acordo de Basileia II – Noções Fundamentais
• BancaSeguros
• Branqueamento – Medidas de Prevenção
• Crédito à Habitação

Início a
13 | Fev. | 2006
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Seja o protagonista do seu desenvolvimento profissional!

Instituto de Formação Bancária

IFB – The Portuguese Bank Training Institute

Associação Portuguesa de Bancos

Informações e Inscrições
LISBOA
Av. 5 de Outubro, 164
1069-198 LISBOA
Telef.: 217 916 200 • Fax: 217 977 732

PORTO
Rua Fernandes Tomás, 352 – 4.º
4000-209 PORTO
Telef.: 225 194 120 • Fax: 225 102 205

www.ifb.pt
e-mail: info@ifb.pt

