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Editorial

Manuel Ferreira

Quem, no início dos anos 90 do século passado, assistisse a um seminário sobre

temas bancários ou lesse as revistas da especialidade, acreditaria facilmente que,

por esta altura, em 2007, já não haveria balcões bancários. Dizia-se então “

” para enfatizar que a revolução tecnológica iria alterar radicalmente a

natureza do negócio bancário colocando a relação cliente-banco totalmente no

âmbito dos sistemas de informação. Alguns mais radicais profetizavam mesmo o

fim dos bancos e, consequentemente, o desaparecimento da profissão bancária

tal como ela era...

Na síntese que publicamos, retirada do da APB que faz o balanço do

sector em 2006, confirma-se uma tendência claramente oposta às previsões

referidas. O número de balcões atingiu os 5 562 (eram apenas 1 509 em 1987)

enquanto que o número de empregados no sector é sensivelmente o mesmo de

há 20 anos (58 463 em 1987 e 57 473 actualmente).

Nos dados publicados, é possível encontrar uma explicação simples para o que se

passou: os bancos portugueses apostaram fortemente em duas áreas

estratégicas: na tecnologia e nas pessoas. Basta lembrar alguns elementos. A rede

de ATM atingiu as 11 440 e estão em circulação quase 18 milhões de cartões

Multibanco. Por outro lado, os bancos investiram 22 milhões de euros em

formação apesar dos seus quadros serem cada vez mais qualificados: 58% dos

novos empregados têm agora formação superior.

A gosta de recordar é um negócio de pessoas para pessoas.

Publicamos, por isso, dois artigos cuja leitura vivamente recomendamos. Embora

orientados para objectivos diferentes, há um aspecto comum para o qual

gostaríamos de chamar a atenção: a importância que a satisfação dos

colaboradores tem para o sucesso da organização.

Do artigo do Dr. António do Souto, Administrador do BES, destacamos que um

dos principais objectivos da política de recursos humanos do banco é torná-lo “O

Melhor Banco do Mercado para se Trabalhar”. Do texto do Dr. José Manuel Dias,

Director da CGD, extraímos a ideia de que a satisfação no trabalho, e a

consequente motivação das equipas, depende, sobretudo, da forma como o

trabalho de cada um está organizado.

Setembro coincide com o recomeço de algumas das actividades nucleares da

nossa Instituição das quais destacamos duas: O Programa de Certificação

Bancária, um consistente projecto de formação profissional, e, na Formação

Superior, agora adaptada ao processo de Bolonha, as Licenciaturas e

Pós-graduações. Trata-se, em ambos os casos, de projectos com recurso a

metodologias pedagógicas avançadas que têm como principal característica

poderem ser frequentadas sem prejuízo das normais actividades profissionais e,

desta forma, permitirem que a realização profissional dependa apenas do esforço

e da vontade de cada um.

clicks,

not bricks

Boletim

InforBANCA
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José Manuel Dias*

“Os pressupostos básicos acerca da realidade são

os paradigmas de uma ciência social como a

gestão. São usualmente mantidos

subconscientemente pelos académicos,

escritores, professores e pelos que trabalham

nesta área. Contudo, estes pressupostos

determinam em grande medida o que esta

ciência – ou seja, o conjunto de académicos,

escritores, professores e profissionais da área –

considera como REALIDADE.”

Desafios da Gestão para o Século

XXI

(P. Drucker, in

, 2000)

Satisfação no Trabalho
Uma Questão de Processo

A questão da satisfação (ou da falta dela) no trabalho é maté-

ria que deve preocupar os gestores, por duas ordens de

razões. Razões da ordem dos princípios e razões da ordem dos

interesses .

Quando refiro razões da ordem dos princípios, estou a

falar, especificamente:

a) Na obrigação de a empresa cumprir a sua parte no “

”, isto é, de responder positivamente às expec-

tativas que os trabalhadores têm acerca da forma como são tra-

tados. Muito para além do que se encontra formalmente e

explicitamente definido nos contratos individuais de trabalho

ou nos contratos colectivos, há um conjunto de matérias que

estão “na mente” e “no coração” das pessoas que trabalham

numa organização – a educação, a urbanidade, a compreen-

são, a justiça, a transparência, a equidade são valores que se

espera estarem presentes na relação da empresa com os seus

trabalhadores. Criar bons ambientes de trabalho, preocupa-

ções com a evolução profissional, partilhar informação, permi-

(Fig. 1)

con-

trato psicológico

tir a realização pessoal, acreditar na capacidade de análise e

decisão, dar alguma autonomia e margem para que se possa

realizar o trabalho atingindo os objectivos, mas sem violentar

princípios e idiossincrasias, são algumas das expectativas que

os trabalhadores têm quanto à sua empresa, de forma a pode-

rem alcançar uma satisfação plena no que fazem;

b) Na obrigação de a empresa cumprir uma das vertentes

fundamentais da responsabilidade social. Costuma referir-se a

preocupação com o ambiente (minimização de resíduos; utili-

zação da água; prevenção da poluição; projecto ecológico) e

com os contextos sociais, próximos e distantes em que as

empresas se inserem, dinamizando iniciativas que impactem

positivamente, do ponto de vista económico, social e cultural,

nesses ambientes, mas é bom lembrar que uma das primeiras

preocupações de uma empresa que se quer socialmente res-

ponsável é para com o seu “público interno”, isto é, os seus tra-

balhadores. O Instituto Ethos, referência nesta matéria, subli-

nha, entre outros, a preocupação com o respeito pelo indiví-

duo, o apoio à sua formação, educação e desenvolvimento, a

transparência dos processos de avaliação e recompensa, as

I. Relevância do Tema
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preocupações com a saúde, segurança e bem-estar ou o cor-

recto equilíbrio entre trabalho e família.

Mas não é apenas por razões da ordem dos princípios que

as empresas se devem preocupar com a satisfação dos seus tra-

balhadores, é também por razões da ordem dos interesses:

a) Primeiro, porque a insatisfação é geradora de disfuncio-

namentos que impactam directa ou indirectamente nos resul-

tados da organização: baixos desempenhos, elevado absentis-

mo, , conflitos com colegas e hierarquias, acidentes de

trabalho. Quanto maior é a insatisfação, mais probabilidade

existe de estes indicadores serem afectados (Staw, 1984; Scott

& Taylor, 1985; Henne & Locke, 1985; Locke & Latham, 1990;

O'Driscoll & Beehr, 1994, 2000);

b) Depois, porque a insatisfação tem um impacto negativo

na saúde . Há um vasto leque de sintomatologias, umas de

carácter mais fisiológico (sentimento de fadiga, dificuldades

respiratórias, dor de cabeça, perda de apetite, problemas

digestivos, dores musculares, problemas cardíacos), outras de

carácter mais psicológico (situações de dificuldade de concen-

tração e decisão, tristeza, ansiedade, esgotamento, e

depressão) que aparece associado à insatisfação. Sendo seguro

que a saúde pode ser fortemente afectada pela insatisfação,

aquela, ao manifestar-se negativamente, causa significativa per-

turbação no normal funcionamento das organizações, impac-

tando na produtividade e, necessariamente, nos resultados do

negócio (Locke, 1976; Henne & Locke, 1985; Dejours, 1994;

Zalewska, 1991, 1996). Esta última autora, curiosamente, tem

vários trabalhos incidindo sobre populações bancárias;

c) Finalmente, porque há uma forte correlação entre “satis-

fação dos trabalhadores” e “satisfação dos clientes” (Schnei-

der & Bowen, 1995) . Muitos estudos, nomeadamente os que

têm sido feitos desde o início da década de 90, sublinham esta

relação, e todos sabemos da importância da satisfação dos

clientes na sua fidelização e disponibilidade para relações mais

rendíveis. No caso da banca, em Portugal, em que a concor-

rência se faz mais ao nível da venda cruzada a cada um dos

clientes do que na captação de novos clientes (excepção ao cré-

dito à habitação, pelas suas características estruturantes da

carteira), a questão da satisfação destes é crítica. Para se

conseguir clientes satisfeitos, é crítico ter empregados satis-

feitos.

turnover

burnout

1

2

Esta questão da satisfação no trabalho é muito antiga no

estudo do comportamento organizacional. O primeiro autor a

abordá-la parece ter sido Robert Hoppock, no seu livro

, de 1935. Podemos dizer, de uma forma resumida,

que o tema tem sido abordado segundo três linhas diferentes,

mas, do meu ponto de vista, conciliáveis e até complemen-

tares3:

a) A que adopta a oposição “

”, tipicamente anglo-saxónica, muito marcada pelos tra-

balhos seminais de A. Maslow, D. McGregor e, fundamental-

mente, de F. Herzberg e com o foco na dimensão cognitiva do

conceito “ ”. A metodologia de análise baseia-se

essencialmente em questionários onde os trabalhadores iden-

tificam os factores que os tornam satisfeitos e os que os tor-

nam insatisfeitos;

b) A que adopta a visão psicodinâmica da relação com o tra-

balho, numa linha menos cognitivista, marcada pelos trabalhos

de C. Dejours e E. Abdoucheli e que tem o seu foco nos con-

ceitos de “ ”. Em determina-

das situações, há a emergência de sofrimento psíquico dos tra-

balhadores, resultante do

(Dejours, 1987). A metodologia é a investigação analítica, indi-

vidual ou em grupo, nomeadamente utilizando o psicodrama,

com uma manifestação, pela expressão oral e corporal, dos

sentimentos associados às situações de trabalho;

c) A que é vulgarmente designada por QVT (Qualidade de

Vida no Trabalho), actualmente com grande aceitação na Euro-

pa, Estados Unidos e Canadá e que tem a sua origem precisa-

mente nos trabalhos de F. Emery e E. Trist, do Tavistock Institu-

te, e do modelo macro que conceptualizaram em 1960, para

agrupar o trinómio indivíduo/trabalho/organização. O foco

está colocado no “

”, e referimo-nos ao “bem-estar subjectivo”, aqui se

Job

Satisfaction

satisfação

“choque entre uma história individual,

portadora de projectos, de esperanças e de desejos, e uma organi-

zação do trabalho que o ignora. Esse sofrimento, de natureza men-

tal, começa quando a pessoa, no trabalho, já não pode fazer

nenhuma modificação na sua tarefa no sentido de torná-la mais

conforme às suas necessidades fisiológicas e aos seus desejos psi-

cológicos, isto é, quando a relação homem-trabalho é bloqueada”

satisfação/insatisfação no tra-

balho

prazer/sofrimento no trabalho

bem-estar das pessoas em situação de

trabalho

II. Perspectivas sobre o Tema

Figura 1 – Razões da Importância da Satisfação no Trabalho

A Nível dos

Princípios

A Nível dos

Interesses

Cumprimento do “Contrato Psicológico”

Responsabilidade social da empresa

Responder a legítimas expectativas dos trabalhadores

Assumir comportamentos socialmente responsáveis para com

os colaboradores

• Absentismo

• Turnover

Sintomatologia física, mental e afectiva

Satisfação dos empregados > satisfação nos clientes >

resultados de negócio/produtividade

• Baixos níveis de desempenho

• Baixa produtividade
Impacto nos indicadores de funcionamento

Impacto nos resultados do negócio

Impacto na saúde dos trabalhadores
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incluindo a felicidade, satisfação, estado de espírito e afecto

positivo (Diener, 1984) . A metodologia é variada, indo da aná-

lise do trabalho à recolha de dados por inquérito e entrevista.

Ainda que partindo de conceitos diferentes e percorrendo

caminhos distintos, as várias abordagens chegam, curiosamen-

te, a conclusões semelhantes. Há, de forma evidente, um elo

entre os conceitos e

. Havendo , há seguramente maior probabilidade

de haver no trabalho. Digamos que o grau de

no trabalho é preditor da ocorrência de prazer vs. sofri-

mento no trabalho. Por outro lado, só há

se este responder positivamente a necessidades de

ordem física e psicológica dos trabalhadores, o que criará boas

condições para a no trabalho e .

Admite-se, ainda, que havendo satisfação haverá melhores

condições para bons desempenhos e melhores resultados .

Feito o enquadramento e assumindo-se, pelas razões

expostas, que a questão da satisfação no trabalho é importan-

te, é antiga, está profundamente estudada, tem vários ângulos

possíveis de abordagem e constitui matéria sobre a qual a psi-

cologia do comportamento organizacional tem conclusões (ad-

mito que nem sempre concordantes) , resta tratar, mais em

detalhe, uma das várias formas possíveis de olhar a questão.

Pessoalmente, sou adepto da abordagem proposta por

J. Hackman e G. Oldham (1980), usualmente designada por

modelo das características do trabalho. Estou certo de que

não se encontrou o ,

mas creio tratar-se de uma poderosa abordagem para a com-

preensão da (in)satisfação dos trabalhadores, nomeadamente

quando se trata de populações com boa formação, expectati-

vas de carreira, preocupadas com a sua evolução e motivadas

para o sucesso. Profissionais do sector dos serviços, em áreas

competitivas e tecnicamente exigentes, como, p.e., a área

financeira, certamente que se revêem neste perfil.

Este modelo, para ser bem compreendido, carece de uma

referência às conclusões de F. Herzberg (1966, 1968) que lhe

são prévias. Afirma este autor que há um conjunto de factores

que, se não forem sentidos como positivos pelos trabalhado-

res, geram insatisfação no trabalho. Chama-lhes “

”. Porém, se é verdade que a sua avaliação negativa

gera insatisfação, não é verdade que a sua presença gere satis-

fação. Para isso, são necessários outros factores diferentes,

que designa como “ ”. Entre os primeiros

contam-se: a política da empresa, a supervisão, o salário , esta-

tuto, segurança e as condições de trabalho. Entre os segundos

contam-se: realização, reconhecimento, responsabilidade,

crescimento, desenvolvimento e a própria natureza do traba-

4

5

6

8

satisfação – prazer insatisfação – sofrimen-

to insatisfação

sofrimento satis-

fação

boa qualidade de vida

no trabalho

satisfação bem-estar subjectivo

Santo Graal da psicologia organizacional

factores

higiénicos

factores motivadores

7

lho. Acrescentaríamos, actualizando estas conclusões, a parte

variável do salário, se quiserem, as recompensas. Segundo F.

Herzberg, para satisfazer os trabalhadores, é necessário ac-

tuar ao nível dos factores motivadores. Repare-se que o pri-

meiro conjunto de factores se situa no “contexto de trabalho”,

são extrínsecos à realização objectiva do trabalho, enquanto o

segundo se situa mais próximo do “próprio trabalho”, são

intrínsecos a essa realidade .

J. Hackman e G. Oldham vão ao cerne da questão e abor-

dam precisamente os “ ”. As três questões

a que se propõem responder são, objectivamente:

a) Que factores impedem a satisfação dos trabalhadores no

trabalho;

b) Que efeitos tem para as empresas e trabalhadores essa

insatisfação no trabalho;

c) Decorrente das anteriores, que factores geram satisfa-

ção no trabalho e que estratégia para os assegurar.

Através do seu modelo das “Características do Trabalho”

( ), os autores concluem que há resultados

muito interessantes (elevada satisfação e motivação, alta quali-

dade do desempenho, baixa rotatividade e absentismo) quan-

do se dá (se percepciona que é dada) resposta positiva a 3 esta-

dos psicológicos críticos no trabalho que cada um realiza –

,

e

. Estes três estados psicológicos são criados por cinco

dimensões básicas do trabalho: variedade de habilidades; iden-

tidade do trabalho; significação do trabalho; autonomia e feed-

back. E é possível definir um factor, denominado Potencial

Motivador, que não é mais do que uma medida de análise de

um determinado trabalho em termos destas cinco dimensões

básicas . Para esta medição, construíram e aperfeiçoaram

posteriormente o

Vejamos, um pouco mais em detalhe, como estes factores

se associam e que significado têm os conceitos associados às

e aos (Figura 2).

Como podemos verificar, para Hackman e Oldham as prin-

cipais determinantes da satisfação no trabalho são as

, ainda que não deixem de reconhecer também

alguma importância aos factores de contexto, destacando a

possibilidade de crescimento, a supervisão, a segurança no tra-

balho, a compensação financeira e o ambiente social .

O modelo das Características do Trabalho tem sido larga-

mente utilizado nas abordagens sobre satisfação no trabalho,

em diferentes tipos de organizações, em diferentes sectores,

em diferentes países. Os resultados mostram-se quase sem-

pre alinhados com a hipótese inicial cumpridos pré-requisitos

ao nível dos factores de contexto ( , como lhe chamou

Herzberg) e, tratando-se de populações com o perfil que refe-

rimos,

9

10

11

factores motivadores

Job Characteristics

Job Diagnostic Survey for Job Satisfaction.

dimensões básicas estados psicológicos

higiénicos

sig-

nificação percebida do trabalho responsabilidade per-

cebida conhecimento regular dos resultados do traba-

lho

variáveis

de conteúdo

as características do trabalho são um dos princi-

pais geradores de satisfação e de insatisfação no tra-

balho.

III. O Modelo das Características

do Trabalho

"...só há boa qualidade de vida no trabalho se este responder positivamente a

necessidades de ordem física e psicológica dos trabalhadores, o que criará boas

condições para a satisfação no trabalho e bem-estar subjectivo."
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De uma forma muito pragmática, organizações que se deba-

tam com problemas de absentismo elevado, baixa performan-

ce de um número significativo de trabalhadores, baixa motiva-

ção generalizada ou em determinados segmentos funcio-

nais, exagerado (mesmo que na forma de pedidos de

transferência não concretizados), incidência elevada de situa-

ções de baixas por razões de saúde física e mental com sinto-

matologia associada a stress e , anomia nas equipas e

12

13

turnover

burnout

apatia nas pessoas, devem começar por avaliar o nível de satis-

fação dos seus trabalhadores e (caso se confirme que é baixo)

reflectir seriamente sobre a forma como o trabalho está orga-

nizado. Normalmente, não é por aqui que as organizações

começam. Demonstrando forte ignorância nas questões do

comportamento organizacional, investem tempo e dinheiro

em reestruturações que não tocam nas questões fundamen-

tais, antes pelo contrário, muitas vezes as agravam. Outras

vezes, lançam-se na promoção de iniciativas que consideram

“motivadoras” para os empregados, mas que, quando têm

algum efeito, é sempre curto no tempo e nos resultados: revi-

sões do sistema de avaliação; revisões no sistema remunerató-

Figura 2

Moderadores

Necessidade de Realização

Qualificação/Competências

Contexto/Cultura

•

•

•

Significado do trabalho –

Identidade do trabalho –

Variedade de competências –

Autonomia –

Feedback –

Significância do trabalho –

Responsabilidade pelos resultados –

Conhecimento dos resultados –

Moderadores –

o trabalho deve ser percepcionado pelo trabalhador como importante para a equipa, para a empresa e para a comunidade,

impactando directa ou indirectamente na vida e trabalho de outras pessoas.

o trabalho atribuído a cada um deve permitir que o seu titular inicie e complete a maior parte das tarefas, percebendo o princípio,

meio e fim daquilo que faz, em vez de fazer apenas partes isoladas de um todo, não tendo uma visão de conjunto.

o trabalho deve fazer apelo a diferentes habilidades e capacidades do seu titular, ao nível motor, intelectual, emocional e

relacional.

o titular da função deve ter uma certa margem de independência quanto à forma de realizar as suas tarefas, desde que se assegure o resultado

final, podendo programar o seu trabalho e determinar até alguns procedimentos da sua execução.

o trabalho deve conter, nas suas diferentes tarefas, mecanismos de informação ao seu titular que lhe permitam ir sabendo como as está a realizar,

fazendo uma auto-avaliação (feedback intrínseco) complementada por sistemas subsidiários, como a hierarquia directa ou a própria empresa (feedback

extrínseco) – palavras, sinais e recompensas são formas de feedback Um sistema de remuneração, nomeadamente na sua parte variável, é também um

sistema de feedback

percepção de que o trabalho é pessoalmente significativo.

percepção que cada um tem do grau de responsabilidade que lhe é atribuído pelo seu trabalho e como cada um se

sente responsável pelos resultados do trabalho que executa e pelo grau em que pode modificá-los a partir do seu desempenho.

percepção do grau em que cada pessoa tem conhecimento dos resultados das suas actividades no trabalho.

nas sucessivas aplicações do modelo, vieram a identificar-se alguns factores que podem graduar a relação entre dimensões básicas, estados

psicológicos críticos e resultados. A relação entre as componentes do modelo é mais intensa em segmentos profissionais com forte necessidade de realização,

expectativa de evolução e qualificação elevada. Por outro lado, o contexto (cultura organizacional, estilos de liderança, compensação financeira, ambiente

social) pode também amplificar ou reduzir a intensidade da relação.

.

.

Dimensões Básicas Estados Psicológicos Críticos Resultados

Significado do Trabalho Motivação e Satisfação Elevadas

Desempenhos de Qualidade

Variedade de Competências

Autonomia
Responsabilidade Reconhecida

Sobre os Resultados do Trabalho
Baixo Absentismo

Feedback Sobre o Trabalho
Conhecimento dos Resultados

do Trabalho

Identidade do Trabalho Significância do Trabalho

Baixo Turnover

IV. Conclusão:

Trabalhemos os Processos
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rio; revisões nas formas de participação; incremento de meca-

nismos de comunicação institucional; concursos de ideias; cai-

xas de sugestões; etc. Digamos que não são mais do que place-

bos , dos quais, como se sabe, se forem açucarados, até há

quem goste (Fig. 3).

Tendo encaminhado a minha abordagem por uma via essen-

cialmente psicossociológica (a satisfação ou insatisfação é sem-

pre um fenómeno de pessoas) não é, porém, neste quadro que

se encontra a solução. As ciências do comportamento são

indispensáveis para a compreensão do problema, mas a pre-

venção ou eliminação das situações que podem conduzir à insa-

tisfação no trabalho passam decisivamente por outras aborda-

gens, nomeadamente pelo desenho de processos, i.e., pelo

conteúdo do trabalho. Para se ter trabalhadores satisfeitos (e,

potencialmente, mais motiváveis), é indispensável desenhar o

14

trabalho, tendo em consideração os estados psicológicos críti-

cos, e para isso respeitar as dimensões básicas propostas por

Hackman e Oldham (e por tantos outros, mesmo que usando

conceitos e terminologia diferente).

Voltamos a sublinhar que partimos da pre-

missa de que estão resolvidas questões prévias ( ou

de ) e que estamos focados em populações com

determinadas características: elevada qualificação; forte

necessidade de realização; orientação para resultados; preo-

cupação com a evolução na carreira.

As teorias do (onde nos temos vindo a situar)

focam-se no trabalho individual e grupal, mas deixam de fora o

nível organizacional No espaço deste artigo, não é possível

desenvolver esta temática, mas não podemos deixar de referir

que, sem uma intervenção, também, ao nível organizacional,

muito dificilmente se obterá qualquer sucesso nas alterações a

introduzir, mesmo que mais arrojadas, como as que se vêm

designando por Novas Formas de Organização do Trabalho

(NFOT) – Cultura de Empresa, Projecto de Empresa, Quali-

dade Total, Círculos de Qualidade, Grupos Semi-Autónomos,

, etc. Como pode o trabalho individual ser

interessante, motivante e significativo numa organização

desinteressante, desprovida de variedade e sem sentido para

os seus membros? Actuar sobre o trabalho individual, mesmo

que com algum sucesso, seria

A SATISFAÇÃO NO

TRABALHO É, EM GRANDE PARTE, UMA QUESTÃO

DE PROCESSO.

higiénicas

contexto

job design

.

New-Design Plants

construir ilhas de trabalho enri-

quecido cercadas por um mar de trabalho empobrecido, feito de

“migalhas” e sem sentido. Mais tarde ou mais cedo, as ditas ilhas

"... mas a prevenção ou eliminação das

situações que podem conduzir à

insatisfação no trabalho passam

decisivamente por outras abordagens,

nomeadamente pelo desenho de

processos..."

1 Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença (OMS, 1948), sendo um recurso para a qualidade de vida e não o

objectivo da vida ( OMS, 1986).

2Os estudos de Schneider & Bowen incluem uma análise à realidade das agências bancárias e são tidos como ponto de referência obrigatório, mas há muitos

outros trabalhos que comprovam esta tese, particularmente no sector dos serviços (p.e., Lovelock, 1985; Tornow & Wiley, 1991; Ulrich et al., 1991; Wiley,

1991).

3Esta sistematização é uma proposta pessoal, visando uma arrumação de alto nível das diferentes abordagens. Para quem quiser aprofundar o tema,

aconselho a leitura de , 1989, e , 1991, ambos de

Arvey et al. Pode consultar-se uma boa síntese desta sistematização em , de Pina e Cunha et al., Editora RH,

2006.

4Nas culturas ocidentais, a satisfação com o desempenho profissional constitui um dos domínios importantes do bem-estar subjectivo, dada a centralidade

que o trabalho ocupa na vida das pessoas (A. Caetano e R. Estrada, 2006). Recorde-se que, apesar de o valor dado ao trabalho, pelos europeus, venha depois

da família, amigos e lazer ( , 2002/2003), as práticas vão em sentido diferente, ocupando este um espaço muito significativo em tempo e

impacto real nas suas vidas. Tenhamos ainda presente que, de acordo com o mesmo Survey, Portugal é dos países com a média de satisfação com a vida mais

baixa da Europa, sendo a posição cimeira ocupada pela Dinamarca.

5A relação entre “satisfação” e “desempenho” não é consensual (Feldman & Arnold, 1985). Há posições mais cépticas a este respeito, formuladas a partir de

estudos que não encontraram correlações significativas e outras mais optimistas, a partir de estudos mais recentes, em que se encontra uma correlação

interessante, ainda que matizada por alguns moderadores. Há também quem considere que a satisfação é efeito da performance e não o contrário (modelo

do Ciclo de Elevado Desempenho, de Locke e Latham, 1990). Neste artigo, alinhei pelo que se chamará evidência da vivência organizacional ou, como afirma

Arménio Rego (2000), situando-me num quadro de

6Muitas vezes as diferenças não estão tanto no objecto de análise, mas no , e nível que cada uma das análises adopta (Louis, M.R. 1985).

7Judge, Bono, Thorensen & Patton, em “The Job Satisfaction – Job Performance relationship: a qualitative and quantitative review” (2001), designam como

demanda do Santo Graal a procura da associação entre satisfação e desempenho, empreendida há longo tempo pelos psicólogos do comportamento

organizacional.

8A questão do salário tem sido polémica ao longo dos tempos, devendo acrescentar-se que os especialistas do comportamento organizacional têm alguma

resistência em estudar esta variável (Brief, 1998). Deve ter-se em consideração que Herzberg se referiu apenas à parte fixa da remuneração. A parte variável

é seguramente um factor motivador, no sentido de Herzberg. Depois, há que considerar que o “salário / dinheiro” é instrumental para a satisfação de outras

necessidades e expectativas e é, simultaneamente, garante de estatuto, prestígio e reconhecimento social. Quer gostemos ou não, o “dinheiro” continua a

ser um dos principais determinantes da satisfação organizacional e a todos os níveis funcionais. Naturalmente, mais pelo que representa do que por si mesmo.

9Alguns autores, como Hulin & Blood, 1968, consideram a aproximação de Herzberg muito simplista, deixando de fora factores que mereciam outra análise

e não indo ao fundo da questão quanto à estruturação dos factores que designa como “motivadores”. Ainda que alguns estudos posteriores infirmem as

conclusões de Herzberg, esta teoria continua a ser de referência obrigatória nas aproximações sobre satisfação e insatisfação no trabalho, por ser útil à sua

compreensão.

10PM = [ (Habilidades Variadas + Identidade do Trabalho + Significado do Trabalho)/3] x Autonomia x Feedback.

Job Satisfaction: Environmental and genetic components Job Satisfaction: dispositional and situational influences

Manual de Comportamento Organizacional e Gestão

European Social Survey

reconciliação entre a ciência, as crenças dos leigos e os pressupostos dos gestores.

locus focus
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acabarão por ser submersas num mar

onde a ausência de diversidade, pluralismo

de ideias, iniciativas e autonomias, troca

de informações e de relacionamentos é a

característica mais marcante e que se

encontra poluído pela presença empobre-

cedora da repetitividade e monotonia

Revista Portuguesa de Gestão

status quo.

(ima-

gem retirada de texto de A. Duarte

Gomes, na ,

citando Lawler) . Claro que se trata de

alterar a cultura da organização. Claro

que se trata de um empreendimento difí-

cil e moroso, e tanto mais difícil e moro-

so quanto as organizações forem de

matriz tradicional e tenham uma cultura

que reforça este

É por isso que, apesar de tudo, vale a

15

Figura 3

Salário (parte Fixa)

Condições de Trabalho

Liderança

Gestão de Carreiras

Participação

Clima Social

...

Significado do Trabalho

Identidade do Trabalho

Variedade de Competências

Autonomia

Responsabilidade

Feedback (incluindo sistema

de compensação)

…

Caixas de Sugestões

Emblemas e Bandeiras

Festas de Aniversário

Mensagens de Parabéns

…

Características

do Trabalho

Factores de Suporte

Placebos

*Director de Recursos Humanos da CGD.

Docente universitário convidado.

pena investir num cen-

trado no trabalho individual, capaz de

alguns resultados interessantes num

prazo mais curto, que é sempre aquele

que nos dão (a nós, técnicos) para resol-

ver as questões nas organizações.

Sabemos que se trata de uma abor-

dagem pouco cómoda, nomeadamente

para a área da gestão dos recursos huma-

nos, tanto mais frustrante quanto me-

lhor informados estivermos. É necessá-

rio motivar e satisfazer as pessoas, mas

não é na área da gestão das pessoas que

se joga um dos papéis fundamentais para

essa satisfação e motivação – é na área

onde se desenham os processos de tra-

balho. Para tornar a questão mais com-

work (re)design

plicada, tenhamos em consideração que

as abordagens feitas sobre os “proces-

sos de trabalho” continuam a ser marca-

damente tayloristas . São-no porque

nesta área a cultura prevalecente é essa,

não há normalmente a presença de téc-

nicos das ciências do comportamento e

porque o paradigma reinante é o de

encontrar processos/circuitos/sistemas

que sejam “fáceis”, “rápidos”, “contro-

lados”, “sem erros”, “económicos”. As

pessoas e os grupos, as suas característi-

cas físicas, psicológicas e afectivas, estão

quase sempre ausentes destas aborda-

gens. Aliás, raramente se fala das pesso-

as que desempenham as tarefas e as fun-

ções que dão vida aos processos. Fala-se

de FTE ( ), num senti-

do abstracto, frio, quase irracional. M.

Hammer e J. Champy (1993) referiam a

necessidade de uma reengenharia nas

organizações, visando melhorias drásti-

cas em termos de custo, qualidade, ser-

viço e rapidez; eu diria que urge reinven-

tar a empresa, visando melhorias drásti-

cas na satisfação, prazer e qualidade de

vida dos trabalhadores.

Acima de tudo, porque isso é forte-

mente rendível.

16

Full Time Equivalent

�

11Esta abordagem, focada no integra a pesquisa de relação entre a satisfação e factores organizacionais, desenvolvida por autores como Brief

(1998), Loher et al. (1985), Super & Minor (1987), Miller & Monge (1986), indo alguns deles mais longe do que o mero - salário, as oportunidades

de promoção, as características de supervisão, os colegas, as condições físicas de trabalho. Há outros autores, como Judge (1992), Luthans (1989), Dubno

(1985) ou Jayaratne (1993) que têm investigado numa outra direcção o efeito das “variáveis pessoais” sobre a satisfação, idade, sexo e origem étnica. Embora

encontrando diferenças, estas “ ” (Judge, 1992), tendo os factores de ordem organizacional, apesar de tudo, um

maior poder explicativo.

12Como repararam, não falo em neste artigo que é sobre . Motivação é outra coisa. Satisfação é uma resposta afectiva, cognitiva e social

ao trabalho. Manifesta-se enquanto avaliação global ou parcial a componentes do trabalho. É um estado de espírito. A motivação é um estado de tensão que

conduz à acção. É preciso motivar para haver acção e, depois dos efeitos intrínsecos e extrínsecos dessa acção (ou da forma como cada um os interpreta),

poderá haver, ou não, satisfação. A insatisfação continuada castra a possibilidade de motivação. As empresas têm de ser capazes de motivar e satisfazer os

seus trabalhadores. Contudo, trata-se de fenómenos diferentes.

13Segundo vários estudos, razões de ordem psicológica e psiquiátrica chegam a justificar mais de 75% das ausências de longa duração na banca.

14São placebos quanto a este objectivo – satisfação no trabalho. Poderão servir outros objectivos (compensar falta de intensidade nos relacionamentos

interpessoais; criar/reforçar cultura; espírito de corpo; ; etc.)

15Mélese (1979) refere que o não “enriquecimento” organizacional é uma das razões que impediu um maior sucesso e expansão das NFOT. Segundo Lawler

(1986) os Grupos Semi-Autónomos, ou como os americanos preferem dizer constituem uma abordagem tão eficaz como ameaçadora. Na

medida em que contribui para deslocar para os escalões inferiores informação, conhecimentos, recompensas (enfim, poder), acaba por ser sentida como

ameaçadora pelos restantes níveis, nomeadamente as chefias, que vêem as suas funções profundamente alteradas ou pura e simplesmente eliminadas, por

deixarem de ter sentido (enfim, perda de poder).

16Usamos a expressão num sentido meramente descritivo –

produtiva. Decorre daqui uma delegação de poderes muito apertada e hiper-controlada, um respeito forte pelo cumprimento de

regras e procedimentos cujos desvios são fiscalizados por uma hierarquia normalmente autoritária e censurados por estruturas de auditoria e inspecção O

desenho de processos, porque bebe nesta lógica, raramente tem em consideração que a sua concretização (tarefas, circuitos, tempos, controlos) será

efectuada por pessoas que, sendo recursos, são “recursos humanos”, com tudo o que isto tem de específico.

job design,

job design

apenas explicam moderadamente a satisfação

motivação satisfação

internal branding

Work Teams, ,

enfatização da estandardização, a especialização e a simplificação das tarefas, com vista à

maximização da eficiência

.
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António do Souto*

Os Recursos Humanos

no BES

O
papel do Departamento Pessoal/Formação, em arti-

culação com as restantes áreas do banco, será sem-

pre o de criar condições para que o BES possa melhorar os

seus níveis de Qualidade e continuar a oferecer aos seus

clientes, internos e externos, um serviço de Excelência que

cada vez mais se constitua numa referência no Mercado e

numa “marca registada” do Grupo BES.

A área de RH do BES vem desenvolvendo mecanismos

capazes de identificar, de forma clara e objectiva, o mérito e

o desempenho superiores (Processo de ):

Avaliando a adequação dos colaboradores às suas fun-

ções;

Avaliando o potencial de desenvolvimento e de evolu-

ção para outras funções;

Aplicando sistemas de Carreiras e de Recompensa

adequados aos níveis de exigência e de cumprimento

dos objectivos.

Nesse sentido, a par da recente mudança da imagem

para o exterior, o DP/Formação tem vindo a trabalhar afin-

cadamente na criação e valorização de uma nova imagem

Assessment

�

�

�

interna, concretizada na definição e implementação no ter-

reno, desde o início de 2006, de Planos de Carreira globais

e integrados para os seus Colaboradores da Rede Comer-

cial de Retalho e Empresas, respondendo às crescentes

exigências de especialização de conhecimento e de actua-

ção comercial, que constituirão elementos importantes de

motivação com reflexos na excelência dos desempenhos.

Em paralelo, e no âmbito da Política de Recursos Huma-

nos do Grupo BES, o DP/Formação tem também vindo a

consolidar o seu papel na qualificação e desenvolvimento

de competências dos seus colaboradores. A sua actuação,

enquanto um dos elementos estratégicos para o cresci-

mento do banco, tem tido um contributo relevante e pro-

activo na mudança e reestruturação organizativa.

Cabe ao DP/Formação desenvolver o Capital Intelectual

do Grupo BES, de acordo com a estratégia definida e em

articulação com as restantes áreas funcionais, potenciando

o desenvolvimento transversal de competências gerador

de uma verdadeira Cultura de Empresa e de Grupo. Com-

plementarmente, tem vindo a apoiar a permanente actuali-

zação e desenvolvimento de competências em relação à

evolução do negócio bancário dos colaboradores, quer em

relação a canais de distribuição e mercados, quer em rela-

ção a sistemas de informação e comunicação e modelos

organizativos e de gestão, garantindo a implementação de

programas eficientes de formação, com impactos significa-

tivos na rendibilidade, produtividade, qualidade de serviço

e bem-estar dos colaboradores.

Os objectivos principais do DP/Formação fundamen-

tam-se em:

Promover o acolhimento e a integração dos recém-

-admitidos;

Desenvolver Programas de Reconversão dos Recur-

sos Humanos do BES;

Definir os mecanismos de Desenvolvimento dos

Desempenhos, Competências e Qualificações, ade-

quando os colaboradores, em colaboração com as

áreas orgânicas de destino, à função ou grupos de fun-

ções-alvo;

Incentivar e apoiar o Diagnóstico de Necessidades de

Formação dos colaboradores do BES, de acordo com

a estratégia definida superiormente;

Apoiar e dinamizar, na sua esfera de acção, as mudan-

ças organizacionais das Estruturas Comerciais e res-

tantes Estruturas do BES;

Conceber, seleccionar, aplicar e controlar os resulta-

�

�

�

�

�

�
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dos dos Modelos, Técnicas, Metodologias e aprendi-

zagem referente à Formação realizada, com vista à

optimização dos Desempenhos;

Garantir, objectivando-a sempre que possível, a Ren-

dibilidade dos Investimentos em Formação, pelo con-

trolo da variável "Custo" e pelo incremento das variá-

veis "Produtividade" e "Qualidade de Serviço".

Nesta linha, um dos vectores transversais aos diferentes

Planos Formativos desenvolvidos é o comportamental, no

sentido de dotar todos os colaboradores da atitude neces-

sária para a melhoria da qualidade do serviço prestado pelo

BES. A Proactividade e simpatia dos colaboradores BES, a

rapidez na entrega da solução financeira e a capacidade de

criar “boas experiências” aos clientes, são certamente fac-

tores críticos de sucesso diferenciadores e que o

DP/Formação pretende traduzir nas acções de formação

desenvolvidas.

Em termos de estratégia de desenvolvimento, houve,

em especial nos últimos dois anos, uma clara mudança no

foco de actuação, com preocupações ao nível do Marketing

de Formação e da sua eficiente utilização para melhorar as

competências dos empregados, permitindo ao BES cum-

prir os seus objectivos e estabelecer outros mais ambicio-

sos. Do ponto de vista dos formandos, este novo modelo

de actuação do DP/Formação poderá ser a base da pro-

gressão nas suas carreiras profissionais, com a consolidação

e aperfeiçoamento de conhecimentos. O enfoque deixou

de estar nos programas formativos e passou a estar nos

diferentes clientes internos do BES, com necessidades dis-

tintas, e que o DP/Formação procurará satisfazer, encon-

�

trando as melhores soluções formativas, mais adaptadas às

exigências do negócio bancário.

A segmentação da Formação está definida e resulta

essencialmente da utilização de critérios que têm a ver com

os comportamentos desejados nos colaboradores, a como-

didade e acessibilidade possível e os conhecimentos técni-

cos e operativos necessários para um cada vez melhor exer-

cício da função (Quadro 1).

Neste contexto, tem-se registado um forte investimen-

to em Formação (presencial e a distância), tendo sido intro-

duzidas inovações relativamente às metodologias existen-

tes, com a criação de “Balcões Escola” em todas as Direc-

ções Regionais do BES. Este conceito, de Balcão Escola

assenta no princípio: "O que eu ouço esqueço, o que eu

vejo lembro, o que eu faço aprendo!"

Pretende-se fomentar a Cultura do Exemplo, poten-

ciando a Formação no sentido de conciliar as compo-

nentes prática e teórica da Formação, com o objectivo de

dotar os participantes das competências comerciais, ope-

rativas e comportamentais necessárias para a actividade

comercial, de forma a potenciar desempenhos que, simul-

taneamente satisfaçam as expectativas dos Clientes e

garantam o cumprimento das orientações comerciais para

a Rede de Retalho, definidas pelo BES, com um forte enfo-

que na Qualidade.

Ao mesmo tempo, e na formação por , foi feito

um esforço significativo na introdução de novos métodos

pedagógicos, mais simples e interactivos (jogos, simula-

ções, virtuais, palavras cruzadas), através da

implementação de metodologias activas PBL/

, baseadas em e simulações/

/cenários. Uma das funcionalidades também introduzidas

recentemente foi a do áudio.

Em paralelo, e com o intuito de melhorar continuamen-

te o serviço interno prestado pelo DP/Formação, foi inicia-

da uma reestruturação do espaço formativo na intranet e

foi criado o espaço “Formação Web”, que pretende ser um

meio de ligação privilegiado com os clientes internos e, em

especial, com os colaboradores dos Departamentos

Comerciais.

Em suma,

on job

e-learning

role plays

Problem

Based Learning case studies

o DP/Formação tem procurado materia-

lizar a Política de RH do Grupo BES, sendo um dos

principais objectivos tornar o BES “o Melhor Banco

do Mercado para se Trabalhar”.

*Administrador do Banco Espírito Santo

�

Metodologia

Formação

Segmentada
Sala

Rede Retalho

Rede Empresas

Assist. Vendas

Gerentes

Todos os

Colaboradores

Todos os

Colaboradores

GBES

Quadros

Balcão

e-Learning

Sala

Sala

Universidade

Formação

On Job

Formação

a Distância

Formação

Geral

Formação

Customizada

Formação

Universitária

Meio/Suporte Destinatários

Quadro1 – Segmentação e Distribuição da Formação

I

II

III

IV

V

VI
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Para além

da Formação

Esta rubrica pretende recolher testemunhos de ex-alunos do IFB/ISGB que apostaram na sua formação e,

sobretudo, obter o depoimento de pessoas cujas emoções/atitudes importa conhecer.

A aposta certa

A
formação cons-

titui um investi-

mento com custos ele-

vados que nos levam

frequentemente a hesi-

tar antes de optar por

essa via. Os custos a

que me refiro são não

só materiais (os valo-

res das propinas, mate-

rial, bibliografia, etc.),

mas também de natu-

reza mais pessoal, por

vezes com implicações

na menor atenção dispensada aos nossos familiares.

Apesar disso, este é um investimento rendível e que

aconselho entusiasticamente sempre que o assunto

está em discussão. Na verdade, as opções que tenho

tomado a este nível têm-se revelado mais que compen-

sadoras nas oportunidades que vão surgindo.

Iniciei a minha carreira na banca ao integrar a Rede

Comercial da Caixa Geral de Depósitos, em 1995.

Pouco tempo depois, senti a necessidade de prosseguir

os estudos, tendo concluído a licenciatura em 2000.

Poucos meses depois, este investimento na minha for-

mação começou a “pagar” os primeiros dividendos

com a minha nomeação para as funções de subgerente

de agência.

O primeiro contacto com o Instituto de Formação Ban-

cária surgiu nessa altura. A CGD, que sempre manteve

uma postura de incentivo e auxílio à formação dos seus

colaboradores, promoveu uma acção de formação pro-

fissional, destinada aos quadros com funções de gerên-

cia, que frequentei.

Desta experiência com o Instituto, retive a excelência

dos seus formadores, quadros com experiência profis-

João Neves*

sional na banca, o que lhes permite complementar os

sólidos conhecimentos teóricos com o saber adquirido

com os muitos anos de prática laboral.

Recordo ainda o bom apoio logístico e organizativo que

sempre ocorreu. É de notar que esta acção, que ocu-

pou cinco semanas intercaladas ao longo de alguns

meses, juntou uma turma de quadros da rede comer-

cial da CGD dos mais variados pontos do país, o que a

enriqueceu ainda mais com a troca das experiências tra-

zidas por cada um.

Os pontos positivos que referi levaram-me a frequen-

tar o curso de pós-graduação em Investimentos e Mer-

cados Financeiros ministrado pelo ISGB, área pela qual

sempre tive um gosto muito particular, pese embora o

meu percurso profissional, sempre ligado à área

comercial, e que considero muito gratificante.

Mais uma vez, a aposta na formação deu o seu resulta-

do: poucos meses após a conclusão deste curso, surgiu

a oportunidade de ingressar na Direcção de Mercados

Financeiros da CGD, onde estou há cerca de 3 meses.

Esta mudança nunca seria possível sem as ferramentas

adquiridas na referida pós-graduação.

Quanto ao futuro? Reservo apenas algumas certezas: a

constatação de que a economia global em que vivemos

é cada vez mais competitiva e que a sociedade em que

vivemos tem um ritmo de mudança cada vez mais ace-

lerado. A capacidade de cada um para adquirir, actuali-

zar e aplicar conhecimentos na vida profissional é o que

o distingue e valoriza perante o mercado de trabalho.

Tenho ainda outra certeza. Esta atitude face à mudança

será sempre mais facilitada quando podemos recorrer

ao apoio de instituições como o Instituto de Formação

Bancária.

*Caixa Geral de Depósitos

Financial Markets Division – DMF

�
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Divulgando

>

I

�

magine que descobre o que as pessoas bem

sucedidas têm em comum e que condensa isso

num conjunto de práticas simples e as usa para

transformar a sua empresa, a sua carreira e a sua

vida.

, de , e

, resulta das conversas pessoais infor-

mais tidas com centenas de seres humanos excep-

cionais de todas as partes do mundo. Descubra,

com a , por que as pessoas bem

sucedidas mantêm o sucesso e como pode conse-

gui-lo também.

Sucesso para Durar – Crie uma vida com senti-

do Jerry Porras Stewart Emery Mark

Thompson

Centro Atlântico

>

Q

�

uando praticamente por todo o lado se ouve

falar de crise e se continua a alimentá-la,

ainda se encontram pessoas dispostas a apostar o

seu tempo em formas criativas de inovar.”

expõe as respostas que per-

mitirão apreender o que é o , como se faz,

quem o faz e para que se faz.

, edita-

do pelas , remete-nos para uma prá-

tica de desenvolvimento pessoal e profissional que,

através da arte de fazer perguntas, conduz os ges-

tores à liderança emocionalmente inteligente, à

auto-descoberta de potenciais adormecidos e à

adequação dos recursos dos colaboradores às

necessidades das organizações, permitindo níveis

elevados de desempenho e realização pessoal.

Alexan-

dra Barosa-Pereira

Edições Sílabo

coaching

Coaching em Portugal – Teoria e prática

>

T

�

odas as equipas, organizações e grupos têm

problemas. No entanto, na maioria das

vezes, procuramos nos “outros” a resolução des-

ses mesmos problemas. Mas fica a pergunta essen-

cial: onde e como os encontramos... afinal, quem

são “eles”?

e , em

, conduzem-nos numa busca pessoal para

encontrar quem consiga corrigir o que está mal e

quem se responsabilize por resolver problemas

pessoais e organizacionais. A dá-

-nos a conhecer um livro prático e inspirador, que

transmite uma mensagem determinante de enco-

rajamento e de responsabilização, com implica-

ções cruciais ao nível pessoal e empresarial.

BJ Gallagher Steve Ventura

Actual Editora

Afinal quem

São 'Eles'

>

H

�

annah Arendt

Dom

Quixote

possui uma rara e arguta

capacidade para entender a natureza do

mal na política moderna. É esse entendimento que

molda as suas reflexões sobre a consciência, a rela-

ção entre a teoria e acção e o potencial do pensa-

mento humano para dominar e rejeitar o mal.

, publicada pela

, é uma obra fundamental para compre-

ender muitos dos acontecimentos da história de

todos nós, através do talento de análise de Arendt.

Trata-se de ensaios controversos, perturbadores e

clarividentes, sobre acontecimentos que nos conti-

nuam a perseguir.

Responsabilidade e Juízo

>

>

D
êem-me uma alavanca e um ponto de apoio,

e eu levantarei o mundo.”, disse Arquime-

des, o herói de , o autor de

, que nos leva a lugares

memoráveis, apresentando-nos personalidades fas-

cinantes e explorando situações que ilustram o

poder da alavancagem que todos procuramos.

As dão-nos assim

a possibilidade de aprender a utilizar o factor

Arquimedes para levantar o nosso mundo, desco-

brindo 25 chaves para obter maior alavancagem

nos negócios e na vida.

Darby Checketts

Publicações Europa-América

Ala-

vancagem – Como criar os seus “pontos de vira-

gem” no negócio e na vida

�

O

�

antropólogo, o experimentador, o poliniza-

dor, o corredor de barreiras, o colaborador,

o realizador, o arquitecto de experiências, o cenó-

grafo, o prestador de cuidados, o contador de his-

tórias são as dez personagens indispensáveis em

qualquer presença de vanguarda, e são justamente

os colaboradores que devem desempenhar estes

papéis fundamentais, segundo e

, em

A proporciona-nos assim uma

orientação eficaz na sustentação de uma cultura de

contínua renovação e criatividade no seio empre-

sarial.

Tom Kelley

Jonathan Littman

Editorial Presença

As Dez Faces da Inova-

ção – O poder da criatividade e da inovação na

empresa.

"

"

Outros livros recebidos que podem ser consultados na nossa biblioteca:

, de Arno Penzias;

, de Friedmann Schulz von Thun, Johannes Ruppel e Roswitha Stratmann;

de Simon Tupman;

, de Jorge Nascimento Rodrigues e Virgílio Azevedo.

Os nossos agradecimentos aos editores.

Gradiva –

Editorial Presença –

Actual Editora –

Centro Atlântico –

Ideias e Informação

Saber Comunicar, Saber Dialogar

Porque É que os Empreendedores Devem Comer Bananas,

Nuclear – O debate sobre o novo modelo energético em Portugal

�

�

�

�
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João Paulo Feijoo*

O sucesso continuado de uma empresa assenta na sua capaci-

dade para adquirir e manter vantagens competitivas, ou anular

rapidamente as desvantagens em relação a concorrentes inova-

dores.

Na economia globalizada e em constante mutação do século

XXI, as empresas mais bem sucedidas serão aquelas que forem

capazes de avaliar a cada momento a real “qualidade” das suas

práticas de gestão e de encetar as acções correctivas necessárias.

O instrumento que lhes possibilita esta constante aferição e

melhoria é o – definido como o processo que per-

mite compreender, quantificar e adaptar as práticas que possibili-

tam melhorar o desempenho da organização (Figura 1).

Os serviços financeiros vivem hoje uma intensa competição,

com origem em múltiplos factores: novos canais de distribuição,

explosão e fragmentação da oferta, novos modelos de interacção

com o cliente, novas funções e competências da profissão bancá-

benchmarking

O de

Serviços Financeiros

Benchmarking

ria, crescimento do número de competidores e redução das bar-

reiras à sua entrada em consequência da integração dos merca-

dos, etc.

O é, também para eles, uma ferramenta de ges-

tão cada vez mais indispensável.

O valor acrescentado pelo depende da obser-

vância de três regras fundamentais (Figura 2).

Muitos projectos de falham porque não exami-

nam os processos que sustentam um determinado nível de

desempenho. Quantificam globalmente as diferenças de desem-

penho para com as melhores práticas, mas, ao tratarem-nas como

“caixas pretas”, não conseguem o que está por

detrás dessas diferenças.

O processo de venda na banca de retalho é um bom exemplo.

No detalhe, apresenta certamente soluções por vezes muito dife-

rentes, mas na generalidade dos bancos o “funil” ou “ ” de

benchmarking

benchmarking

benchmarking

compreender

pipeline

Orientação por processos

Uma Poderosa Ferramenta

de Gestão

Comparar, Sim, Mas o Quê?

Figura 1 – As Três Etapas do

COMPREENDER – QUANTIFICAR – AGIR

Benchmarking

Quais são os benefícios

de alcançar as melhores

práticas?

QUANTIFICAR as mais-

-valias disponíveis nos ganhos

de produtividade das vendas,

e construir o

para a melhoria

business case

Figura 2 – As Três Regras do Benchmarking

1

2

3

Orientação por processos

Comparabilidade dos dados

Consentimento da empresa-alvo

Como é que o meu

desempenho se compara

com o das melhores

empresas do meu sector?

COMPREENDER a

produtividade das vendas,

analisando o processo e medindo

indicadores comparáveis

Como é que

consigo alcançar

as melhores práticas?

AGIR para adoptar as

melhores práticas

comprovadas das melhores

empresas do sector
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vendas segue nas suas grandes linhas as etapas descritas na Figura 3.

Num determinado projecto de , descobriu-se

que as diferenças na produtividade das vendas eram essencialmen-

te explicadas pela quantidade de entrevistas realizadas (era aqui

que se encontrava a maior variância). Esta constatação permitiu

compreender melhor a influência dos vários da venda, como

veremos adiante.

Questões aparentemente tão simples como “o que é um clien-

te?”, “o que é um produto?”, “o que é uma venda?” podem ter res-

postas muito diferentes de uma empresa para outra.

As melhores práticas de têm, pois, de assegurar a

comparabilidade dos dados, sejam:

, por meio de “manuais de definições” em que cada

variável é definida com rigor;

, através de “relatórios-espelho” que permitem às

empresas verificar os dados por elas fornecidos e detectar

inconsistências.

A necessidade de informação validada e comparável torna

muito difícil fazer a uma empresa-alvo sem o seu

acordo e participação activa.

Mas será isso possível? Parece muito improvável que uma

empresa aceite expor as suas práticas ao escrutínio de um rival.

A verdade é que um concorrente directo nem sequer é o

melhor alvo de , pois o objectivo da empresa deve ser

superar os seus concorrentes e não igualá-los.

Podem ser adoptados vários tipos de alvos:

Por exem-

plo, um banco irlandês pode fazer com um

banco italiano;

no

sector da empresa interessada. É lendário o

que a Southwest Airlines fez com as equipas das boxes da

benchmarking

drivers

benchmarking

Ex-ante

Ex-post

benchmarking

benchmarking

benchmarking

benchmarking

1

�

�

�

�

Comparabilidade dos dados

Consentimento da empresa-alvo

Uma empresa com práticas de excelência no mesmo

sector de actividade, mas noutro mercado.

Uma empresa de sector de actividade, com algu-

mas práticas de excelência que sejam replicáveis

outro

Fórmula Indianápolis, para aprender a “dar a volta aos

aviões” na pista mais depressa do que as suas concorrentes;

Duas empresas com melhores práticas

em domínios diferentes podem fazer mútuo,

para que cada uma aprenda aquilo que a outra faz melhor. As

suas vantagens relativas não vão mudar, mas ambas ganharão

vantagens sobre os restantes operadores;

(

). Num grupo diversificado , a escolha de práticas

é muito mais vasta, permitindo aferir o desempenho de cada

participante em relação a um universo maior. E o anonimato

permite o acesso aos dados sem revelar a quem eles per-

tencem. As características desta modalidade exigem que

ela seja organizada por consultores independentes de

.

A comparação dos indicadores de desempenho pode não ser

suficiente para ajudar a compreender a superioridade de uma

prática ou de um processo.

Vejamos um exemplo de dois bancos cuja produtividade das

vendas está aparentemente ao mesmo nível: média de 8 colabora-

dores por agência, vendas de 40 produtos por semana, ou seja,

�

�

benchmarking

peer group ben-

chmarking

benchmarking

2

Um concorrente directo, no mesmo sector e no

mesmo mercado.

Um grupo alargado de concorrentes do mesmo sector

e de vários mercados, em anonimato

Figura 3 – Eficácia e eficiência das vendas

Melhorar o desempenho das vendas implicar medir e gerir as sucessivas etapas do “funil”

Drivers do
desempenho

Processo
de venda

Indicadores-chave
do desempenho

Clientes

potenciais
Contactos Entrevistas Vendas

�

�

Dimensão

da carteira

Clientes

potenciais

por vendedor

por semana

�

�

�

�

Contactos utilizáveis

Contactos efectuados

por vendedor

Contactos efectuados

pelo call centre
Teller prompts

�

�

�

�

Entrevistas/semana

Entrevistas

proactivas . reactivas

Entrevistas bem

sucedidas

Rácios de

vs

cross-selling

�

�

�

�

�

Volume de vendas

Valor das vendas

Qualidade das vendas

Produção nova . venda

continuada

Produção nova .

vs

vs
churning

Leads gerados /

grau de proactividade
Rácio

/ entrevistasLeads

Taxa de sucesso

Fonte: Finalta

"... as empresas mais bem sucedidas serão

aquelas que forem capazes de avaliar a

cada momento a real “qualidade” das suas

práticas de gestão e de encetar as acções

correctivas necessárias."

Interpretar e Compreender

as Diferenças
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5 produtos por colaborador. A análise do processo de venda mos-

tra, contudo, duas realidades diferentes.

O Banco A migrou para um central muitas das ope-

rações anteriormente executadas nas agências. Os seus colabora-

dores conseguem consagrar 50% do tempo total disponível a

actividades de venda.

Em contrapartida, os colaboradores do Banco B, que ainda

têm de executar muitas operações nas agências, só conseguem

dedicar 25% do seu tempo à venda, gastando 75% nas restantes

actividades.

Analisando as vendas por ETI (ou “equivalente a tempo intei-

ro”) efectivamente dedicado à venda, em vez das vendas por cola-

borador, descobrem-se diferenças importantes (Figura 4).

Destas diferenças resultam conclusões diametralmente

opostas:

O Banco B é duas vezes mais eficaz, no tempo de que dispõe

para a venda, do que o Banco A. A melhoria do seu desem-

penho passa por dedicar mais tempo à venda, retirando

carga operacional às agências;

O Banco A dedica às vendas o dobro do tempo do Banco B,

mas só atinge metade da taxa de sucesso deste. A melhoria

do seu desempenho passa por treinar melhor os seus vende-

dores em técnicas de venda.

O gráfico da Figura 5, retirado de um estudo sobre produtivi-

dade das vendas , mostra claramente a existência de dois grupos

com características semelhantes às dos Bancos A e B.

A decisão de adoptar práticas de outra empresa raramente

será tomada sem uma análise de custo-benefício que a justifique.

O tem por isso de ser capaz de quantificar as

mais-valias que é possível alcançar por essa via.

O gráfico da Figura 6 mostra a forte correlação encontrada,

num determinado , entre um índice de

qualidade de serviço e a taxa de abandono de clientes.

As conclusões são imediatas: para um banco com um milhão de

clientes e uma rendibilidade anual média de 150€ por cliente, um

ganho de 2 pontos no índice de qualidade – necessário para atingir

as melhores práticas de serviço ao cliente – permite esperar pro-

veitos adicionais da ordem dos 12 milhões de euros por ano graças

à perda evitada de uns 80 000 clientes.

backoffice

benchmarking

peer to peer benchmarking

3

4

�

�

Quantificar as Oportunidades

e Passar à Acção

Figura 4

Colaboradores

Produtos vendidos por semana

Horas dedicadas à venda

... Ou seja, em ETI (dedicados à venda)

Produtos vendidos por ETI dedicados à

venda e por semana

Produtos vendidos por cada 10% dos ETI

totais dedicados a vendas e por semana

8

40

140 (50%)

4
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1,0

8

40

70 (25%)
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2,0
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Figura 6 – Quantificação das Mais-Valias a Obter por

Redução da Taxa de Abandono
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Figura 5 – Modelo de Produtividade das Agências:

Como Medir o Retorno sobre os Recursos Investidos na Venda
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O grande objectivo do é desvendar exem-

plos de superior desempenho e compreender os processos e

as práticas que o alicerçam.

O seu uso esclarecido ajuda as empresas a compreende-

rem a sua actual posição competitiva e a aproximarem-se das

melhores práticas, para benefício de todos os seus

: clientes, proprietários, colaboradores, fornecedores e

comunidade envolvente.

benchmarking

stakehol-

ders

�

1Estudo sobre , Finalta, 2006.

2Os estudos de da Finalta contam habitualmente com cerca

de três dezenas de participantes de uns dez a quinze países diferentes.

3O ETI (Equivalente a Tempo Inteiro) é uma unidade de medida equivalente ao tempo

de trabalho de uma pessoa em horário normal (p. ex., 7 horas por dia ou 35 horas por

semana).

4Estudo sobre , Finalta, 2006.

5Estudo sobre , Finalta, 2006.

Branch Productivity

peer group benchmarking

Branch Productivity

Branch Service Quality

*Country Manager da Finalta para Portugal

A Finalta é uma consultora independente, sedeada em Londres, especializada

na prestação de serviços de e na adopção de melhores práticas a

instituições financeiras.

benchmarking

Conclusão
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Paula Diogo*

C
onhece esta música tradicional de origem

judaica? Pois é, o sonho de enriquecer é

universal. Está presente em todas as cul-

turas, nos seus contos e nas suas tradi-

ções.

E ser feliz não é o desejo de todos nós?

Mas será que o dinheiro é determinante para a felicidade?

Ou, pelo contrário, esta depende mais da nossa maneira de

ser e da forma como aceitamos os acontecimentos?

A maior parte dos autores que se debruça sobre estes

temas considera a felicidade, ou o “bem-estar subjectivo”,

como produto de duas componentes:

O em diferentes domínios da vida

– família, saúde, profissão – na medida em que cada

indivíduo faz um juízo sobre a sua vida e, em especial,

sobre a diferença entre as suas expectativas e o que

tem na realidade;

A , o experimentar com mais ou

menos frequência emoções agradáveis, por contra-

ponto à frequência de emoções desagradáveis que

experimenta (ansiedade, cólera, tristeza, vergonha...).

É verdade que a felicidade cresce com o rendimento.

Mas é mais forte para as pessoas próximas da pobreza: é

fácil de entender que o dinheiro pode fazer uma grande

diferença entre uma vida miserável e uma vida em que as

necessidades fundamentais estão satisfeitas: alimentação,

abrigo, acesso à saúde e inserção social.

Quanto mais a pessoa se eleva acima deste nível mínimo,

menor é o impacto do dinheiro sobre a felicidade. A isto se

chama a utilidade marginal decrescente do dinheiro.

�

�

grau de satisfação

vivência emocional

“Ai se eu fosse rico...”

“I
f I w er

..

e
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ch
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m”**

O dinheiro
e a felicidade
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As condições de vida melhoraram muito, sem dúvida.

Um operário fabril pode ter um melhor nível de vida do que

um seu homólogo há 40 anos atrás, mas, em ambos os

casos, estarão situados num nível inferior da escala dos ren-

dimentos. Este aspecto é relevante porque o nosso estatu-

to relativo é tão importante para nós quanto a nossa fortuna

em valor absoluto.

É geralmente aceite que aquilo que as pessoas mais dese-

jam são bens e serviços que lhes proporcionem satisfação e,

nesse sentido, o dinheiro é a medida que estabelece quanto

desses bens e serviços se podem adquirir.

A principal fonte de dinheiro – o trabalho – é também

uma potencial fonte de felicidade, afectada pelo grau de

realização pessoal, pela complexidade do trabalho e pelo

controlo sobre o mesmo. Já a satisfação com o salário é afec-

tada por outras variáveis: os empregados ficarão mais satis-

feitos com o salário se estiverem satisfeitos de outras ma-

neiras. A nossa satisfação profissional depende, como é

evidente, das condições que nos são oferecidas, mas tam-

bém das capacidades pessoais para colhermos o melhor do

meio em que estamos integrados.

Por outro lado, as pessoas definem-se por comparação

com as demais e se, com o acréscimo de riqueza, começa-

rem a aceder a meios mais selectos, existirá sempre alguém

com mais dinheiro do que elas. Também acontece que,

quanto mais tivermos uma coisa, mais outras coisas, como a

liberdade e a amizade verdadeira, nos parecerão valiosas.

E, por fim, talvez porque o dinheiro está associado a um

sentido de controlo do nosso destino, o aumento de rendi-

mento está associado a um redireccionar das preocupa-

ções para elementos mais incontroláveis da vida.

Segundo uma das teorias da felicidade, existem três tipos

de diferenças que influenciam de forma determinante a

avaliação que fazemos da nossa própria felicidade:

a diferença entre o que queremos e o que temos;

a diferença entre as nossas condições actuais e as nos-

sas condições passadas;

a diferença entre o que temos e o que os outros têm.

Mas esta teoria levaria a pensar que as condições exter-

nas são as mais determinantes para a nossa felicidade, não

tendo em conta que a nossa personalidade desempenha um

grande papel na maneira como avaliamos o que nos torna

felizes, a forma de o atingir e a maior ou menor inveja que

sentimos dos outros.

De facto, o poder motivador do dinheiro é de curta dura-

ção. E existem razões para assim ser. Por um lado, um

ganho inesperado, um aumento salarial ou qualquer bafejo

da sorte faz com que qualquer um se sinta mais feliz, mas

rapidamente se adapta ao facto e o efeito desaparece.

�

�

�

Leia mais sobre este assunto em:

www.youtube.com/watch?v=RBHZFYpQ6nc

Lelord, François & André, Christophe (2002).

, Cascais: Editora Pergaminho, Lda.

Furnham, Adrian & Argyle, Michael (2000). . Lisboa:

Sinais de Fogo Publicações, Lda.

**Veja o vídeo em:

A força das emoções – Amor,

cólera, alegria...

A psicologia do dinheiro

O que nos pode, então, fazer felizes?

saúde

casamento

prática religiosa

actividade

amigos e as relações pessoais

�

A – o nível de saúde influi na felicidade, mas, mais

uma vez, a personalidade é um factor muito importante a

ter em conta. Podemos, por exemplo, ter mais capacidade

para atenuar emoções negativas. E, se somos extroverti-

dos, talvez tenhamos maior sensibilidade aos acontecimen-

tos agradáveis ou talvez procuremos mais ocasiões para

nos divertirmos.

Outros factores importantes são:

O – vários estudos demonstram que, em

média, os casados são mais felizes do que os solteiros,

mesmo considerando que os casamentos infelizes fazem

baixar a média.

A – as pessoas praticantes são mais feli-

zes, em média, do que as demais. Possivelmente, porque a

religião actua sobre as crenças, fomenta o sentimento de

pertença a um grupo que apoia e valoriza os hábitos de vida

regular. Isto é particularmente evidente no caso dos idosos.

A – as pessoas implicadas numa actividade são

mais felizes, principalmente quando esta está de acordo

com os seus valores pessoais e com os seus objectivos. Acti-

vidades associativas e de beneficência, como o voluntaria-

do, podem trazer tanta ou mais felicidade do que a vida pro-

fissional. Também o lazer, como sejam as actividades pra-

zenteiras com amigos, é um dos vaticinadores mais fortes

da satisfação global de vida. O desporto e o exercício físico

colocam as pessoas num estado de boa disposição e, se pra-

ticados com regularidade, aumentam a felicidade e dimi-

nuem a depressão.

Os – estar apaixonado

será, porventura, a maior fonte de felicidade, mas os rela-

cionamentos sociais são, em termos gerais, fontes de felici-

dade. É, sobretudo, muito importante o apoio social que

pode ser definido em quatro componentes: emocional

(quando um amigo nos ajuda a ultrapassar a perda de um

ente querido), estima (sentirmo-nos reconhecidos e apre-

ciados), informativo (quando um conhecido nos indica uma

oportunidade de emprego) e material (quando os nossos

pais nos ajudam, ficando a tomar contas das crianças).

Pelo sim, pelo não, já dizia Coluche: “Mais vale ser rico e

ter saúde do que ser pobre e doente”.

*Técnica do Departamento Pedagógico,

IFB/ISGB
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Actividade do Sector Bancário

Caracterização Geral do Sector – 2006

em Portugal no Ano de 2006

A Associação Portuguesa de Bancos apresentou no seu , a exemplo dos anos anteriores, uma análise

da actividade bancária em Portugal relativa ao ano de 2006.

Dessa análise, destacamos aqui alguns aspectos que consideramos mais significativos.

Boletim Informativo

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SECTOR EM 2006 (Quadro 1)

Activo Líquido

Crédito sobre Clientes

Recursos de Clientes

Responsabilidades Representados por Títulos

Nº de Balcões

Nº de Empregados

Resultado Bruto de Exploração

Resultados do Exercício

Solvabilidade Bruta (FP/AL)

Nº de Empregados por Balcão (NP/NB))

Custos Operativos/Act. Financeiros (CO/AF)

Relevância dos Custos no Produto (CO/PB

Rendibilidade dos Capitais Próprios (RL/KP)

349 761

220 823

145 454

42 607

4 931

51 586

3 996

2 304

9,42

10

1,65

55,87

14,41

323 671

200 940

140 330

37 332

4 696

47 603

3 247

1 720

9,32

10

1,75

60,24

11,65

26 091

19 883

5 124

5 276

235

3 983

749

584

0,10

0

– 0,11

– 4,37

2,76

8,1

9,9

3,7

14,1

5,0

8,4

23,1

33,9

1. Dados Gerais

(em milhões de euros)

2. Indicadores (em %)

�

�

�

Activo líquido total cresce

Crédito a clientes aumenta

Recursos de clientes sobem

8,1%

9,9%

3,7%

�

�

�

Resultado líquido aumenta

Rendibilidade dos capitais próprios sobe para

baixa para

33,9%

14,41%

55,87%Cost to income

Dezembro Variações

20052006 Absolutas Relativas (%)

Resultados

�

�

Resultado bruto atinge , aumentando 23,1%

A margem financeira aumenta para

3 996 M€

1,60%

Resultado FinanceiroServiços Bancários Resultados Operações Financeiras

EVOLUÇÃO DO PESO DAS

COMPONENTES DO PRODUTO

(Quadro 2)

0%

10%

20%
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50%
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90%

100%

2005 2006

54,0

23,7

22,3

54,4

23,8

21,8

EVOLUÇÃO DA MARGEM FINANCEIRA

(Quadro 3)

2001

1,99 1,97

1,69 1,63
1,56 1,60

2002 2003 2004 2005 2006

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5%
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Cobertura Geográfica e Bancarização

� Número de balcões cresce para 5 562 � Número de ATM aumenta para 11 440

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE

BALCÕES DOMÉSTICOS

(Quadro 4)

5 167
5 140

5 256
5 312

5 357

5 562

2003 2004 2005 20062001 2002

4 900

5 000

5 100

5 200

5 300

5 400

5 500

5 600
Variações

20052006 Absolutas Relat.
(%)

POS

ATM

Cartões Rede

158 417

11 440

147 137

10 723

7,7

6,7

11 280

717

POS, ATM E CARTÕES DA

REDE MULTIBANCO

(Quadro 6)

Multibanco

(milhares)

17 642 16 350 1 292 7,9

Recursos Humanos

NÍVEIS DE ESCOLARIDADE

(Quadro 8)

Ensino Secundário

46,8%

Ensino Superior

41,7%

Ensino Básico

11,5

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS

AFECTOS À ACTIVIDADE DOMÉSTICA

(Quadro 7)

�

�

�

Crescimento acentuado do nº de empregados ( ) explicado, em larga medida, pela integra-

ção de colaboradores de serviços anteriormente externalizados

Empregados com formação superior já representam do total e são nas novas admissões

Investimento em formação atinge

mais 4 268

41,7% 58%

22,4 M€

BALCÕES CONCENTRAÇÃO

(Quadro 5)

0

5
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35%

Lisb
oa

Porto
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Braga

Faro
Leiria

re
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ntes

24%

15,7%

7,0% 6,1% 6,0% 5,3% 4,7%

30,2%

Nº Empregados

56 201

55 375

53 623

52 866

51 523
51 924

2003 2004 2005 20062001 2002

49 000

50 000

51 000

52 000

53 000

54 000

55 000

56 000

57 000

NÚMERO DE EMPREGADOS

(Quadro 9)

2005 2006

Mulheres Mulheres

Homens Homens

43,0%57,0%
43,4%

56,6%

INVESTIMENTO EM FORMAÇÃO

(Quadro 10)

milhões de euros

25,1
22,521,7

24,0

15,0

2005 20062002 2003 2004

0
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30

Porque não esgotámos os aspectos analisados, recomendamos a leitura integral do da Associação

Portuguesa de Bancos, em www.apb.pt, já que revela de uma forma clara e completa aquilo que foi a actividade da

banca portuguesa no exercício de 2006 e o modo como tem evoluído.

Boletim Informativo

�
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A Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e

de Trabalho (European Foundation for the Improvement of

Living and Working Conditions – Eurofound) é um organismo

especializado da União Europeia, estabelecido em 1975 com o

objectivo de planear e desenvolver melhores condições de vida

e de trabalho. Uma das suas mais importantes acções desenvol-

vidas é o patrocínio que dá à realização do inquérito às condi-

ções de trabalho na Europa. Este estudo é realizado com uma

periodicidade quinquenal, tendo o primeiro ocorrido em 1990 e

o quarto, cujos resultados agora se analisam, em 20051.

O quarto inquérito, com resultados publicados no início de

2007, teve um trabalho de campo realizado no último quadri-

mestre de 2005 e inclui dados de 31 países: os 25 da então União

Europeia, a Bulgária e a Roménia (países então aderentes), a

Croácia e a Turquia (países candidatos), a Noruega e a Suíça. No

total, foram realizadas cerca de 30 mil entrevistas, das quais

1.000 em Portugal. Os temas abrangidos pelo estudo foram:

tempo de trabalho; factores físicos de risco; violência, assédio e

discriminação no posto de trabalho; natureza do trabalho; orga-

nização do trabalho; impacto do trabalho na saúde; estruturas de gestão e de comunicação; trabalho e vida não profissional;

satisfação com as condições de trabalho; rendimento e sistema de remuneração.

Na sequência deste artigo, analisam-se brevemente os resultados do inquérito em algumas destas vertentes, no tocante à

actividade bancária.

José Dias Lopes*

Breve Análise dos Resultados do 4º Inquérito

Europeu às Condições de Trabalho

O Trabalho no Sector

Financeiro na Europa
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O sector financeiro é, de entre todas as actividades, o

menos exposto aos riscos profissionais de ordem física, aos

biológicos e aos químicos e aos de ruído e de temperatura.

Esta situação era já conhecida, a generalidade das estatísti-

cas relativas à saúde e à sinistralidade laboral atestavam-na.

Por exemplo, as estatísticas nacionais, europeias e norte-

-americanas são coincidentes em relação à reduzida sinis-

tralidade deste sector.

As estatísticas mostram, porém, que acidentes como as

quedas, quer num mesmo piso, quer para um piso inferior,

e lesões como o síndroma do túnel de carpal, têm no sector

financeiro uma incidência muito superior à média dos res-

tantes sectores de actividade, justificando, por isso, uma

especial atenção.

Não são significativos do ponto de vista comparativo os

problemas de violência, assédio ou intimidação ( ) no

sector financeiro. A incidência deste género de problemas

é neste sector inferior à média global. A única excepção a

esta regra é a rubrica «Atenção sexual não desejada» onde

os valores registados no sector financeiro suplantam a mé-

dia global (Gráfico 1).

Em relação à questão da natureza do trabalho, o estudo

revela que:

a) O ritmo de trabalho é fortemente condicionado pelos

clientes. Porém, em sectores como o comércio, a hotelaria

e restauração, a educação ou a saúde, aquele ritmo é ainda

mais condicionado pelos clientes;

b) No sector financeiro é muito intenso o uso de tecno-

bullying

logias de informação (TI). É o sector onde mais pessoas

trabalham com computador (92,9%) e têm acesso à inter-

net e ao e-mail (81,6%); o segundo sector mais intenso em

TI é o imobiliário, com valores de 75,8% e 68,8%, respec-

tivamente, nos indicadores considerados;

c) Na actividade financeira, registam-se as maiores inci-

dências das seguintes situações: resolução pelo próprio de

problemas não esperados; realização de tarefas complexas;

aprendizagem de novas situações.

d) Em oposição à situação anterior, o sector financeiro é

daqueles onde se registam as menores incidências das se-

guintes situações: tarefas monótonas; tarefas repetitivas de

curta duração – menos de um minuto; tarefas repetitivas de

longa duração – menos de dez minutos.

No tocante à autonomia, foi estabelecido um indicador

compósito onde se ponderam as suas diversas vertentes. O

sector financeiro é aquele onde o trabalho tem um nível

mais elevado de autonomia (Gráfico 2).

De um modo muito diferente, o trabalho no sector fi-

nanceiro apresenta um nível de flexibilidade funcional mui-

to baixo, isto é, coloca-se, invariavelmente, nas posições de

maior rigidez (menos flexíveis).

O sector financeiro é aquele onde os impactos do traba-

lho na saúde são menos sentidos. As maiores queixas dos

trabalhadores do sector no que respeita às consequências

do trabalho na saúde são: a fadiga, o stress, as dores de cos-

tas, as dores musculares e as dores de cabeça. Para a globa-

Gráfico 1 – Violência, Assédio e Discriminação no Posto de Trabalho
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ligadas à idade

Gráfico 2 – Índice compósito de autonomia
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"O sector financeiro é aquele onde o

trabalho tem um nível mais elevado de

autonomia."
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Gráfico 5 – Satisfação com as condições de trabalho

0%

100%

Trabalhadores satisfeitos

ou muito satisfeitos

Considera

remuneração justa

Têm boas perspectivas

de carreira

lidade das actividades, são também estas as principais quei-

xas (embora com outra ordenação). Todavia, no sector fi-

nanceiro a incidência das queixas é sensivelmente metade

da média para a globalidade dos sectores .

No tocante a esta questão, o inquérito incidiu, entre ou-

tros, nos seguintes dois aspectos:

Se o horário de trabalho se adaptava aos compromis-

sos familiares e sociais fora do trabalho;

Se no último ano o inquirido tinha sido contactado, por

e-mail ou telefone, sobre assuntos relacionados com o

seu principal trabalho remunerado, fora do seu horá-

rio de trabalho.

A ambas as questões, os inquiridos do sector financeiro

respondem mais afirmativamente do que a média para a

globalidade dos sectores de actividade (Gráficos 4 e 5).

Conclui-se assim do estudo que o sector financeiro pos-

sui condições de trabalho próximas das dos sectores con-

géneres dos restantes sectores dos serviços.

Todavia, o trabalho no sector financeiro destaca-se:

Pela elevada utilização de tecnologias da informação;

Pela complexidade das tarefas, necessidade de apren-

dizagem e pela necessidade de resolver problemas

não esperados;

Pela elevada autonomia;

Pela reduzida flexibilidade funcional;

Por um reduzido impacto do trabalho na saúde;

Por um bom balanceamento entre a vida profissional e

a vida não profissional (familiar e pessoal);

Pela satisfação geral com condições de trabalho

(Gráfico 3)

*Docente do ISGB
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Profissional (Balanceamento

Vida-Trabalho)

Gráfico 3 – Impacto do trabalho na saúde
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1Os resultados do inquérito foram publicados em 2007 no estudo , editado pela European Foundation for the

Improvement of Living and Working Conditions e publicado no Luxemburgo pelo Office for Official Publications of the European Communities.

2Consultar, a propósito, o do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, o do Eurostat

; (edição 2007) ou do do .

3Boletim do Bureau of Labor Statistics do United States Department of Labor, 13/Dez/2005.

Fourth European Working Conditions Survey

Boletim Estatístico pocketbook Living Conditions in Europe:

Data 2002-2005 News Bureau of Labor Statistics United States Department of Labor

News

"No sector financeiro é muito intenso o

uso de tecnologias de informação..."

Reflexões Finais
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Análise Económica

Rui Constantino*

Pontualmente, o tema do endividamento das famílias é

alvo de interesse pela imprensa, com especial foco no pro-

gressivo aumento do crédito de cobrança duvidosa, no ac-

tual quadro de subida das taxas de juro de referência por

parte do Banco Central Europeu.

Na análise seguinte, olhamos mais atentamente para

esses desenvolvimentos, procurando aprofundar alguns

tópicos que consideramos relevantes.

De acordo com dados do Banco de Portugal, em 2006, o

endividamento das famílias portuguesas atingiu 127 mil

milhões de euros, correspondentes a 124% do rendimento

disponível, um valor elevado não só do ponto de vista histó-

rico (era de 36,6% em 1995 e 85,8% em 2000), mas tam-

bém em termos internacionais.

Com efeito, na zona euro, apenas a Holanda tem níveis

de endividamento mais elevados, com um rácio de 138%

O Endividamento das Famílias em Máximos

Endividamento das Famílias e

Crédito Malparado em Portugal

relativamente ao rendimento disponível, em 2005 (117,4%

em Portugal). Mesmo em Espanha, onde tem havido um

forte dinamismo do sector imobiliário, o endividamento

das famílias atingiu 89% do rendimento disponível, nesse

mesmo ano (Figs. 1 e 2).

No entanto, este aumento resulta, na sua larga maioria,

da evolução do crédito para aquisição de habitação própria.

Com efeito, a dívida hipotecária, num valor de 109 mil

milhões de euros, corresponde a 77% de toda a dívida

financeira das famílias, representando um aumento de

10pp face à situação em 1995.

Estes desenvolvimentos estão associados ao facto de em

Portugal haver, à semelhança da situação registada em

outros países do Sul da Europa, uma elevada taxa de pro-

priedade da habitação, o que por sua vez resulta da inexis-

tência de um mercado de arrendamento, na verdadeira

acepção da palavra, que surja como alternativa válida à aqui-

sição da habitação.
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Fig. 2 – Endividamento das famílias

– comparação internacional (% PIB)
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Em Portugal, 76% das habitações são detidas pelas famí-

lias, contra 24% que são arrendadas. Na Holanda, apenas

54% das habitações são detidas pelas famílias, com a taxa

de arrendamento a atingir 46% das habitações, enquanto

em Espanha a taxa de arrendamento é de apenas 11% con-

tra 81% de habitação própria.

Consideramos, assim, que o aumento do endividamento

das famílias não se afigura como um desequilíbrio excessi-

vo, na medida em que não resulta de um aumento de

outros tipos de dívida bancária, como o crédito ao consu-

mo, mas antes do maior acesso que as famílias têm ao mer-

cado de crédito hipotecário.

É esta a principal conclusão de um estudo do Banco de

Portugal (2004), que concluiu que o aumento do endivida-

mento ocorreu não por um aumento dos níveis de dívida

para as famílias mais endividadas, mas pelo acesso ao crédi-

to por mais famílias, em especial mais jovens e com meno-

res rendimentos.

Este processo tornou-se mais visível a partir de 1998,

quando as taxas de juro desceram em virtude da participa-

ção de Portugal na União Monetária Europeia, mas igual-

mente com a maior concorrência no sector bancário, a qual

resultou também numa redução dos custos do crédito, seja

com a redução dos comerciais, seja com uma

menor restritividade nas condições de concessão de crédi-

to. Tudo isto num enquadramento em que o arrendamento

não é ainda uma alternativa clara à aquisição de habitação

própria.

Esta situação pode vir a ser foco de potenciais riscos, e

por isso requer vigilância e um maior controlo na concessão

de crédito pelas instituições financeiras, mas até ao mo-

mento não têm sido visíveis problemas generalizados de

incumprimento.

O crédito de cobrança duvidosa, na definição do Banco

de Portugal, atingiu um montante de 2,2 mil milhões de

euros, em Junho de 2007, o que constitui um máximo histó-

rico e tem, por isso, alimentado algumas dúvidas sobre a

capacidade das famílias para fazerem face às responsabili-

dades assumidas, em especial num quadro de subida das

taxas de juro pelo Banco Central Europeu (a taxa refi dupli-

cou desde Dezembro de 2005), a que se juntam recente-

mente os problemas no sector de crédito hipotecário

nos EUA.

Estes níveis de incumprimento devem ser relativizados,

fazendo a sua comparação relativamente ao stock total de

crédito aos particulares, o que revela uma situação distinta,

menos desconfortável. O rácio de incumprimento, relati-

vamente ao crédito total dos particulares, é de 1,8% em

Junho de 2007, sendo que se tem vindo a reduzir de forma

sistemática desde o início de 2004, quando ultrapassava os

2,4% (Figs. 3 e 4).

Desagregando o crédito aos particulares nas suas com-

ponentes de crédito hipotecário e ao consumo, a situação é

idêntica. O rácio de incumprimento no crédito hipotecário

é de apenas 1,1%, um nível bastante baixo do ponto de

vista histórico e inclusive de ciclo económico. Com efeito,

este rácio reduziu-se em cerca de 0,3pp desde o início de

2004, sendo que entre 2000 e 2004, quando a economia

portuguesa atravessou uma fase de estagnação económica,

o rácio tinha aumentado em apenas 0,4pp, face aos 1,0%

observados no final de 2000. Relativamente ao crédito ao

spreads

subprime

Rácios de Incumprimento Próximos dos Mínimos
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consumo, o rácio de incumprimento reduziu-se em 1

ponto percentual desde o início de 2004, para os actuais

3,5%.

Estes dados, contudo, devem ser corrigidos de outras

medidas adoptadas pelos bancos, em especial pelo abati-

mento ao activo dos créditos incobráveis, uma actuação

que tem sido mais relevante nos últimos anos. Nos 12

meses terminados em Junho, o montante de abatimentos

no crédito a particulares foi de 434 milhões de euros, equi-

valentes a 20% do stock de crédito malparado existente

em Junho de 2006. Este ajustamento resulta num aumento

do rácio de incumprimento em 1,3pp, para 3,2%, mas os

dados corrigidos não sinalizam uma deterioração de relevo

do incumprimento, já que o rácio tem permanecido estável

desde o final de 2003.

Este relativo controlo dos rácios de incumprimento

reflecte condições específicas do sistema bancário nacio-

nal, como seja a política de crédito mais conservadora.

Apesar da maior concorrência no sector, os bancos manti-

veram sempre uma folga confortável no rácio entre o valor

da hipoteca e o valor do imóvel. Embora possa ter havido

um aumento recentemente, o rácio médio para as novas

hipotecas ronda ainda 80%, já que a maior concorrência

tem ocorrido ao nível do comercial praticado.

Esta política terá permitido que, apesar de em alguns

mercados locais (como as zonas suburbanas de Lisboa e

Porto) ter ocorrido uma queda dos preços, não existirem

spread
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situações generalizadas em que o activo real tenha passado

a valer menos do que a hipoteca. Adicionalmente, as famílias

detêm activos totais equivalentes a cerca de cinco vezes o

rendimento disponível. A própria riqueza em activos imobi-

liários, líquida das hipotecas, será cerca de 130% do rendi-

mento disponível, de acordo com dados do Banco de

Portugal.

Um factor adicional a contribuir para os baixos níveis de

incumprimento prende-se com o peso do serviço da dívida

no orçamento familiar. De acordo com dados do Banco de

Portugal, o serviço da dívida, apesar da subida das taxas de

juro, não terá excedido os 6% do rendimento disponível,

em 2006, face aos cerca de 5% registados em 2003-2005.

Ou seja, ainda que colocando pressão ao nível dos encargos

mensais de cada família, do ponto de vista macroeconómico

não se afigura como factor imediato de risco.

*Economista-chefe do

Banco Santander Totta

�
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Bruno Valverde Cota*

Os Bancos e as Crianças
Mitos e Realidades

"... dado que o marketing bancário deverá ser, cada

vez mais, também um processo social, o desafio das

crianças é mais difícil, uma vez que as crianças são

consumidores ainda em fase de treino..."

T
em-se observado um crescente inte-

resse pelo mercado das crianças e

dos jovens por parte dos bancos. As crian-

ças constituem um mercado potencial,

que pode ser visto como 3 mercados dis-

tintos: um mercado actual, primário (gas-

tam o seu próprio dinheiro na satisfação

das suas próprias necessidades), um mer-

cado de influência (levam os pais a consu-

mir de acordo com as suas necessidades) e

um mercado futuro (para todos os bens e

serviços). A crescente importância deste

segmento de mercado deve-se, sobretu-

do, às seguintes alterações do foro econó-

mico, social e psicológico:

a) Existem mais fontes de rendimento

por criança: muitas mulheres integraram a

vida activa;

b) Existem menos crianças por família:

a taxa de fertilidade era de 3,0 crianças por

mulher em 1966, desceu para 2,2 em 1982

e em 2005 era de 1,47;

c) Os pais são mais velhos e, geralmen-

te, com mais posses: os pais tendem a ter

filhos mais tardiamente (sobretudo pelo

facto de as mulheres darem prioridade às

suas carreiras numa primeira fase) e têm-

-nos numa fase em que já se encontram

mais “folgados” economicamente, aca-

bando por dar mais importância às crian-

ças;

d) As famílias “fracturadas” são cada

vez mais frequentes; logo, as crianças rece-

bem geralmente um maior número de pre-

sentes e uma maior quantidade de dinhei-

ro (dos diversos conjuntos de pais e avós);

e) As famílias mono-parentais são tam-

bém cada vez mais frequentes (passaram

de 204 mil em 1992 para 274 mil em

2004), o que leva a que as crianças atinjam

uma maturidade como consumidores mais

cedo (tornam-se independentes e auto-

-suficientes mais cedo no que respeita ao

consumo) e possam ter uma fonte de ren-

dimento adicional;

f) Os avós tornam-se mais importantes

e presentes na vida das crianças, na medi-

da em que os pais se encontram ambos a

trabalhar ou que só existe um dos pais;

verifica-se que os avós, em média, tendem

a gastar mais por cada criança que os seus

pais;

g) Observa-se um crescimento do “sen-

timento de culpa” por parte dos pais, mais

ausentes por se encontrarem a trabalhar

ou por serem divorciados ou sozinhos, o

que os faz gastar mais com as crianças que

no passado;

h) Os pais preocupam-se mais com o

futuro dos seus filhos, sobretudo devido à

incerteza do ambiente económico, e gas-

tam mais em actividades extra-curri-

culares, em formação adicional, entre

outros.

Face a este enquadramento, a genera-

lidade dos bancos encontra-se cada vez

mais a investir no segmento jovem. Os

bancos acreditam quando um indiví-

duo inicia uma relação cedo com um ban-

que
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co, a probabilidade de ele continuar a desenvolver esta relação é mais elevada. Assim sen-

do, e dado que o marketing bancário deverá ser, cada vez mais, também um processo so-

cial, o desafio das crianças é mais difícil, uma vez que as crianças são consumidores ainda

em fase de treino, que pensam e agem como tal face a um marketing-mix construído por

adultos com vista a satisfazê-las.

As crianças não têm o dinheiro que têm os adolescentes e os adultos.

As crianças não têm o dinheiro que têm os adolescentes e os adultos, mas

têm um forte potencial de mercado em relação a qualquer outro grupo demográfico.

Potencialmente, as crianças podem gastar todo o dinheiro que possuem em qualquer

coisa que desejem comprar, acrescido do facto de que, geralmente, podem obter ainda

mais dinheiro dos pais. Daí a importância de os bancos estarem preparados para potencia-

rem a relação com este segmento directamente ou através de pais, avós e familiares.

As crianças representam um mercado pouco significativo até quase ao final do

ensino primário.

As crianças têm influência de consumo antes mesmo de andarem. As

crianças não nascem consumidores, mas nascem para serem consumidores e começam o

seu consumo muito cedo na sua vida. Estima-se que as suas competências de consumidor

se começam a desenvolver durante o primeiro ano de vida, primeiro lentamente, depois

muito rapidamente, até atingirem a total funcionalidade entre os 8 e os 10 anos de idade.

As crianças gastam todo o dinheiro que têm.

As crianças poupam a uma taxa bem maior que a dos seus pais e gastam as

suas poupanças, tal como os seus pais lhes ensinaram, em artigos de elevado valor. Infeliz-

mente, este mito leva provavelmente a que bancos e outras instituições financeiras igno-

rem as crianças como consumidores potenciais. Estima-se que as crianças gastem cerca

de 85% do total de dinheiro que recebem anualmente de diversas fontes, poupando os

restantes 15%. Aproximadamente metade do dinheiro que poupam encontra-se em

casa, pronto a gastar. A outra metade é guardada no banco, sob a forma de depósito ou de

plano de investimento.

As crianças não trabalham para receberem o seu dinheiro.

As crianças ganham cerca de um terço do seu dinheiro, não contando com

semanadas ou mesadas. Muitos adultos assumem que as crianças não são produtivas, na

medida em que possuem poucas ou nenhumas capacidades especiais de trabalho. Toda-

via, as crianças consideram que trabalham: escola é trabalho, bem como algumas activida-

des extra-curriculares, como aulas de música ou de desporto e as tarefas domésticas que

desempenham em casa para ajudarem os pais. Algumas crianças, frequentemente, para

além da semanada ou mesada fixa, recebem dinheiro pelas tarefas adicionais que desem-

penham para ajudarem os pais. Com um determinado dinheiro à sua disposição, as crian-

ças adquirem capacidades de gerirem esse dinheiro, gastando uma parte e poupando

outra.

Em suma, as crianças constituem um grupo de influência forte na poupança ou até em

áreas como o tabaco e as bebidas alcoólicas (levando os pais a diminuírem o seu consu-

mo), como a reciclagem ou outras “causas” sociais sobre as quais recebem informação na

escola, pela televisão ou junto dos amigos. Os bancos têm duas fontes possíveis de capta-

ção de novos clientes: ou à concorrência ou à “nascença”, isto é, quando ainda são crian-

ças durante o processo de se tornarem consumidores.

E a relação do seu banco com as crianças é um mito ou uma realidade? Olhe que o futu-

ro está já aí…

Vejamos alguns mitos e as realidades deste seg-

mento:

Mito 1:

Realidade:

Mito 2:

Realidade:

Mito 3:

Realidade:

Mito 4:

Realidade:

* Doutorado em Gestão de Empresas (Ph.D),

especialidade de Marketing Bancário.
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Marketing Research – Princípios e Aplicações, de

e , editado pela ,

resultou de um processo de partilha dos desenvolvimentos mais sólidos

do , enquanto disciplina e prática, e procura ajudar a

descobrir a importância dos estudos de mercado, como elemento

estratégico na gestão de marketing de uma empresa ou organização.

Bruno Valverde

Cota Leonor Bacelar Nicolau Universidade Lusíada

Marketing Research

Citando ...

"Ser banqueiro é uma

carreira da qual ninguém

se restabelece

completamente."

"Outubro é um dos

meses perigosos em que

não se deve especular na

bolsa. Os outros são

Julho, Janeiro, Setembro,

Abril, Novembro, Maio,

Março, Junho,

Dezembro, Agosto e

Fevereiro."

"As pessoas que nunca

trabalham nunca têm

tempos livres."

"Os tolos dizem que

aprendem com os seus

próprios erros; eu

prefiro aprender com os

erros dos outros."

"Com dinheiro não se

compra felicidade, mas

pode-se pagar a um

grupo de cientistas para

estudarem o problema."

John K. Galbraith

Mark Twain

Herbert Samuel

Bismarck

Billy Vaughan
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Ana Terras
Membro da Direcção para as

Áreas Internacional e de Marketing

do Instituto de Formação Bancária

O Financiamento à

Internacionalização

Mário de Jesus*
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Portugal foi sempre um país muito voltado para o mar, acalen-

tando sonhos de conquista de “novos mundos”. Desde a época

dos Descobrimentos que Portugal se tentou afirmar com o seu

legado histórico e a sua presença nos lugares que considerava

mais proveitosos e importantes. Foi ousado, aventureiro, des-

cobridor, conquistador, comerciante, embora mais “fraco nas

armas”, devido a uma população menos numerosa comparati-

vamente a outros países europeus e do mundo.

“São tempos difíceis estes os que vivemos nesta era de 1456.

Nas taracenas da Ribeira das Naus, carpinteiros, calafates,

petintais e remolares aparelham navios. /.../ A armada que

el-rei mandou aparelhar contra o turco, naus, caravelas,

fustas, transforma o Tejo numa floresta de mastros.” (in

).

O ADN deste espírito de aventura e coragem para olhar além-

-fronteiras foi mantido, ainda que a maior parte das vezes por

questões de sobrevivência económica. Relembrem-se, por

exemplo, os fluxos de emigração registados a partir das déca-

das de 50 e 60, que levaram os portugueses a todos os conti-

nentes de Timor a Macau, à Índia, África e América, sem

esquecer a nossa presença numa parte significativa da Europa.

http://www.vidaslusofonas.pt

Enquadramento Histórico

Neste número da , incluímos três apontamentos de natureza

diferente mas todos relacionados com outras dimensões da nossa actividade

internacional para além dos projectos (investigação, consultoria ou formação).

Começamos com o artigo de Mário de Jesus, economista e Director do Banco

BAI Europa, que nos apresenta o seu interessante enquadramento do fenómeno

da Internacionalização e sobre os tipos de financiamento a que as empresas que

se internacionalizam podem recorrer. O BAI (Banco Africano de Investimento)

é um dos bancos angolanos com quem temos tido projectos de formação quer

para os seus colaboradores em Lisboa (BAI Europa), quer em Luanda.

A segunda nota informativa é sobre a EBTN (European Banking & Financial

Services Training Association) e tem como objectivo informar sobre os

resultados da Assembleia Geral Anual que teve lugar em Bucareste na última

semana de Junho e de onde decorreram alterações importantes para a vida

futura desta associação. Finalmente, convidámos os dois participantes

portugueses na International Banking Summer School 2007, Telmo Reis e

Gabriela Sequeira, a partilharem a sua experiência na 60ª edição deste “curso

de verão” (na Roménia), que reúne anualmente quadros do sector financeiro de

todo o mundo e que é organizado sob a supervisão da EBTN.

Inforbanca
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A vontade de “mudar para melhor” manteve-se, dando

origem a um espírito empreendedor, especialmente a par-

tir da segunda metade do século XX. Facilmente podemos

concluir que os sectores económicos onde Portugal apre-

sentou uma elevada competitividade, numa determinada

época, foram sectores manifestamente exportadores e

internacionais. Refiro-me aos sectores tradicionais da eco-

nomia portuguesa, como os moldes, têxteis, cortiça, crista-

laria, calçado, cerâmicas decorativas, componentes para a

indústria automóvel ou aglomerados de madeira.

Nesta era da globalização, verificamos que Portugal se man-

tém presente em inúmeros mercados externos. Esta pre-

sença, não sendo hoje suportada por razões de domínio

político ou militar, mantém, contudo, a visão que esteve na

base e origem da epopeia dos Descobrimentos – o comér-

cio internacional. Vemos empresas nacionais a trabalhar na

Polónia, na Hungria, na República Checa, em Marrocos, na

Tunísia, em Moçambique, Angola ou Cabo Verde. Com

filiais em Espanha ou no Brasil, nos EUA ou Canadá e recen-

temente na Índia e na China.

África e os PALOP são, para o país, mercados cruciais e

determinantes para a internacionalização e crescimento do

tecido empresarial, não só ao nível da indústria, mas tam-

bém igualmente ao nível dos serviços. As instituições ban-

cárias portuguesas que se destacam fortemente, por exem-

plo em mercados como Angola, Moçambique e Cabo Ver-

de, registam uma presença muito visível na Europa, desde a

França, Grécia, Polónia, Espanha e até nos EUA.

Assistimos também a uma presença internacional com gran-

de dispersão ao nível dos sectores de actividade. Desde a

banca, já referida, ao sector farmacêutico, indústria quími-

ca, cortiça, moldes, aglomerados de madeira, calçado,

indústria de mobiliário ou energia, encontramos de tudo

um pouco da presença portuguesa no mundo.

Portugal, que tem vindo a desenvolver um esforço recente

assinalável ao nível do crescimento em sectores das novas

tecnologias (esforço este desenvolvido essencialmente

pelos empresários, se bem que com o apoio de algumas

políticas do Governo), continua a apostar em áreas que se

caracterizam por serem claramente de cariz internacional.

Vejamos o que tem sido a criação e a aposta, também moti-

vada pelo Plano Tecnológico, ao nível da criação de novas

A Era da Globalização empresas. Estas têm surgido a grande ritmo em áreas como

a biotecnologia, a nanotecnologia, o ambiente e os recursos

naturais, as energias renováveis, as tecnologias de informa-

ção, comunicação e entretenimento, a saúde, engenharia

de sistemas e outras, designadas empresas de base tecnoló-

gica. Verificamos que todas estas áreas são criadoras de

bens e serviços transaccionáveis, isto é, que têm um merca-

do, um valor e um preço internacional, servem multi-

-mercados e usufruem de uma múltipla procura do exterior.

Todo este esforço exige, contudo, capital, o qual provém,

na maioria das vezes, de fontes internas, como os accionis-

tas, podendo também provir de dotações orçamentais do

Governo ou ainda de instituições públicas ou privadas,

sejam de cooperação, investimento ou promoção, não

esquecendo os bancos que operam em Portugal.

"Portugal, que tem vindo a desenvolver um

esforço recente assinalável ao nível do

crescimento em sectores das novas

tecnologias ... continua a apostar em áreas

que se caracterizam por serem claramente

de cariz internacional."
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Dependendo do tipo de internacionalização que as empre-

sas venham a adoptar, assim existirão diferentes tipos de

programas e produtos financeiros ajustados às suas neces-

sidades de financiamento. As instituições financeiras em

Portugal dispõem de todo o tipo de soluções adequadas ao

apoio às actividades internacionais das empresas nacionais.

Se estas se focarem em operações meramente de exporta-

ção ou distribuição em mercados externos, as quais se con-

figuram como operações comerciais de curto prazo, existe

um conjunto de soluções específicas de apoio e financia-

mento às mesmas, permitindo-lhes reforçar as disponibili-

dades de tesouraria em períodos de esforço financeiro adi-

cional.

Estas empresas podem dispor, por exemplo, de linhas de

apoio à importação (designadas como financiamentos para

liquidação de importações), que servirão para financiar as

aquisições de matérias-primas, subprodutos ou equipa-

mentos necessários ao desenvolvimento das suas activida-

des de comércio externo. Podem também dispor de linhas

de apoio à exportação (também designadas como financia-

mentos para antecipação de receitas de exportação) me-

diante as quais podem antecipar receitas relativas às expor-

tações efectuadas. Este apoio não só lhes permite realizar

antecipadamente receitas de vendas como também cum-

prir atempadamente compromissos assumidos com forne-

cedores, no âmbito da exportação.

Uma outra forma de apoio às operações externas de curto

prazo são os créditos documentários (à importação ou

exportação) – também designados como cartas de crédito

– mediante os quais uma instituição bancária se responsabi-

liza pelo pagamento de uma transacção ou prestação de

serviço, colocando à disposição do banco do beneficiário

(exportador) um determinado valor (valor da transacção)

por ordem do ordenador (importador). Estas operações

representam uma total garantia, para o exportador, de vir a

receber as verbas resultantes da sua exportação, dado que

o banco emitente (do importador) garante pagar ao banco

notificador (do exportador) essa verba, desde que estejam

cumpridas as condições do crédito e todas as normas que

regulam as cartas de crédito.

Quando as operações de internacionalização se estruturam

a médio e longo prazos, há que recorrer a diferentes instru-

mentos financeiros. As empresas portuguesas dispõem já

de soluções como o capital de risco, através do qual as so-

ciedades que o gerem passam a envolver-se nas empresas

através da participação no seu capital social, reforçando-o,

partilhando com os empresários o risco dos negócios. Esta

participação é normalmente minoritária e temporária (defi-

nindo-se pela via contratual as condições de saída), mas

permite dotar as empresas não só de novos quadros e ges-

tores, aportando novos conhecimentos, apoio administra-

tivo, fiscal ou outro, mas também de novas fontes de capital

necessário a um investimento internacional mais estrutura-

do. Este produto é particularmente interessante porque,

na fase de arranque do investimento, as empresas não

terão de suportar encargos financeiros iniciais.

Finalmente, podemos ainda considerar, entre tantos

outros, os empréstimos bancários de médio e longo prazo,

normalmente pelo prazo de 5 a 8 anos, os quais se destinam

a financiar investimentos (internos ou externos) no seu

arranque, no início do seu curso ou já em fase de cresci-

mento. Estes empréstimos procuram ser normalmente

ajustados às necessidades de capital alheio das empresas

para fazer face ao investimento, sendo a negociação do pra-

zo, taxa de juro e carência de capital determinante para a

sua adequação ao retorno esperado desse mesmo investi-

mento. Estes empréstimos são muitas vezes sindicados

(assumidos por mais do que um banco), permitindo assim,

pela dispersão e partilha do risco, melhores condições

financeiras para o contraente. Noutras circunstâncias, os

mesmos são concretizados sob a forma de empréstimos

“cristal”, os quais, sendo sindicados, consistem na tomada

de fundos por parte dos vários bancos financiadores por

períodos de 6 meses (com renovação automática). A vanta-

gem para as empresas é que, tendo contraído um emprésti-

mo de médio ou longo prazo, as taxas de juro aplicadas são

de curto prazo, permitindo-lhes ainda a renegociação des-

tas de 6 em 6 meses, possibilitando condições mais favorá-

veis junto dos diversos bancos intervenientes.

Qualquer destes exemplos permite adequar as condições

oferecidas às empresas às suas reais necessidades de finan-

ciamento. Uma operação de internacionalização consome

tempo, pessoas, energia, capitais, para além de representar

risco. No entanto, em Portugal as instituições financeiras

dispõem hoje de todo o tipo de soluções necessárias para

suportar e apoiar estas estratégias, quer seja sob a forma de

financiamento directo, quer sob a forma de ,

tema a tratar em futuras reflexões.

project finance

*Economista

Director do Banco BAI Europa

�

Instrumentos de Financiamento
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C
riada em Novembro de 1991 e registada no Luxem-

burgo como organização sem fins lucrativos, a EBTN

– European Bank Training Network, Association sans but

lucratif, tem vindo a reforçar progressivamente o seu papel

como fórum de entendimento, colaboração e cooperação

entre institutos de formação bancária de muitos países, par-

ticularmente dos europeus, sendo hoje a mais importante

organização europeia de institutos de formação e educação

bancária. Os projectos que são desenvolvidos no seio desta

entidade têm beneficiado todos os seus membros, permi-

tindo não só a troca de conhecimentos entre eles como

também o aperfeiçoamento de metodologias pedagógicas,

de programas técnicos de formação, de sistemas de certifi-

cação profissional, de estruturas operacionais.

O crescimento do nível de actividade da EBTN levou a que

na Assembleia Geral Anual realizada em Bucareste na últi-

ma semana de Junho p.p. o seu Estatuto fosse alterado (pela

segunda vez) e introduzidas novas e importantes modifica-

ções que permitem uma boa adequação às necessidades de

desenvolvimento institucional que se faziam sentir.

As principais alterações – produzindo efeitos desde 1 de

Julho de 2007 – foram as que a seguir se referem:

Alteração do nome da instituição, mantendo-se, con-

tudo, a sigla. O novo nome é

;

Alteração do modelo de governação, mantendo os

existentes e

e criando um em substi-

tuição dos denominados (subconjunto

do com funções executivas). O

é constituído por nove membros

(um presidente, dois vice-presidentes, um secretário,

um tesoureiro e quatro vogais), que são eleitos para

mandatos de três anos;

Criação de um novo tipo de membros (

) para além dos já existentes e

.

EBTN – European Ban-

king & Financial Services Training Association,

Association sans but lucratif (EBTN, A.s.b.l.)

General Meeting of Members Board of

Directors Executive Committee

Office Bearers

Board of Directors Exe-

cutive Committee

Affiliate

Members Full Members

Associate Members

�

�

�

EBTN, A.s.b.l.

Podem ser as entidades de formação ou

educação bancária e financeira pertencentes a associa-

ções nacionais europeias de bancos ou de outros sub-

-sectores do sector financeiro. Podem ser

as entidades análogas às anteriores mas per-

tencentes a associações de bancos de países não euro-

peus. Podem ser as entidades de

formação ou educação bancária e financeira de qual-

quer país, não pertencentes a associações representa-

tivas do sector bancário ou financeiro. Os membros

deste último tipo não têm direito de voto nos corpos

dirigentes da EBTN;

Criação de uma nova estrutura e de nova forma de

funcionamento dos comités especializados, cobrindo

necessidades específicas várias, nomeadamente no

domínio da acreditação institucional e da certificação

profissional.

A EBTN tem actualmente 45 membros, tendo, recente-

mente, algumas outras instituições, de vários países, decla-

rado o seu desejo de se tornarem membros.

O IFB – Instituto de Formação Bancária de Portugal, é um

dos membros fundadores da EBTN, tendo sido o seu presi-

dente no primeiro mandato (1991-1993), representado

pelo Director-Geral. Desde o início de actividade da EBTN

o IFB – que pertence ao grupo dos – tem par-

ticipado intensamente em projectos de cooperação euro-

peia desenvolvidos no âmbito daquela associação e partici-

pado em alguns do seus comités especializados (

). Os projectos mais importantes em

que actualmente o IFB participa no âmbito da EBTN são o

Projecto Certification & Accreditation System

for Financial Services Sector Education and Training e o Pro-

jecto EUROBANQUA – European Banking Network for

Quality Assurance. No período 2005-2007, o IFB foi vice-

-presidente da EBTN, tendo sido eleito na Assembleia

Geral Anual de Junho passado para o recém-criado

(2007-2010), sendo representado

pelo Director-Geral.

Full Members

Associate

Members

Affiliate Members

Full Members

v.g., Accre-

ditation Committee

CERTIFIED –

Executive Committee

�

�

European Banking & Financial Services Training Association,

Association sans but lucratif
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J

�

unho de 2007. Foi com temperaturas consistente-

mente acima dos 40ºC que se realizou em Bucares-

te, na Roménia, entre os dias 17 e 29, a 60ª Edição da

International Banking Summer School (IBSS), organiza-

do pelo Romanian Banking Institute.

Iniciado em 1948 pelo Institute of Bankers de Londres, o

evento decorre anualmente sob supervisão do EBTN

(

).

A 60ª Edição contou com uma estreia: pela primeira vez

o evento teve lugar num país do Leste europeu, sendo

que as edições anteriores se realizaram em países dis-

persos um pouco por todo o mundo, como na Austrália,

na Irlanda, na Grécia, na Noruega, na Escócia, nos Esta-

dos Unidos da América, na Suíça, no Luxemburgo, em Inglaterra, em Itália, no Japão, no Canadá, na Áustria e em França,

para mencionar apenas os mais recentes.

Mais do que um curso no seu sentido mais redutor, o IBSS configura-se como um local de excelência onde quadros do sec-

tor financeiro de todo o mundo podem, de uma forma organizada, dirigida e sistematizada, discutir e analisar temas que a

todos dizem respeito, trocando experiências e funcionando como um mecanismo de alavancagem mútuo, onde o enrique-

cimento colectivo se sobrepõe à mera experiência individual.

A edição deste ano, em Bucareste, centrou-se essencialmente na nova vaga de regulamentação que se abate a nível mundial

sobre o sector financeiro e os grandes desafios que se apresentam aos bancos e às instituições financeiras.

Sendo certo que importa garantir que o legislador não vá longe de mais e caia na tentação de transferir para as instituições

financeiras funções e competências que são, em primeira e última instância, responsabilidade dos Estados, a verdade é que

a tendência é inexorável e a adaptação dos bancos e das instituições financeiras a esta dinâmica realidade é uma questão de

mera sobrevivência. Os do futuro serão aqueles que, para não serem apanhados pela , lhe consigam anteci-

par os movimentos, posicionando-se de forma tal que dela consigam extrair energia e em última análise, benefícios.

As realidades são distintas a nível mundial, e países e regiões encontram-se em diferentes patamares, mas globalmente a

tendência é clara. Acresce a isto o facto de a matéria em análise ser relativamente recente e de todos estarmos a aprender

em conjunto – instituições financeiras e legislador –, pelo que o intercâmbio de experiências é fundamental.

Nesse sentido, mais do que o conhecimento académico estrito, sempre importante, são a experiência humana, a troca de

vivências e o fortalecimento de uma rede de contactos em lugares-chave a nível mundial que emergem claramente como

os factores essenciais que determinam o sucesso e o renovado interesse de que este evento anualmente se reveste, ao qual

Bucareste 2007 não foi excepção e que, certamente, persistirá no próximo ano, em Hong Kong.

key players onda

European Banking & Financial Services Training Associa-

tion, Association sans but lucratif – EBTN, A.s.b.l.

International Banking

Summer School 2007

Roménia

*

**

Departamento de – Directora, BES

Departamento de Risco Global – Director Adjunto, BES

Compliance

Gabriela Sequeira* e Telmo Reis**
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A Banca e as Empresas

Seminário

BASILEIA II:
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Mais uma vez, e dada a relevância do tema, o Instituto de Formação Bancária pro-

moveu em 21 de Junho um seminário sobre Basileia II, no qual foi feito um balanço do

caminho percorrido e antecipados os desafios que ainda se colocam à banca, às

empresas e à economia em geral.

Falando de Estratégia...

�

Na abertura do Seminário, o Dr. João Salgueiro sublinhou que, em Basileia II, mais do que uma

mudança de regras, torna-se imperativo uma atitude diferente, que implica uma mudança de

comportamentos.

Disse ainda que, o que está em causa é, sobretudo e ainda, , ou

seja, a redução de riscos deve ser feita através de um comportamento activo, para o qual é

preciso adoptar procedimentos internos, no sentido de mudar as mentalidades.

O Dr. João Salgueiro referiu ainda que Basileia II obrigará também o tecido empresarial a adap-

tar-se a novas exigências no cumprimento do planeamento interno, beneficiando sobretudo

as empresas que tiverem uma estratégia a médio prazo vencedora e boa governação interna.

mudar comportamentos

Para o Presidente da APB, Portugal tem uma má experiência na assunção de desafios que não

são expressos. Não percebemos que a entrada na moeda única implicava mudanças de com-

portamento.

João Salgueiro Pedro Duarte Neves

José Furtado Luís Mira Amaral Jorge Barros Luís

Miguel Pessanha Vasco d'Orey Adelaide Cavaleiro
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Com o objectivo de transmitir um conjunto de compe-

tências e conhecimentos que lhes permitam elevar cada vez

mais os níveis de desempenho profissional e a relação

com o cliente, nomeadamente do segmento , o

Millennium bcp lançou um projecto de Certificação para

Gestores Prestige.

O IFB foi o parceiro escolhido para ajudar a delinear e

desenvolver esse processo, que contou com um grande

empenhamento de ambas as organizações e teve a sua con-

clusão no passado mês de Julho.

Este processo envolveu cerca de 800 gestores de clien-

te, que, através de uma metodologia de ensino a distância

em base-papel (desenvolvida especificamente para a fun-

ção, abordando temas como o aconselhamento financeiro,

fiscalidade, cálculo financeiro, entre outros), realizaram o

affluent

IFB certifica

Gestores Prestige

Formação Profissional

seu estudo com vista à realização de um exame final, que

teve lugar em finais de Maio. Para obterem a certificação,

tiveram, posteriormente, de realizar uma prova de desem-

penho, sendo esta acompanhada de perto pelos directores

comerciais respectivos, o que desde logo comprova o inte-

resse e empenho de todo o banco neste importante pro-

cesso.

Pretende-se dar continuidade a este projecto, nos próxi-

mos anos, numa perspectiva de melhoria contínua, que

permita a actualização de conhecimentos fundamentais

para o exercício da função, tendo sempre como pano de

fundo prestar um serviço de excelência ao cliente e concre-

tizar negócio.

Miguel Nóbrega

Técnico de Formação do IFB

�

SEPA

Workshop ...

Single Euro Payments Area

Instituto de Formação Bancária
IFB – The Portuguese Bank Training Institute

Associação Portuguesa de Bancos

[Horário pós-laboral]

16 e 17 Outubro 2007� �
4ª Edição

...

Instituto de Formação Bancária
IFB – The Portuguese Bank Training Institute

Associação Portuguesa de Bancos

Workshop

Software na

Banca:

Comprar ou

Desenvolver?

6 7 Dezembro 2007e � �

...

Instituto de Formação Bancária
IFB – The Portuguese Bank Training Institute

Associação Portuguesa de Bancos

A

e o Seu Impacto no

Negócio dos Mercados

de Instrumentos Financeiros

DMIF

Workshop

10 Outubro 2007� �

[Horário laboral]

Próximos eventos



Formação em
Alternância na Banca

O

�

IFB organizou, nos passados

dias 21 e 22 de Setembro, uma

, com

o objectivo de permitir, à equipa for-

mativa de Lisboa e Porto, efectuar um

balanço do ano lectivo anterior e pla-

near as actividades formativas para

2007/2008.

A reunião contou, igualmente, com

a participação de

, que partilharam

com a equipa formativa temáticas rela-

cionadas com os recursos humanos no

sector bancário, constituindo uma

oportunidade para desenvolver e con-

solidar conhecimentos.

reunião geral de formadores

responsáveis de

bancos associados

Esta jornada permitiu, assim, o

de todos os

formadores e restantes elementos da

equipa a este projecto de formação

que vem sendo desenvolvido pelo IFB

em parceria com o IEFP.

reforço do espírito de corpo e sen-

timento de pertença

Curso de Técnicas e

Operações Bancárias 1

Mais 51 Jovens

Diplomados

M

�

ais – 31 em Lisboa e

20 no Porto – concluíram o

saída profissio-

nal de

, obtendo, assim, a equivalência ao

12º Ano e o Nível 3 de Qualificação

Profissional da UE.

O Curso TOB1, que se desenvolve

ao longo de 3 anos lectivos, caracteri-

za-se pela alternância entre períodos

de (abrangendo 4

disciplinas de índole sócio-cultural e

16 disciplinas de âmbito bancário e

financeiro) e de

(num total de 8

meses de formação), culminando com

a realização de uma

(PAF).

Recorde-se que na parte oral da

, que decorreu em Setembro, os

jovens formandos foram avaliados por

um júri constituído por representan-

tes do IEFP (que presidiu), dos bancos,

do sindicato, da entidade patronal e de

um formador do Curso.

Findo o Curso, a grande maioria

dos jovens diplomados continua a des-

bravar caminhos de sucesso: desem-

penhando tarefas nos bancos onde já

se encontram integrados e/ou ingres-

sando no Ensino Superior.

51 jovens

Curso de Técnicas e Operações

Bancárias 1 (TOB1)

assistente comercial bancá-

rio

formação em sala

formação em con-

texto de trabalho

prova de avalia-

ção final

PAF

Preparação do Ano Lectivo

2007/2008

Reunião Geral de

Formadores

C

�

oncluídos os preparativos de um

novo ano de trabalho, onde, uma

vez mais, a procura destes Cursos

pelos jovens foi enorme, teve início

em 24 de Setembro, nos pólos de

Lisboa e Porto, o novo ano lectivo

2007/2008, com o início das activida-

des lectivas do

(com a dura-

ção de 3 anos).

Posteriormente, iniciaram também

as respectivas actividades os forman-

dos do

(com 15 meses de

duração).

No decorrer do ano lectivo, os for-

mandos terão oportunidade de parti-

cipar em ,

com a presença de Directores da

Banca e de desenvolver e intervir em

, aspec-

tos fundamentais para desenvolver a

vertente sócio-cultural, a par dos sabe-

res técnicos adquiridos no decorrer

da formação profissional.

Curso de Técnicas e

Operações Bancárias 1

Curso de Técnicas e Opera-

ções Bancárias 2

visitas de estudo pales-

tras

projectos de solidariedade

Início das

Actividades Lectivas

Novo Ano Lectivo

2007/2008
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Início: 13 de Novembro de 2007

Informações e Inscrições

AS NIC NO CONTEXTO

DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

4.ª edição Horário pós-laboral

Copyright © 2007 by ISGB/APB

C U R S O S P A R A E X E C U T I V O S

Início: 9 de Outubro de 20071.ª edição

Horário pós-laboral

Horário pós-laboral

GESTÃO DE ACTIVOS E PASSIVOS

E O CONTROLO NA BANCA

C U R S O S P A R A E X E C U T I V O S

INSTIT
U

T
O

SU
PE

RIOR DE GEST
Ã

O
B

A
N

CÁRIA

O Instituto Superior de Gestão Bancária disponibiliza uma gama de cursos para executivos destinados a quadros

e técnicos cujas funções requerem uma actualização contínua em domínios de grande especialização.

Associação Portuguesa de Bancos

ISGB – THE PORTUGUESE SCHOOL OF BANK MANAGEMENT

INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCÁRIA

Oradores>

António Coito • Inês Cruz • Jorge Barros Luís

Oradores>

Inês Cruz • João Costa Santos • Pedro Pulido

LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

DA

(BASILEIA II) EM PORTUGAL

CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE

Workshop Novembro de 2007

Apoio



CURSOS PRESENCIAIS

Instituto de Formação Bancária
IFB – The Portuguese Bank Training Institute

Associação Portuguesa de Bancos

2007
ÁREAS/CURSOS

Crédito a Empresas e a Particulares

Crédito à Habitação

Abertura de Conta de Depósito Bancário

Branqueamento – Medidas de Prevenção

Falsificação de Meios de Pagamento – Detecção

Meios de Pagamento

Área de Crédito

Área de Operações e Técnicas Bancárias

OUT NOV DEZ

18 a 19 (P)

12 (P) 19

23

7

08 a 09

(P) – Porto

12 (P)

08 a 09 22 a 23 (P)

Produtos Bancários

Cheque – Regime Jurídico

Casa Pronta

Contratos e Garantias do Crédito

Direito Bancário

Fiscalidade – O Impacto da Tributação nos Produtos Financeiros

Garantias Bancárias

Letra e Livrança – Regime Jurídico

Registos e Notariado

Área de Direito

Análise de Investimentos e Gestão de Carteiras

Mercado e Produtos Financeiros

Mercado Monetário e Cambial

Operações de Bolsa e a Interligação aos Mercados

Gestão do Tempo

Técnicas de Negociação e Venda

Comunicação na Empresa e Relacionamento Interpessoal

Liderança de Equipas

Análise Económico-Financeira de Empresas

Auditoria Bancária

Contabilidade Bancária

Contabilidade de Empresas

Introdução às Normas Internacionais de Contabilidade

Área de Comportamento Organizacional

Área de Mercados Financeiros

Área de Marketing e Gestão da Actividade Comercial

Área de Contabilidade e Análise de Empresas

29 a 31

29 a 31(P) 03 a 05

12 a 13

24

05 a 06

17 a 19

26 a 27 (P)01 a 02

20 a 21

06 a 07

22 a 23 11 a 12 (P)

10 a 11 (P)

06 a 07

10 a 12

22 a 23 (P) 20 a 21

12 a 13 (P) 04 a 05

15 a 17

22 a 26

10 a 12

02 a 04

12 a 13

01 a 03 (P) 14 a 16

08 a 10 (P)

16 a 17 (P)

26 a 28

13 a 14

08 a 09

Operações Internacionais



O – criado em 1991 pela Associação Portuguesa de

Bancos/Instituto de Formação Bancária – é uma Escola de Ensino Superior dirigida às necessidades

específicas de todo o Sector Financeiro, em particular da Banca, utilizando métodos pedagógicos

flexíveis, nomeadamente o Ensino a Distância (com apoio presencial e ).

Instituto Superior de Gestão Bancária

b-learning

Pós-Graduações

�

�

�

�

Investimentos e Mercados Financeiros

Marketing e Gestão Comercial de Serviços Financeiros

Inovação e Sistemas de Informação no Sector Financeiro

Curso Avançado de Gestão Bancária

(160 horas)

Coordenador do Curso:

Início:

(180 horas)

Coordenador do Curso:

Início:

(200 horas)

Coordenador do Curso:

Início:

(300 horas)

Coordenador do Curso:

Início:

Prof. Doutor José Azevedo Pereira

Outubro de 2007

Dr. António Ramalho

Outubro de 2007

Prof. Doutor José Monteiro Barata

Outubro de 2007

Prof. Doutor Guilherme de Almeida e Brito

Janeiro de 2008

ISGB – THE PORTUGUESE SCHOOL OF BANK MANAGEMENT

INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCÁRIA

Associação Portuguesa de Bancos

Atribuição de unidades de crédito

(ECTS) a todas as disciplinas.

Processo de Bolonha

Informações:
www.isgb.pt

Candidaturas abertas

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

Tel.: 217 916 258 / 244 Fax: 217 972 917� e-mail: pos-graduacoes@isgb.pt
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