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O ano de 2010 é, para o IFB, um ano muito especial na medida em que 
se cumprem três décadas de intensa actividade ao serviço da sociedade em 
geral e da comunidade bancária em particular. A inforBANCA revela o plano das 
comemorações que integra um conjunto significativo de eventos destinados a 
assinalar a efeméride e destaca, em especial, a Sessão Solene Comemorativa 
que vai decorrer na Culturgest em 4 de Maio.

Esta edição tem como dominante principal o serviço ao cliente, tema que, 
decididamente, está há muito no centro das preocupações estratégicas dos 
nossos Bancos. Reunimos os responsáveis pela gestão das reclamações de 
quatro instituições, cada uma com características bem diferenciadas, e reco-
lhemos a sua visão sobre a forma como lidam com o assunto e, sobretudo, 
como se podem transformar problemas em oportunidades.

Serviço ao cliente e ética bancária cruzam-se numa reflexão ao mesmo 
tempo directa e profunda, da autoria de Paulo Fidalgo, inserida na habitual 
secção de Marketing Bancário. Destacamos uma frase: “o resultado mais dra-
mático da coisificação do serviço financeiro é a destruição da própria noção de 
serviço...”. O tema em si – ética bancária – promete manter-se no centro da 
discussão sobre o futuro do sistema financeiro.

A formação como veículo unificador num grupo que opera à escala global 
é a ideia-chave que nos transmite Alberto Charro, primeiro responsável do 
BBVA em Portugal, no artigo que publicamos. Também aqui se defende a ideia  
de que as pessoas protagonizam e ocupam o papel principal numa estratégia 
que, inevitavelmente, converge no serviço ao cliente.

“Pensar nas coisas grandes enquanto se fazem as pequenas” é um lema 
de Paulo Barros da Formação da CGD, na nossa habitual rubrica destinada à 
partilha de vivências e experiências e que consideramos inspiradora para quem 
vive o dia-a-dia de gerir a formação.

Destacamos ainda a mensagem de optimismo implícita no artigo de Rómulo 
Pires, Director-Geral do BAO da Guiné-Bissau, e a arejada reflexão de Mário 
Costa, que transporta para o domínio da formação bancária as idiossincrasias 
entre Lisboa e a “Antiga, Mui Nobre, Sempre Leal e Invicta” cidade do Porto.

Terminamos com boas notícias: “A generalidade dos indicadores divulgados 
ao longo dos primeiros meses de 2010 sugere, de uma forma consistente, que 
a «Grande Recessão» de 2008/2009 ficou já para trás”. É assim que começa a 
Análise Económica deste número a cargo do Economista-Chefe do BES. Tam-
bém nós pensamos que é mais do que uma profecia... talvez porque “não há 
bem que nunca acabe, nem há mal que sempre dure!”

Manuel Ferreira
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Alberto Charro*

BBVA Portugal
Formação para o Futuro

Vivemos actualmente numa sociedade cada vez mais globalizada, em que a informação circula a uma velo-
cidade vertiginosa e com uma acessibilidade praticamente imediata.

Sabendo que estar na posse da informação correcta e de forma atempada permite obter vantagens compe-
titivas, facilmente se compreende o esforço que todas as instituições colocam no processo de dotar os seus 
colaboradores com as melhores ferramentas de decisão, seja ao nível informativo, seja ao nível formativo.

Este desafio foi aceite pelo Grupo BBVA como parte inerente da sua presença em mais de 30 países ge-
rindo as carreiras e expectativas de mais de 100 000 colaboradores. Mas mais do que um desafio, este facto 
é encarado como uma oportunidade, mais uma forma de respondermos capazmente à nossa missão e aos 
nossos princípios, onde as pessoas protagonizam e ocupam o papel principal.

O penúltimo Conselho Pedagógico do IFB contou com a 

participação de Alberto Charro, Administrador Delegado 

do BBVA Portugal.

Perante uma assistência atenta e interessada, Alberto 

Charro dissertou sucintamente sobre o modelo de forma-

ção do Grupo BBVA, contribuindo para uma valiosa troca 

de experiências que é já apanágio destes encontros.
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Pensar Globalmente,
Agir Localmente

Com uma presença geográfica tão alargada e disper-
sa, englobando tantas sensibilidades distintas, a formação 
acaba por funcionar como um veículo unificador, na me-
dida em que permite transmitir a cultura do Grupo sem 
se sobrepor às especificidades de cada mercado em que 
o BBVA está presente. Isto permite que as estratégias de-
senvolvidas localmente obedeçam a uma linha geral e com 
um fim comum, o desenvolvimento dos seus colaborado-
res e do negócio, resultando obrigatoriamente no cresci-
mento global do Grupo.

Como é Planificada a Formação
De uma forma simplista, poderíamos dizer que a for-

mação dá resposta às necessidades detectadas utilizando 
os canais mais adequados. No entanto, o que é apresen-
tado aos colaboradores resulta de uma construção com-
plexa, onde são levadas em conta inúmeras variáveis, 
como as necessidades individuais de cada colaborador, as 
exigências actuais e futuras do negócio, os condicionalis-
mos e requisitos legais e a própria estratégia corporativa. 
Apenas na posse desta informação se parte para a análise 
das possíveis soluções formativas, que permitam combinar 
as melhores técnicas pedagógicas com os melhores canais 
formativos, culminando desta forma o processo formativo 
numa acção que não só permite aos nossos Colaboradores 
dotarem-se dos conhecimentos necessários à execução da 
sua actividade como também proporciona aos mesmos o 
seu contínuo desenvolvimento pessoal e profissional.

A Aposta no e-Learning
Uma das grandes apostas do BBVA têm sido as novas 

tecnologias e, logicamente, a formação não poderia ser 
excepção. A plataforma de e-learning de que actualmente 
dispomos, o e-campus, coloca ao alcance dos colaborado-
res toda uma panóplia de ferramentas de aprendizagem, 
desde um catálogo com mais de 600 cursos, inúmeros ar-
tigos de opinião de conceituadas revistas e especialistas, 
contacto directo com tutores que auxiliam os formandos 
na sua aprendizagem, etc.; pode assim cada pessoa focali-

zar a sua aprendizagem de acordo com a sua função, po-
tenciando as suas principais características e reforçando as 
suas oportunidades de melhoria, tudo isto de uma forma 
simples, intuitiva e agradável.

As Escolas de Formação
Complementarmente a esta oferta, o BBVA desenvolve 

a sua formação recorrendo a três escolas:
• Escola de Management;
• Escola de Tecnologia;
• Escola de Finanças.
Estas escolas, cujos colectivos-alvo são directivos e 

técnicos especialistas, recorrem a formadores de prestí-
gio internacional, constituindo-se como um espaço por 
excelência para o encontro entre países e áreas (permi-
tindo a obtenção de sinergias ao nível de massa crítica), 
reforçando a identidade corporativa e alcançando uma ho-
mogeneidade pedagógica. Esta estratégia tem colhido fru-
tos, como pode ser constatado pela posição ocupada no 
ranking “The Top Companies for Leaders”, publicado pela 
revista Fortune e realizado em colaboração com o Grupo 
RBL e a Hewitt Associates, ranking relativo às empresas 
que melhor potenciam e desenvolvem as capacidades de 
liderança nas suas equipas, onde o BBVA aparece destaca-
díssimo como a melhor empresa espanhola e o primeiro 
banco na Europa.

“... a formação acaba por funcionar como um 

veículo unifi cador, na medida em que permite 

transmitir a cultura do Grupo...”
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Citando ...
  A característica principal do 

homem que nasceu para 
mandar é que sabe mandar 
em si mesmo.

Fernando Pessoa

  Quando se encontrar num 
buraco, deixe de escavar.

Will Rogers

  Não chega olhar para os 
degraus, tem de subir a 
escada.

Vaclav Havel

  O início é metade de todas as 
acções.

Provérbio grego

  A conversa não cozinha arroz.
Provérbio chinês

  Se não tem a certeza daquilo 
que está a fazer, nunca 
conseguirá fazer o suficiente.

David Allen

  Procure ser uma pessoa de 
valor, em vez de procurar ser 
uma pessoa de sucesso. O 
sucesso é consequência.

Albert Einstein

  Mais faz quem quer do que 
quem pode.

Provérbio romano

BBVA Portugal
O BBVA Portugal não foge a este cenário. Com uma equipa de 

aproximadamente 800 colaboradores, estamos conscientes de que 
o verdadeiro valor da instituição reside no seu capital humano. La-
boramos num mercado agressivo, onde a oferta é homogeneizada 
e onde as inovações são copiadas numa questão de dias, pelo que a 
única forma de realmente nos demarcarmos da concorrência tem 
a ver com as pessoas. Por tudo isto, não só apostamos decidida-
mente na sua formação contínua como procuramos incentivar os 
colaboradores a apostarem na sua formação, nomeadamente atra-
vés da frequência de estudos pós-licenciatura, iniciativa para a qual 
o Banco possui um programa próprio de apoio.

Outra aposta na qual depositamos muita esperança é o Projecto 
Universidades. Consiste na formação de um colectivo de universi-
tários, durante um ano, possibilitando-lhes ter contacto com todas 
as áreas do banco antes de serem integrados em funções comer-
ciais. O plano de formação delineado permite-lhes ficarem com 
uma ideia global do funcionamento do Banco, o que, complemen-
tado com as formações paralelas que frequentam, tanto presenciais 
como via e-learning, os capacita para enfrentarem capazmente os 
desafios da actividade comercial, ao mesmo tempo que são imbuí-
dos nos valores e cultura do BBVA.

Este é o desafio, esta é a oportunidade, sendo nossa convicção 
que a formação no BBVA se assumirá como a chave que nos per-
mitirá responder positivamente a ambos. 

* Administrador Delegado do BBVA Portugal

“... estamos conscientes de que o 

verdadeiro valor da instituição reside 

no seu capital humano.”
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A Guiné-Bissau aderiu à UEMOA1 (União Económica 
e Monetária da África Ocidental) em Maio de 1997. Esta 
adesão permitiu ao país controlar melhor a sua inflação 
e beneficiar de um quadro regulamentar estável e ade-
quado particularmente para o sector bancário. Este novo 
ambiente, particularmente favorável, visa sustentar a ac-
tividade dos bancos na Guiné-Bissau e permitir ao sector 
desempenhar um papel importante no processo de desen-
volvimento do país. O presente artigo pretende, com efei-
to, analisar a evolução recente do sector bancário, com 
particular destaque para as melhorias registadas, os cons-
trangimentos e os desafios por alcançar. Nesta ordem, o 
primeiro ponto deste documento apresenta o quadro re-
gulamentar do funcionamento dos bancos depois da ade-
são do país à zona UEMOA, enquanto o segundo retrata 
as principais características do sector. Finalmente, serão 
analisados os constrangimentos, os desafios e as perspec-
tivas da actividade bancária.

Sistema Bancário da Guiné-Bissau

Constrangimentos e Desafi os

Quadro Regulamentar do 
Funcionamento dos Bancos da 
Guiné-Bissau

O sistema bancário desempenha um papel determi-
nante no processo de desenvolvimento económico numa 
economia monetária de produção. Um sistema eficiente 
facilita a mobilização acrescida de poupanças e um finan-
ciamento saudável da actividade económica.

Num sistema financeiro, o sector bancário, em parti-
cular, desempenha um papel importante na transição de 
uma economia subdesenvolvida para uma economia de-
senvolvida. Os créditos bancários constituem a variável 
fundamental na determinação do nível de investimento, 
que é considerado motor do crescimento económico e 
factor indispensável para o desenvolvimento económico. 
Sobre este aspecto, Gurley e Shaw (1955) demonstraram 

Rómulo Claudemil Gomes Pires*
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a importância da intermediação financeira no desenvol-
vimento económico que passa pela edificação de um sis-
tema financeiro diversificado e suportado por um sector 
bancário eficaz.1

Em virtude da integração do país na UEMOA, a activi-
dade dos bancos passou a ser regida pelo quadro regula-
mentar estabelecido e adaptado ao nível regional. Nesta 
ordem, foram implementadas várias reformas na zona
UEMOA, sob a égide do Banco Central dos Estados da 
África Ocidental (BCEAO)2, de forma a conferir ao siste-
ma bancário o seu papel primordial de financiamento da 
economia. Foi neste quadro que o BCEAO elaborou uma 
série de textos, dos quais a lei sobre a regulamentação 

1 A UEMOA é composta por oito países que partilham uma moeda co-
mum, o FCFA (Franco da Comunidade Financeira da África), vinculado 
ao euro a uma taxa fixa (1 euro = 655,957 F CFA).
2 BCEAO é o Instituto de Emissão Comum aos oito países-membros da 
zona UEMOA.
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bancária na União Monetária da África Ocidental, que 
constituiu, a partir de 1 de Outubro de 1990, a base das 
regras e práticas que regem os bancos e estabelecimentos 
financeiros em actividade na UEMOA. Esta lei regulamen-
ta as condições de exercício da actividade dos bancos e es-
tabelecimentos financeiros, as autorizações, as limitações 
e interdições diversas que regem o seu funcionamento e 
prevê as sanções em caso de infracções. Ela foi completa-
da, por um lado, pelo dispositivo prudencial que visa prio-
ritariamente prevenir as crises sistemáticas e, por outro 
lado, por uma convenção que criou em 1990 a Comissão 
Bancária da UEMOA, instituição que organiza e contro-
la os estabelecimentos de crédito à escala regional. Do 
mesmo modo, foi concebido pelo instituto de emissão um 
plano contabilístico bancário uniforme que entrou em vigor 
em Janeiro de 1996 e que permitiu melhorar a qualidade de 
informação financeira das instituições e assegurar a eficácia 
da supervisão bancária. Em Fevereiro de 1999, o sistema 
bancário foi igualmente enriquecido com a elaboração de 
um novo regulamento comunitário relativo às relações fi-
nanceiras exteriores dos Estados-membros da União. Este 
texto consagra a liberalização integral das operações cor-
rentes e flexibiliza as condições de execução de diversas 
operações de capital, num contexto de liberalização cres-
cente das economias da União e da globalização financeira.

Além disso, foi adoptado, em Setembro de 2002, o 
regulamento relativo aos sistemas de pagamento nos Es-
tados-membros da UEMOA, que visa o enquadramento 
da reforma dos sistemas de pagamentos conduzida pelo 
BCEAO, com o objectivo de aumentar a segurança e ce-
leridade das transacções financeiras na União. Os novos 

sistemas de pagamento comportam os vectores seguintes:
• A modernização do sistema de troca e regulamen-

tação das transacções de elevados montantes com 
a implementação, em 25 de Junho de 2004, de um 
sistema de pagamento bruto em tempo real deno-
minado STAR-UEMOA (Sistema de Transacção Au-
tomatizado de Pagamentos na UEMOA);

• A modernização do sistema de troca e regulamen-
tação das transacções de pequenos montantes, de-
nominado SICA-UEMOA (Sistema Interbancário de 
Compensação Automatizada da UEMOA);

• O desenvolvimento de um sistema sub-regional de 
cartões multibanco.

Na perspectiva de consolidar a integralidade do sistema 
financeiro da União, o Banco Central elaborou ainda uma 
legislação sobre a luta contra o branqueamento de capi-
tais, materializado pela Directiva comunitária adoptada 
pelo Conselho de Ministros da União, a 19 de Setembro 
de 2002.

O BCEAO conduziu ainda os trabalhos da realização 
de um plano contabilístico geral comum às empresas resi-
dentes na UEMOA, denominado SYSCOA (Sistema Con-
tabilístico da África Ocidental). Este referencial, adoptado 
em Janeiro de 1998, visa instituir normas e práticas con-
tabilísticas uniformizadas no seio da União. A necessidade 
de dotar os actores económicos de um sistema de infor-
mação completo e eficaz incitou igualmente à criação, à 
escala regional, de uma Central de Balanços. Todavia, a 
aplicação prática deste referencial contabilístico na Guiné-
-Bissau não é uma realidade.

Principais Características
do Sector Bancário da
Guiné-Bissau

Ao longo dos últimos anos, o panorama bancário da 
Guiné-Bissau tem registado uma evolução considerável. 
Em 2004, o país contava apenas com uma instituição ban-
cária. A partir de 2005, o panorama bancário diversificou-
-se com a instalação de duas novas estruturas, e finalmente 
uma quarta estrutura entrou em funcionamento em Janei-
ro de 2007. Com a mobilidade dos capitais e disponibilida-
de dos instrumentos utilizados para reduzir os prazos das 
transacções financeiras na UEMOA, os bancos instalados 
na Guiné-Bissau beneficiaram de um mercado potencial 

“Um sistema efi ciente facilita a mobilização 

acrescida de poupanças e um fi nanciamento 

saudável da actividade económica.”
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“... o panorama bancário 

da Guiné-Bissau tem 

registado uma evolução 

considerável.”

Tabela 1 – Evolução dos Principais Indicadores do Sector Bancário
Em milhões de FCFA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total do balanço 13 996 22 033 30 529 29 420 46 485 68 272 75 511

Créditos à economia 2 651 2 251 3 370 6 329 10 154 17 418 21 652

Stock dos depósitos 9 204 10 970 11 838 15 471 28 282 35 849 40 490

Fundos próprios 1 534 1 788 3 874 6 207 8 393 10 405 16 653

Crédito à economia/PIB 0,98% 0,82% 1,12% 2,09% 3,07% 4,61% 5,41%

Fonte: BCEAO

importante e de oportunidades de 
arbitragem e de gestão diversificadas, 
graças às possibilidades oferecidas 
pelo mercado de títulos públicos e 
pelo mercado financeiro regional (Ta-
bela 1).

A análise dos principais indica-
dores do sector bancário revela um 
crescimento da actividade bancária 
ao longo do período de 2003 a 2009 
(ver a tabela). O total do balanço do 
sistema bancário progrediu bastante, 
passando de 14,0 biliões de FCFA em 
2003 para 75,5 biliões de FCFA em 
2009. Esta evolução resultou também 
do crescimento dos créditos à eco-
nomia, que passaram de 2,7 biliões 
de FCFA em 2003 a 21,7 biliões de 
FCFA em 2009. Os fundos próprios 
registaram igualmente progressos sig-
nificativos, passando de 1,5 biliões de 
FCFA em 2003 para 16,7 biliões de 
FCFA em 2009. A mesma tendência 
foi registada nos depósitos, que se 
situam em 40,5 biliões de FCFA con-

tra 9,2 biliões de FCFA em 2003. Em 
finais de Dezembro de 2009, 13% 
dos depósitos totais são activos do 
Estado, enquanto 87% pertencem ao 
sector privado.

Em 2009, a actividade bancária 
não foi directamente afectada pela 
crise financeira devido ao fraco nível 
de integração da nossa economia nos 
mercados internacionais. As disposi-
ções regulamentares em vigor tam-
bém contribuíram para assegurar a 
solvabilidade dos bancos e reduzir a 
sua vulnerabilidade face aos choques 
externos. Em relação a 2008, o total 
do balanço e do crédito à economia 
aumentaram, enquanto os depósitos 
se mantiveram inalterados.

Apesar de tudo, estas evoluções fa-
voráveis ocultam algumas vulnerabili-
dades. Com efeito, o stock do crédito 
permanece reduzido face às necessi-
dades de financiamento da actividade, 
situando-se apenas em 6,0% do PIB 
em finais de Dezembro de 2009 con-

tra uma média de mais de 16% para 
os restantes países da UEMOA. Por 
outro lado, a análise dos contratos de 
créditos revelam que 82% do total 
dos créditos concedidos à economia 
são de curto prazo e 18% de crédi-
to a médio prazo; a percentagem dos 
créditos de longo prazo permanece 
marginal. Regista-se igualmente uma 
forte concentração dos créditos nas 
actividades comerciais, hoteleiras e 
dos serviços. Com efeito, os secto-
res comerciais e hoteleiro absorvem 
53% dos créditos bancários contra 
28% do sector dos serviços, 8% do 
sector da indústria e 7% do sector 
de Construções e Obras Públicas. 
Tratando-se dos depósitos, eles são 
constituídos essencialmente pelos 
depósitos à ordem, que representam 
mais de 85% do total dos depósitos.

Principais 
Constrangimentos 
da Promoção do 
Sector Bancário

Diversos factores afectam a acti-
vidade do sector bancário na Guiné-
-Bissau. Estão ligados essencialmente 
ao ambiente de negócios, às especi-
ficidades da economia, mas também 
às fraquezas internas das estruturas 
bancárias. 

A nível do ambiente de negócios, 
os principais factores de constrangi-
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mento estão ligados às limitações da legislação no âmbito 
de execução das garantias em caso de incumprimento, à 
ausência de um quadro jurídico que assegure o respeito 
dos direitos de propriedade e às demoras dos procedi-
mentos de execução das decisões judiciárias. Estes facto-
res geram constrangimentos nos processos de cobrança 
dos créditos e constituem um entrave ao desenvolvimento 
da actividade bancária.

No plano económico, a forte concentração das activi-
dades no sector agrícola e de comercialização da castanha 
de cajú, o peso importante do sector informal e elevados 
custos dos factores de produção entravam a promoção 
da actividade dos bancos. Importa frisar igualmente que 
a grande maioria das empresas é informal, não dispondo 
de sistemas de informação adequados nem de fundos pró-
prios suficientes. Estas características reduzem a procura 
de créditos solváveis e limitam o acesso ao crédito.

Tratando-se de pontos fracos das estruturas financei-
ras, o principal constrangimento consiste na duração re-
lativamente curta dos recursos bancários, o que limita as 
suas possibilidades de financiamento a longo prazo. A au-
sência de estruturas bancárias especializadas, tais como 
bancos de investimentos ou vocacionados para créditos 
à habitação, constitui igualmente um factor crítico do
sector.

Desafios e Perspectivas
Face à importância do sector bancário no processo de 

desenvolvimento do país e dos objectivos do crescimento 
económico, urge alcançar várias metas. 

No plano institucional e regulamentar, não se registam 
importantes desafios. Com efeito, o quadro regulamentar 
em vigor é adequado e tem contribuído para reforçar a 
credibilidade dos actores financeiros. É, contudo, neces-
sário fazer com que a aplicação efectiva das disposições 
regulamentares no plano nacional seja uma realidade. 

Contrariamente, os desafios são enormes ao nível do 
ambiente de negócios, das estruturas económicas, dos 
sistemas de pagamentos e da inclusão financeira. As au-
toridades públicas e monetárias estão empenhadas em 
desenvolver acções que visam a melhoria da performance 
do sector bancário e eliminação dos principais obstáculos. 
O Estado da Guiné-Bissau iniciou um processo de refor-
ma do sistema judiciário que visa ultrapassar os obstáculos 

“... os desafi os são enormes ao 

nível do ambiente de negócios, das 

estruturas económicas, dos sistemas de 

pagamentos e da inclusão fi nanceira.”

no âmbito de recuperação de créditos pelos bancos. Por 
outro lado, o programa trienal do Governo (2010-2012) 
visa melhorar o ambiente de negócios, a diversificação da 
economia e a melhoria de qualidade das infra-estruturas 
de base de forma a contribuir para a redução do custo 
de factores de produção e criar oportunidades para novos 
investimentos. O sistema contabilístico, SYSCOA, em vi-
gor nos outros países da UEMOA, deverá igualmente ser 
implementado com vista à melhoria da qualidade de infor-
mação financeira das empresas e a permitir maior acesso 
ao sistema bancário. 

As autoridades monetárias iniciaram um processo de 
aumento de capital social mínimo dos bancos com o ob-
jectivo de disponibilizar recursos financeiros importantes 
e mais estáveis. O BCEAO está igualmente a preparar a 
transição para a aplicação das normas de Basileia II, com 
a finalidade de reforçar a solidez do sector bancário. Não 
obstante a evolução registada durante os últimos anos, o 
crescimento do número de bancos figura entre os desafios 
importantes por vencer.

Com o aumento do capital social dos bancos, a melho-
ria do quadro regulamentar, a prossecução dos projectos 
de infra-estruturas e das reformas visando a melhoria do 
clima de investimentos, as perspectivas são favoráveis para 
o sector bancário. Face à reduzida taxa de cobertura ban-
cária (menos de 3%) e às oportunidades de investimentos 
nos sectores mineiro e agro-industrial, é de perspectivar 
um potencial crescimento deste sector. Neste contexto, 
as estruturas bancárias, em colaboração com as autori-
dades públicas e monetárias, devem desenvolver acções 
idóneas com vista a: 

• Alargar a rede de distribuição dos bancos e conse-
quentemente aumentar a taxa de cobertura bancária 
do país;

• Modernizar os sistemas de pagamentos cujo proces-
so foi iniciado pelas autoridades monetárias;

• Continuar o esforço de redução dos custos de ser-
viços bancários e de implementação de produtos 
financeiros adequados e adaptados às necessidades 
da clientela;

• Explorar os benefícios da adesão do país ao espaço 
UEMOA, que facilita o acesso a um vasto mercado. 

*Director-Geral do
Banco da África Ocidental, SA
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O que Querem os Clientes? Ram Charan 
responde-nos a esta pergunta apresentan-

do uma nova abordagem prática às vendas, que 
designa por “Venda com Criação de Valor”(VCV). 
Diz-nos Ram Charan no livro publicado pela Ac-
tual Editora que, em vez de partir do seu pro-
duto ou serviço, comece pelos problemas do seu 
cliente. Concentre-se em tornar-se o seu parceiro 
de confiança, alguém em quem ele encontre cria-
tividade, soluções eficazes, conhecimento profun-
do dos seus valores e objectivos. A estratégia VCV 
irá diferenciá-lo da concorrência. 

Divulgando

> > >

> > >

Outros livros recebidos que podem ser consultados na nossa biblioteca:
• Actual Editora – Cinco Estratégias Urgentes para o Futuro, de George Stalk 

e John Butman; Criar o que Importa, de James M. Kilts, John F. Manfredi e 
Robert L. Lorber; Buffett e as Demonstrações Financeiras, de Mary Buffett 
e David Clark; Free – O Futuro é Grátis, de Chris Anderson;

• Centro Atlântico – O Guia Prático do Windows, de António Eduardo 
Marques; Internet, de António Eduardo Marques; 

• Editorial Presença – iSteve – Na Mente de Steve Jobs, de Leander Kahney;

• Edições Sílabo – Investigação – O Processo de Construção do Conhecimento, 
de José Vilelas;

• Gradiva Publicações – Massa Crítica, de Philip Ball; 
• Lua de Papel – Picos e Vales, de Dr. Spencer Johnson; MedoZero, de 

Pilar Jericó;
• Publicações Dom Quixote – E se Eu Fosse Despedido?, de Marcos Chicot;
• Publicações Europa-América – O Melhor de John Adair sobre Liderança e 

Gestão, de Neil Thomas; O Milionário Preguiçoso, de Marc Fisher.
Os nossos agradecimentos aos editores. 

O Jogo da Contabilidade – Iniciação à 
Contabilidade – Darell Mullis e Judi-

th Orloff conseguem ao longo destas páginas 
editadas pela Centro Atlântico apresentar 
conceitos básicos da contabilidade de uma 
forma simples, atraente e nada “assustadora”. 
O Jogo da Contabilidade é, segundo a própria 
expressão apresentada na capa, uma iniciação à 
contabilidade, fresquinha, como uma limonada 
mesmo acabada de fazer. A  informação finan-
ceira é ensinada através do universo de uma 
criança que vende limonada numa banca de rua. 
Enquanto gere a banca de venda de limonada, 
aprenderá e usará conceitos financeiros como 
activos, passivos, resultados, inventários, forne-
cedores, amortizações, etc. 

Eles Vêm Aí – O Poder de Organizar sem 
Organizações – Clay ShirKy transporta-

-nos neste livro da Actual Editora para o mundo 
da Internet, mais precisamente para a dinâmica de 
grupos. Salienta que, onde quer que procure, irá 
encontrar sempre grupos de pessoas que parti-
lham ideias, trabalham em conjunto ou tomam 
algum tipo de decisão para uma acção pública.
O livro encontra-se recheado de situações que 
aparentemente nada têm em comum, mas que 
apontam para uma mesma origem, as ferra-
mentas da comunicação que permitem a par-
tilha e a cooperação à escala global postas nas 
mãos dos cidadãos. Clay Shirky apresenta-nos 
a sua análise sobre o impacto que esta revolu-
ção social terá nas nossas vidas. 

Fazer do Tempo um Aliado – Paulo da 
Trindade Ferreira dedica as páginas deste 

livro da Editorial Presença ao factor tempo. 
Um livro de aconselhamento e auto-ajuda na 
área da formação profissional e do desenvolvi-
mento pessoal.
Na primeira parte, o autor faz o “Enquadra-
mento Temático”, ou seja, uma busca dos sen-
tidos de que a palavra tempo pode revestir-se. 
Na segunda parte, fala dos “Predadores do 
Tempo”. Reforça a ideia de que só encontran-
do o ponto de equilíbrio entre as situações 
referidas quando se consegue com eficácia a 
concretização dos nossos objectivos. 

Um Coelho Cheio de Sorte – Inspirado 
no trabalho de Richard Wiseman, Ivo 

Dias de Sousa escreveu esta fábula intempo-
ral editada pela Lua de Papel sobre os reveses 
da fortuna e o modo de os superar. Numa lin-
guagem acessível e imaginativa, o autor apre-
senta-nos um simpático coelho, João Sortudo, 
que nada faz pela sorte – até ao dia em que é 
despedido e se vê obrigado a desenvolver uma 
nova postura perante a vida. 

Análise Económica – Escrita numa lin-
guagem acessível, esta obra editada pelas 

Edições Silabo de Maria Emília Fialho de 
Sousa e Orlando Gomes assume-se como 
uma ferramenta de trabalho para todos os 
interessados em aceder aos fundamentos bá-
sicos da ciência económica. A exposição dos 
conceitos fundamentais de Microeconomia e 
Macroeconomia é acompanhada por um vas-
to conjunto de exercícios com as respectivas 
resoluções. 
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E “Bib’ó” o Porto!

Mário Costa*

43%

52%

Gráfico 1 – Distribuição de Balcões por Área Regional de 
Influência – Dezembro 2008
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Não! Não vou falar da eterna “guerra” entre o Norte e o 
Sul, entre o grande SLB dos anos 60 (apesar de, este ano, pa-
recer que se está a “por a cavalo num quarto de sêmea”1) e 
o FCP açambarcador de títulos dos últimos anos (tema sem-
pre tão motivador e competitivo de que tanto gostamos).

Quem me conhece, e orgulho-me de conhecer muitos 
colaboradores do sector financeiro, candidatos a colabo-
radores, formadores, docentes e licenciados na área da 
gestão, em particular em gestão bancária, sabe que não 
sou regionalista! 

Não se trata aqui de uma “questão de coragem”2 opor-
tunista, “bacoca”3, politicamente actual, nem mesmo de 
dar voz a uma região tão importante como é o Norte, 
“carago”!4

Até aqui tudo bem! De que trata, então, este pequeno 
apontamento com um título redutor que vos levará, cer-
tamente, a pensar: ”Lá vem este outra vez com a história 
do Porto...”?

Se dividirmos Portugal em duas áreas de influência (ex-
cluindo os Açores e a Madeira), Lisboa e Porto, teremos o 

universo dos balcões do sector bancário representado por 
dois grandes grupos:

• Lisboa – 52% do total
• Porto – 43% do total

“Importa, então, debruçarmo-

-nos sobre a efectiva igualdade 

de oportunidades de formação e 

verifi car se estamos ou não perante 

a existência de assimetrias...”
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Gráfico 2 – N.º de Balcões – Dezembro 2008
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Da mesma forma, se considerar-
mos só os distritos de Lisboa e do 
Porto, verificaremos que estes re-
presentam 40% do total dos balcões, 
distribuídos por 25% e 15%, respec-
tivamente.

Os números seguem a lógica da 
concentração da rede e da densida-
de populacional e parecem justificar o 
nível de actividade formativa e opor-
tunidades de formação ao dispor dos 
colaboradores, e candidatos a cola-
boradores, do sector financeiro.

Importa, então, debruçarmo-nos 
sobre a efectiva igualdade de opor-
tunidades de formação e verificar se 
estamos ou não perante a existência 
de assimetrias em prejuízo dos cola-
boradores e, naturalmente, em pre-
juízo dos clientes no que concerne à 
informação e avaliação dos serviços 
financeiros. 

O Norte, a região forte da indús-
tria portuguesa, é a região do país 
com maior densidade populacional 
jovem, sendo também no Norte que 
se situam algumas das universidades 
mais empreendedoras e reconheci-
das pelo seu mérito tanto a nível na-
cional como a nível internacional.

No entanto, com uma taxa de de-
semprego a chegar aos 11,6%, valor 
superior à média nacional, na Região 
Norte vive quase metade da popula-
ção jovem desempregada (indivíduos 
com 25 anos de idade, no máximo).5

Como explicar, então, a incapaci-
dade para capitalizar essa mais-valia 
e para criar condições de valorização 
desse importante capital humano, 
não se vislumbrando novas estraté-
gias de fixação na região que contri-
buam para o crescimento e dinamiza-
ção da economia?

Percebendo-se alguma diferença 
em termos económico-sociais entre 
as duas regiões, Lisboa e Porto, é 
pertinente esperar uma maior apos-
ta na valorização e formação dos que 
têm a responsabilidade de responder 
e estar à altura do mercado em que 
estão inseridos. 

Mais uma vez, a questão não se co-
loca ao nível desta relação linear en-
tre dimensão do mercado e dimensão 
das oportunidades, mas, antes, ao ní-
vel e dimensão da resposta adequada 
às necessidades do mercado em Lis-
boa e no Norte.

O nível de habilitações escolares 
e/ou de formação é, senso comum, 
mais elevado em Lisboa do que no 
Norte. Importa, no entanto, saber se 
esta constatação resulta da existência 
de mais e melhor oferta de formação, 
oportunidades de formação e valo-
rização pessoal dos profissionais em 
Lisboa, da necessidade de ter profis-
sionais com um nível de competên-
cias superior ou ainda de uma deslo-
calização do capital humano melhor 
preparado, à procura de oportunida-
des que lhes são negadas ou exíguas 
no Norte.

A crescente complexidade do sis-
tema financeiro, pilar do desenvol-
vimento das sociedades, exige das 
instituições financeiras, e em especial 
dos seus colaboradores, um papel 
determinante no assegurar do funcio-
namento dos sistemas de pagamen-
tos e liquidação, desenvolvendo uma 
variedade de produtos financeiros e 
facilitando a gestão de riscos através 
da diversificação.

Neste sentido, torna-se cada vez 
mais importante assegurar, por par-
te das instituições financeiras, uma 
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adequada e generalizada formação dos seus quadros. Essa 
formação torna-se imperativa e resulta, por um lado, da 
imposição regulamentar definida pelos supervisores do 
sistema financeiro – supervisão comportamental – e, por 
outro, numa cada vez maior orientação para o cliente.

Ganha força crescente a necessidade de protecção dos 
clientes, consumidores, abrangendo temáticas como a di-
vulgação obrigatória de informação, honestidade e integri-
dade da empresa e dos seus empregados, competência e 
forma de comercialização dos produtos.

O estudo6 sobre “Mobilidade no Sector da Banca a Re-
talho em Portugal” refere o compromisso dos bancos no 
desenvolvimento de diversas medidas para incrementar a 
transparência da informação, facto para o qual têm con-
tribuído algumas medidas regulamentares recentemente 
implementadas.

Neste contexto, será necessário garantir uma transpa-
rência informativa, para que os clientes (efectivos ou po-
tenciais) estejam devidamente informados sobre as con-
dições contratuais que enfrentam e os preços disponíveis 
no mercado e possam, desta forma, estabelecer compara-
ções com ofertas alternativas e assim optimizar a sua deci-
são no que concerne ao prestador de determinado serviço 
financeiro. 

Este objectivo dos reguladores determinará medidas 
de eficiência comportamental que passam pela formação, 
de forma a fidelizar os clientes com base na confiança e 
competência dos interlocutores/colaboradores do sector.

“Benhe”!7 E qual o papel dos colaboradores neste ob-
jectivo de melhoria das competências e desafios que se 
colocam no novo enquadramento regulamentar?

A responsabilidade da formação é única e exclusiva-
mente das instituições financeiras?

A resposta é evidente: não!
É claro que a necessidade e importância da formação 

em temas como Compliance, Sistema de Normalização 
Contabilística, Mercados Financeiros, Branqueamento de 
Capitais, entre outros, pode não ser compatível com a 
vida pessoal e familiar.

Conseguir essa compatibilidade não é tarefa fácil! 
Ao colaborador do sector financeiro aplica-se, integral 

e cabalmente, a ideia da aprendizagem ao longo da vida 
ou, se quisermos, a ideia da constante e contínua apren-
dizagem de novos e mais complexos conceitos, produtos, 
procedimentos, responsabilidades, etc.

Porquê e para quê? 
Do ponto de vista pessoal, para garantir uma capacida-

de de resposta que lhe permita manter e incrementar o 
negócio de que pode resultar a sua valorização profissional 
e efectiva gestão da carreira. 

Da mesma forma, do ponto de vista da sua relação la-
boral, a sua formação e actualização constante permitem a 
manutenção da sua contribuição para os resultado da acti-
vidade do empregador e, por essa via, ver recompensado 
o seu esforço e sacrifício. 

Finalmente, deveríamos considerar a própria sobrevi-
vência do empregador, consequência coerente, também 
e para além de múltiplos outros factores, da capacidade 
de regeneração informativa e formativa do seu capital hu-
mano.

Alguns podem cair na tentação de achar que os colabo-
radores do sector financeiro manifestam alguma tendência 
para se desresponsabilizarem face a essa imensa tarefa de 
actualização e formação; este é um enorme desafio que 
se coloca ao sector e à sociedade em geral mas, aqui no 
“Coraçon da Naçom”8, constato a permanente preocupa-
ção de muitos e muitos desses colaboradores na procura 
dessa formação mesmo que tal signifique menos tempo 
para si e para a família.

Cabe aqui fazer uma referência aos formandos dos 
Cursos em Alternância9 (que vou orgulhosamente encon-
trando a colaborar nos balcões dos bancos); estes, quando 
acabam o seu curso, julgam ter chegado ao “fim” quando, 
na realidade, estão ainda a começar! 

Em muitos casos, voltam aos livros e manuais porque 
percebem, pouco tempo depois, que não podem ficar co-
modamente atrás do balcão à espera de que algo aconteça! 

Custa-me, no entanto, não ter uma resposta local, no-
meadamente no que diz respeito a pós-graduações, para 
as solicitações dos licenciados e quadros superiores ten-
do que os direccionar para os nossos amigos “mouros”10 
onde a oferta e opções de formação é muito mais vasta,  
acessível e apoiada.

Sem querer “armar-me ao pingarelho”11 não posso dei-
xar de reafirmar que o pessoal do Norte tem muito valor, 
basta que lhes seja dada oportunidade(s)!

Boa formação! E... Bib’ó Porto! 
*Subdirector do IFB
Delegação do Porto

  1 Regionalismo que signifi ca “Estar a armar-se”
  2  Ver Carlos Brito, Regionalização – Uma Questão de Coragem, RCP – 

Edições, 2009
  3 Regionalismo que signifi ca “apalermada”
  4 Regionalismo que signifi ca “Caramba”
  5 INE, I.P. Portugal, Anuário Estatístico da Região Norte
  6  Dezembro 2009, Banco de Portugal/Autoridade da Concorrência
  7 Regionalismo que signifi ca “Bem”
  8 Regionalismo que signifi ca “Centro da cidade do Porto”
  9 Projectos apoiados pelo IEFP e POPH
10 Regionalismo que signifi ca “lisboetas ou benfi quistas”
11  Regionalismo que signifi ca ”ter a mania que é melhor que os outros”; ver 

Carlos Brito (Coord.), Heróis à moda do Porto, Janeiro 2010

“... quando acabam o seu curso, 

julgam ter chegado ao “fi m” 

quando, na realidade, estão 

ainda a começar!” 
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1. Qual considera ser o prin-
cipal “mandato” do respon-
sável de formação?

Num quadro de grande ve-
locidade de transformação, 
como acontece no sector ban-
cário, com informatização e 
reestruturação permanente de 
processos, diversificação de 
produtos e serviços, criação de 
novas funções, a formação tem 
um papel fundamental na pre-
paração e desenvolvimento dos 

empregados. Por um lado, tem de assegurar a sua capa-
citação imediata, com os conhecimentos e competências 
necessários para as tarefas do quotidiano, o que implica 
uma resposta rápida e envolvendo por vezes grandes uni-
versos funcionais da empresa. Por outro, é necessário pre-
parar o médio e longo prazo, desenvolvendo competên-
cias para o futuro e apoiando o crescimento profissional 
dos empregados.

2. Quais foram as mudanças mais signifi cativas que 
ocorreram na formação na banca nos últimos anos? 
Na sua organização, a CGD, quais são os desafi os 
mais importantes num futuro próximo? 

As mudanças mais “espectaculares” dizem respeito à 
introdução da Internet nos processos formativos. A capa-
cidade de transmitir rapidamente informação e conheci-
mento ao universo total de empregados ou a grupos es-
pecíficos e a possibilidade de este acesso ser efectuado 
em qualquer lugar ou hora introduziram novas formas de 
gerir a formação. Os cursos de e-learning e os tutoriais 
têm, aliás, constituído instrumentos fundamentais para 
acompanhar a permanente evolução dos processos e a 
sofisticação e diversificação de produtos. Além disso, esta 
formação permite, com mais facilidade, a autonomia e co-
-responsabilização dos empregados na gestão do desen-
volvimento das suas competências. Importa agora me-
lhorar a integração da formação nos processos de comu-
nicação interna, aproveitando os recursos actualmente 
disponíveis que permitem uma relação muito mais indivi-
dualizada com cada empregado.

Diga-nos como É
Conheça, neste espaço, pessoas que partilham connosco as suas vivências e experiências de trabalho. 

Direcção de Pessoal

Paulo Barros*

3. Como é, tipicamente, a sua semana de trabalho? 
Uma parte substancial do meu tempo é passada em 

reuniões. Reuniões com responsáveis de outros departa-
mentos para analisar necessidades formativas específicas, 
reuniões de projectos com impacto ao nível dos recursos 
humanos e necessidade de programas de formação espe-
cíficos, reuniões com os colaboradores e com os consul-
tores externos. Depois, existem as aberturas de cursos 
e algumas intervenções em programas de formação. O 
resto do tempo é usado para preparar as reuniões, acom-
panhar os processos em curso e despachar assuntos di-
versos.

4. Que característica mais aprecia nas pessoas com 
quem trabalha?

Tenho a felicidade de trabalhar com uma equipa de pes-
soas que gostam do que fazem e se empenham comple-
tamente nos projectos que acompanham. Esta dedicação, 
associada à elevada experiência profissional, conhecimen-
to da empresa e a um forte espírito de equipa, faz os dias 
parecerem mais leves. Aprecio especialmente a seriedade 
que se coloca na realização das tarefas e a capacidade de 
encontrar consensos e soluções em vez de problemas e 
divergências.

5. Se lhe dessem a oportunidade de dar um único 
conselho a alguém que fosse assumir a função de res-
ponsável de formação, o que diria?

Como diz a canção, os conselhos são uma espécie de 
nostalgia, queremos vender as nossas experiências passa-
das por um preço maior do que elas valem. 

6. Qual o lema da sua vida? Como o aplica à sua acti-
vidade profi ssional? 

Pensar nas coisas grandes enquanto se fazem as peque-
nas. Procuro conciliar a gestão das urgências e do volume 
crescente de solicitações diversas sem perder de vista os 
principais objectivos estratégicos e estruturantes de mé-
dio e longo prazo. 

*Director-Adjunto
Direcção de Pessoal

Caixa Geral de Depósitos
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Carlos Almeida Andrade*

Um Caminho Ainda Acidentado

A generalidade dos indicadores divulgados ao longo dos 
primeiros meses de 2010 sugere, de uma forma con-
sistente, que a “Grande Recessão” de 2008/2009 fi-

cou já para trás. No entanto, parece também ser muito claro 
que estamos muito longe de um regresso ao business as usual 
e que o outlook a curto e médio prazo contém em si alguns 
desafios importantes para o sistema bancário. O que esperar, 
então, dos próximos tempos?

Em primeiro lugar, mantém-se, apesar de tudo, uma ten-
dência de recuperação global, embora com ritmos divergen-
tes entre diferentes áreas. O crescimento das principais áreas 
económicas deverá continuar a beneficiar, sobretudo na pri-
meira metade do ano, do ciclo favorável no investimento em 
stocks, dos efeitos dos estímulos monetários e orçamentais, 
da recuperação do comércio internacional, da normalização 
das condições no sector financeiro e, last but not least, de uma 
aceleração da produtividade.

Em segundo lugar, e não obstante esta expectativa de re-
cuperação económica, espera-se que a inflação se mantenha 
muito contida na generalidade das economias e, sobretudo, 
na Europa e nos Estados Unidos. É verdade que se assistiu a 
uma subida pontual da inflação no início deste ano, em re-
sultado de efeitos estatísticos de base desfavoráveis, essen-
cialmente associados aos preços da energia. No conjunto de 
2010, espera-se, de facto, uma ligeira subida da inflação. Mas 
aquele efeito deverá ser temporário e, em função da ma-
nutenção de uma elevada capacidade produtiva excedente 
(sobretudo de uma taxa de desemprego próxima dos dois 
dígitos em algumas economias), o risco de desaceleração dos 
preços continua a ser mais elevado do que o de uma subida 
significativa da inflação. 

Este cenário sugere que, nos Estados Unidos e na zona 
euro, a Reserva Federal e o BCE não deverão mostrar parti-
cular pressa em iniciar uma subida das principais taxas de juro 
directoras. Em todo o caso, os próximos meses deverão ser 
marcados pelo início do processo de normalização da políti-

ca monetária, em resposta à tendência de normalização das 
condições no sistema financeiro. O Fed e o BCE iniciarão a 
retirada gradual das medidas extraordinárias de injecção de 
liquidez a partir do 1º semestre de 2010, o que poderá impli-
car uma tendência gradual de subida dos juros de mercado. 
Mas esta subida será moderada e as condições monetárias 
manter-se-ão expansionistas. Mesmo que um novo ciclo de 
subida das principais taxas directoras se inicie no final de 
2010, não deverá existir espaço para um ciclo prolongado e 
acentuado de subida dos juros.

Dois outros factores sustentam este cenário: por um lado, 
os esforços de correcção dos desequilíbrios nas contas públi-
cas; por outro lado, os receios de uma regulação mais aper-
tada sobre o sistema financeiro, associados à continuação de 
um processo de deleverage (preocupação com – e redução 
dos – níveis ainda elevados de endividamento, baixo cresci-
mento do crédito).

Os esforços de correcção dos desequilíbrios das contas 
públicas resultam das preocupações com a deterioração do 
risco soberano, que foram particularmente visíveis no início 
de 2010. Qual é aqui o problema? O aumento generalizado 
das necessidades de financiamento dos Estados, resultante da 
quebra da actividade económica e das medidas de estímu-
lo orçamental, tende a pressionar em alta o retorno exigido 
pelo mercado nas obrigações. 

Este efeito pode vir a ser agravado no caso de uma recupe-
ração do investimento privado, que aumente as necessidades 
de financiamento deste sector (em particular, das empresas). 
Neste caso, assistir-se-ia a uma competição crescente pelo 
financiamento no mercado de dívida, mais uma vez pressio-
nando em alta o seu custo. Esta situação pode originar um 
efeito de crowding-out do investimento privado (isto é, uma 
penalização do investimento em resultado de condições de 
financiamento mais difíceis). E a outro nível, no limite, pode-
se gerar, no mercado, um clima de desconfiança em relação 
à sustentabilidade das finanças públicas das economias com 
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níveis de endividamento mais elevados. Em função de todos 
estes factores, diversas economias vivem actualmente numa 
pressão crescente para a adopção de medidas restritivas ao 
nível da política orçamental. 

A deterioração do risco soberano afectou particularmente 
as economias da “periferia” da zona euro (sobretudo a Grécia, 
mas também Portugal, Espanha, Irlanda e Itália), contribuin-
do para um ambiente de maior restritividade das condições 
de financiamento. Esta situação resultou de uma conjugação 
de circunstâncias, num ambiente marcado por uma redução 
da liquidez a nível global e por uma maior discriminação dos 
riscos nos mercados financeiros. Essas circunstâncias incluem 
uma crise de endividamento excessivo no Dubai (conhecida 
no final de 2009) e o anúncio da “duplicação” do défice públi-
co grego face às expectativas iniciais. Estes factos levaram a 
atenção colectiva dos mercados a fixar-se num eventual risco 
de incumprimento da Grécia. Os investidores tornaram-se 
extremamente sensíveis a quaisquer notícias sobre as econo-
mias mais fragilizadas ao nível das contas públicas e externas 
e, consequentemente, estas economias tornaram-se (tem-
porariamente) alvos de movimentos especulativos nos mer-
cados financeiros, criando-se um efeito de contágio a partir 
da Grécia (mesmo que, ao nível dos fundamentos, a situação 
da Grécia não possa ser comparada à das outras economias 
da “periferia” da zona euro, como Espanha ou Portugal). Os 
activos financeiros destas economias sofreram uma enorme 
pressão, particularmente visível na subida significativa dos 
spreads soberanos. 

Os cenários extremos (de default ou saída da zona euro) 
nos quais os especuladores parecem ter chegado a apostar 
têm uma probabilidade mínima, ou mesmo nula, de concreti-
zação, sobretudo no que respeita a economias como Espanha 
ou Portugal. E a pressão dos mercados sobre a “periferia” 
parece ter-se atenuado entretanto, sobretudo em resultado 
de indicações positivas ao nível da estabilização das contas 
públicas, bem como de sinais políticos de apoio por parte 
das instituições da UE e/ou da zona euro (sobretudo rele-
vantes no caso da Grécia). Em todo o caso, é possível que os 
mercados mantenham alguma pressão sobre as economias 
da “periferia” da zona euro durante algum tempo. E, nesse 
contexto, os próximos anos deverão ser marcados por um 
esforço contínuo de consolidação orçamental nestas econo-
mias (entre outras…), com impactos restritivos sobre a acti-
vidade no curto prazo.

Para além deste aspecto, e apesar da recuperação em cur-
so, espera-se que o crescimento económico dos Estados Uni-
dos e da Europa se mantenha tendencialmente moderado, ou 
restringido, pelo prolongamento de um processo de deleverage 
(preocupação com níveis ainda elevados de endividamento, 
baixo crescimento do crédito) e pela preocupação com o pre-
visível aperto da regulação no sector financeiro. Em relação 
a este último ponto, e sobretudo no caso da Europa, o risco 

de um enquadramento regulatório exageradamente restritivo, 
com a eventual exigência de um reforço avultado dos rácios 
de capital dos bancos, poderá gerar efeitos perversos sobre 
o sistema financeiro e sobre a actividade económica. Com a 
economia global marcada, previsivelmente, por uma liquidez 
menos disponível, a angariação simultânea e generalizada, por 
parte dos bancos, de somas avultadas nos mercados de capi-
tais poderá tornar-se um desafio difícil. Nesse contexto, para 
cumprir essas (eventuais) novas exigências no que respeita aos 
rácios de capital, os bancos poderiam ser obrigados a cortes 
significativos na concessão de crédito, com óbvias consequên-
cias para o crescimento da actividade económica. 

Neste quadro global, o próximo ano deverá ser marcado 
por ritmos divergentes de crescimento entre as diferentes
áreas económicas. Entre as chamadas “economias desenvolvi-
das”, espera-se que os Estados Unidos exibam um crescimento 
maior do que a zona euro. Por outro lado, esperam-se também 
divergências mais visíveis entre os crescimentos das economias 
dentro da zona euro (“centro” vs. “periferia”), o que, possi-
velmente, tenderá a fragilizar a cotação do euro. Finalmente, 
o crescimento das chamadas economias emergentes deverá 
ser mais forte que o das economias desenvolvidas. E, entre as 
primeiras, o outlook é mais favorável para as economias com a 
actividade mais assente na procura interna (ex. China, Brasil) 
e menos favorável para as economias mais dependentes das 
exportações (ex. Europa de Leste). Os próximos anos deve-
rão ser marcados pela consolidação dos mercados emergentes 
como fontes de crescimento da economia mundial e como im-
portantes pólos de atracção de investimento. 

Para terminar, e no que respeita à economia global, os 
principais factores de risco para o cenário de recuperação 
gradual e moderada aqui apresentado incluem (i) uma dete-
rioração inesperada da confiança (sobretudo associada à crise 
do risco soberano ou à ausência de uma recuperação autó-
noma e sustentada da procura interna); (ii) a persistência do 
desemprego em níveis elevados; (iii) uma subida maior que a 
esperada dos preços das matérias-primas; (iv) uma retirada 
demasiado rápida dos estímulos de política; e (v) uma maior 
visibilidade de tensões geopolíticas. 

*Economista-Chefe do BES e Docente Universitário
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Reclamações de Clientes
Ameaças ou oportunidades?

Todos nós somos Clientes e todos nós já passámos por más experiências enquanto Clientes. Todos nós já tivemos vontade 

de reclamar. Alguns, em determinadas situações, já reclamámos... noutras, fi cámo-nos pela intenção.

E quantos de nós já fi zemos uma reclamação injusta? Ou quantos de nós, ao deixarmos “passar em branco” uma deter-

minada situação menos correcta, permitimos que um mau serviço se repetisse com outros clientes?

A manhã estava fria e chuvosa, o que não impediu que a conversa fosse animada e esclarecedora. A inforBANCA juntou 

à mesma mesa os responsáveis pela gestão das reclamações dos clientes de quatro dos nossos bancos. 

O objectivo era combinar uma estratégia para levar aos nossos leitores a sua visão sobre a forma como encaram as 

reclamações dos clientes e de como se organizam para melhor lidarem com elas.

Da conversa resultou um compromisso: cada um dos nossos convidados faria o seu “trabalho de casa” respondendo a um 

conjunto de questões sobre este tema, que hoje assume uma importância vital para a Banca.

Através das respostas que nos enviaram Nuno Cordeiro, Provedor do Cliente na Caixa de Crédito Agrícola, Manuela

Coragem, Directora do Gabinete de Apoio ao Cliente da CGD, Maria Otília Casquilho, Directora-Coordenadora de Qua-

lidade no Santander Totta, e Rui Calheiros da Gama, Director do Gabinete de Procuradoria do Cliente do Montepio, 

conseguiram mostrar-nos, de uma forma clara e simplifi cada, alguns dos problemas com que se deparam diariamente. 
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> O que são reclamações? 
Rui Calheiros da Gama (Montepio): As reclamações 

não são nada mais do que informações valiosas transmitidas 
pelos Clientes sobre o que esperam do seu Banco.

Apesar de a reclamação representar uma clara mani-
festação de desagrado, ainda assim, trata-se de uma opor-
tunidade dada ao Banco para a melhoria dos produtos/
/serviços. O Cliente que reclama é aquele que ainda se 
preocupa com o Banco e pretende colaborar na sua me-
lhoria de serviço.

Manuela Coragem (CGD): Uma reclamação é um 
voto de confiança, na medida em que o Cliente que recla-
ma acredita no Banco e na possibilidade de este reparar a 
ocorrência. Há ainda os que querem ser úteis e, com a sua 
experiência, obviar situações futuras.

Uma reclamação é, igualmente, uma oportunidade de 
reabilitação da relação comercial com o Cliente, de en-
riquecimento do conhecimento da organização sobre as 
necessidades e as suas expectativas e de sistematização e 
hierarquização de oportunidades de melhoria nos proces-
sos de negócio.

A CGD privilegia a orientação ao Cliente e acolhe qual-
quer reclamação sem impor restrições ao teor da mes-
ma ou ao canal a utilizar. Por isso criou, em Setembro de 
2008, o Gabinete de Apoio ao Cliente, ao qual conferiu a 
missão de assegurar a resposta às reclamações de Clientes 
e dinamizar a implementação das oportunidades de me-
lhoria identificadas.

> O Cliente tem sempre razão?
Maria Otília Casquilho (Santander Totta): Todos 

sabemos que o Cliente ter sempre razão é um mito. Mas 
proponho um complemento a esta frase: “mesmo que não 
tenha razão, está convicto de que a tem”. E este comple-
mento faz-nos reflectir sobre a forma de abordar o Clien-
te aquando da apresentação de uma reclamação, pois, sal-
vo raras excepções, o Cliente reclama uma vez que sente, 
está convencido, acredita que nós, Banco, errámos.

Fica do nosso lado a arte e engenho de mostrar, de for-
ma inequívoca e clara, onde está a razão. E, consequente-
mente, deixar um Cliente satisfeito, quanto mais não seja 
pelo tempo e preocupação que demonstramos em resol-
ver um assunto que o incomoda.

> Como encarar uma reclamação?
Rui Calheiros da Gama (Montepio): Por mais estra-

nho que pareça, as reclamações têm até um lado positivo, 
dependendo da forma e circunstância como são aborda-
das.

O Montepio, através de processos de recolha e tra-
tamento das reclamações, reage e aproveita as mesmas 
para melhorar os procedimentos internos e imagem no 
mercado.

Efectivamente, os Clientes estão a tornar-se menos 
compreensivos com os Bancos que não satisfazem as suas 
expectativas.

Quando um Cliente apresenta uma reclamação, não se 
trata de um problema, mas antes de uma oportunidade de 
melhoria, através de recomendações internas.

> Ter muitas reclamações é sinal de um mau ser-
viço ao Cliente? 

Maria Otília Casquilho (Santander Totta): Não ne-
cessariamente. Se nos colocarmos no papel de cliente, 
condição indissociável para quem resolve e/ou atende re-
clamações, nós só reclamamos quando acreditamos que 
vale a pena reclamar; reclamar dá trabalho e incomoda.

Não nos podemos esquecer de que as reclamações 
são, muitas vezes, uma das principais formas que as or-
ganizações dispõem para aferir os produtos/serviços que 
colocam no mercado. 

Nesse sentido, o facto de existirem elevados volumes de 
reclamações, salvo situações de vivência de problemas es-
pecíficos, tem muito a ver com a cultura das próprias orga-
nizações, com o facto de entenderem, ou não, as reclama-
ções como um meio de melhoria do serviço prestado, com 
a sua maior ou menor abertura ao mercado e, ainda, com a 
importância que atribuem e com a forma como costumam 
tratar as reclamações. Os clientes, não raras vezes, perante 
um mesmo problema, de organizações distintas, decidem 
também de maneira diferente, seguindo a percepção que 
têm da forma como o seu problema será tratado.

> Qual a importância do grau de satisfação de um 
cliente? 

Rui Calheiros da Gama (Montepio): Os Clientes 
muito insatisfeitos, em regra, não reclamam, simplesmen-
te mudam de Banco.

O Cliente que reclama, à partida, pretende manter o 
relacionamento comercial e, perante esta oportunidade, 
o Banco deverá colocar-se na posição daquele e procurar 
ver a situação apresentada do seu ponto de vista. No fun-
do, deverá olhar para cada Cliente como se fosse único e 
não apenas mais um.
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> O que é que podemos fazer 
quando um Cliente nos apresenta 
uma reclamação? 

Maria Otília Casquilho (San-
tander Totta): Acima de tudo e, em 
primeiro lugar, devemos procurar en-
tender o Cliente, e só o poderemos 
fazer pensando: “se fosse comigo, 
como reagiria?” e “como gostaria de 
ver o tema resolvido?”.

Parece fácil, mas, como simples 
humanos, temos uma natural dificul-
dade em distanciarmo-nos dos temas. 
Mesmo assim, devemos fazer esse 
esforço, pois os resultados, asseguro-
-vos, são claramente compensadores. 
Ouvir, escutar um Cliente atenciosa 
e amavelmente pode não resolver o 
problema, mas, acreditem, ajuda!

> Quais os fundamentos para 
a existência de um Provedor do 
Cliente?

Nuno Cordeiro (Crédito Agrí-
cola): Embora o conceito geral de 
Provedor tenha as raízes históricas 
que são bem conhecidas, quase todos 
os Bancos iniciaram a sua abordagem 
a estas matérias através do tratamen-
to e resposta a reclamações que sem-
pre foram existindo.

A alteração qualitativa verificou-se 
quando se começou a constatar que as 
reclamações poderiam, mais do que 
tratadas e respondidas, ser geridas, 
nomeadamente pelo facto de serem 
um manancial e um repositório de in-
formação riquíssima sobre a vida activa 
das organizações, permitindo conhe-
cer e analisar circuitos, procedimentos 
e modelos funcionais, bem como as 
virtudes e as fragilidades destes.

É neste contexto que, no caso dos 
Bancos, se verifica uma evolução bi-
polar: alguns Bancos desenvolvem 
estruturas de Gestão de Reclamações 
e integram-nas no seu modelo funcio-
nal global (com diferentes perspecti-
vas, isto é, algumas são conectadas 
às Auditorias, outras à Organização e 
Sistemas, outras ainda à Qualidade); 
existem também Bancos que optam 
por entregar todo o sistema de ges-
tão de sugestões e reclamações a um 
Provedor do Cliente, enquanto figu-
ra terceira autónoma que garanta ao 
Cliente uma apreciação independen-
te e não subordinada dotada de um 
canal específico de contacto, comuni-
cação, apelo e aconselhamento.

Foi este último o modelo adop-
tado pelo Crédito Agrícola (CA ) há 
cerca de dois anos relativamente ao 
seu Sistema Integrado, evolução de 
um acompanhamento da matéria até 
aí centrado na Auditoria e Controlo.

> Quais as principais vanta-
gens e dificuldades da centraliza-
ção?

Manuela Coragem (CGD): A 
centralização é uma inevitabilidade 
face aos circuitos existentes entre os 
Bancos e a Entidade de Supervisão. 
Para além das vantagens de uniformi-
dade e de uma percepção fundamen-
tada das principais fragilidades, a cen-
tralização permite optimizar alguns 
processos de tratamento, como seja 
o erro de operações em máquinas 
automáticas.

A centralização caracterizou-se, 
nos primeiros tempos, pelo afluxo 
de reclamações não formalizadas e 
susceptíveis de resolução em con-
texto de atendimento. Esta consta-
tação deu lugar à clarificação interna 
de responsabilidades, acompanhada 
da implementação de uma delegação 
de poderes que permitiu, aos pontos 
de atendimento, em caso compro-
vado de desconformidade, decidir e 
executar a restituição de pequenas 
verbas.

Houve, igualmente, que sensibi-
lizar as Direcções de Negócio e de 
Suporte para a importância do tra-
tamento das reclamações e para a 
necessidade de, em simultâneo com 
as suas actividades, salvaguardarem 
o cumprimento dos tempos de res-
posta.

A boa colaboração das estruturas 
é primordial para o sucesso da cen-
tralização.

> Apenas devem existir siste-
mas centralizados de tratamento 
de reclamações?

Maria Otília Casquilho (San-
tander Totta): Não creio. Acredito
que devemos ter soluções mistas, sen-
do fundamental assegurar: o registo 
informático de todas as situações, a 
existência de sistemas workflow efi-
cazes, procedimentos de divulgação 
recorrentes e, não menos importan-
te, padronização de situações tipo, 
sistemáticas, que sejam um real apoio 
aos colaboradores que atendem os
Clientes.

Nome: Maria Otília Casquilho
Banco: Santander Totta
Função: Directora-Coordenadora de 
Qualidade
Paciência: Por princípio e imensa!
Cliente: Enquanto cliente procuro actuar 
gerando empatia e simpatia ou, dito de 
outra forma, a regra de ouro para conseguir 
um bom atendimento é a empatia que 
conseguimos gerar no nosso interlocutor.
Reclamante: Mesmo e só quando 
acredito que vale a pena
Livro de reclamações: Nunca usei e 
duvido que alguma vez utilize.
Episódio especial: Especiais são as cartas 
de agradecimento que recebemos, gestos 
simples, normalmente considerados 
desnecessários, que relevam as qualidades 
humanas não só de quem trata os casos 
como também de quem os apresenta.

“Ouvir, escutar um Cliente 

atenciosa e amavelmente 

pode não resolver o problema 

mas, acreditem, ajuda!”
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Vejamos:
Primeiro passo: reconhecer o mo-

tivo da reclamação, ou seja, identi-
ficar o teor preciso do que gerou a 
insatisfação e o propósito do Cliente 
(v.g., desabafo, garantia de não repe-
tição ou reparação). 

Segundo passo: confirmação dos 
factos reportados e diagnóstico da 
desconformidade, utilizando os meios 
informativos, aplicacionais e documen-
tais. Quando a reclamação verse as cir-
cunstâncias do atendimento, há, muitas 
vezes, que efectuar uma reconstituição.

Terceiro passo: a decisão, que pode 
ser o mero esclarecimento devidamen-
te fundamentado, o estancar de efeitos 
a decorrer ou a reparação da falta.

Quarto passo: a elaboração da res-
posta, que exige empatia, clareza, ca-
pacidade de síntese e diplomacia para 
encontrar o equilíbrio certo entre a 
orientação ao Cliente e o sentido de 
pertença à empresa.

> Genericamente, os funda-
mentos e razões dos Clientes são 
sustentados e razoáveis?

Nuno Cordeiro (Crédito Agrí-
cola): Nos dois anos de actividade do 
Provedor, constatámos que só em 
cerca de 21% dos casos apreciados 
foi reconhecida razão ao Cliente e 
consequentemente recomendada e 
promovida a respectiva correcção 
junto do Banco.

Sem prejuízo de se reconhecer 
que ainda subsiste na cultura dos 
Bancos alguma relutância em “emen-
dar à mão” e analisar em detalhe os 
fundamentos que deram origem à 
reclamação (o Cliente reclamante é 

> E como têm reagido e utili-
zado os vossos Clientes os Servi-
ços do Provedor?

Nuno Cordeiro (Crédito Agrí-
cola): Primeiro que tudo, importa 
clarificar que no CA temos que distin-
guir entre os Clientes Associados (das 
cooperativas de crédito) e os Clientes 
em geral. Os primeiros colocam com 
frequência questões relacionadas 
com os títulos de capital que querem 
subscrever/resgatar ou com aspectos 
societários conexos. Já os Clientes 
em geral, face às análises comparadas 
que efectuamos, suscitam a tipologia 
de assuntos e utilizam os meios de 
contacto que são comuns à globalida-
de dos Clientes bancários.

Refira-se, no caso do CA, que as 
informações constam no respectivo 
site, na front page, para além de o 
endereço e formas de acesso ao Ga-
binete de Apoio ao Provedor virem 
mencionados no extracto bancário 
enviado regularmente a cada Cliente.

Aquilo que constatamos é que 
tem vindo a haver um conhecimen-
to crescente da figura do Provedor, 
que pode ser medido nomeadamente 
pelo número de contactos, sejam eles 
para meros pedidos de informação 
ou de aconselhamento, sejam para 
apreciar e encaminhar sugestões ou 
reclamações objectivas em conjuga-
ção com a entidade reclamada.

> Quais os desafios que se co-
locam a quem gere reclamações?

Manuela Coragem (CGD): Tra-
tar uma reclamação de Cliente per-
mite a utilização e o desenvolvimento 
de competências multidisciplinares. 

Nome: Nuno Cordeiro

Banco: Crédito Agrícola

Função: Provedor do Cliente

Paciência: Aquela que o bom senso e a 
idade induzem...

Cliente: Exige sempre dois olhares: 
como potencial elo mais fraco e como 
lado de uma moeda sempre com dupla 
face.

Reclamante: Até hoje, genericamente, 
tive bons resultados!

Livro de reclamações: Forma expedita 
e eficaz de analisar divergências.

Episódio especial: Vários, dos quais 
retenho essencialmente a capacidade 
criativa da mente humana!

“Nos dois anos de 

actividade do Provedor, 

constatámos que só em 

cerca de 21% dos casos 

apreciados foi reconhecida 

razão ao Cliente...”
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ainda com frequência visto como um 
incómodo perturbador, que só faz 
perder tempo), também é necessário 
reconhecer que se regista uma fla-
grante iliteracia bancária que sustenta 
e dá azo a muitas reclamações sem 
qualquer fundamento.

Muitas vezes são também produto 
da falta de atenção ou esquecimento 
relativamente ao teor dos contra-
tos subjacentes subscritos com os 
Bancos.

> A conjuntura económica 
desfavorável condicionou as re-
clamações de Clientes?

Manuela Coragem (CGD): Os 
consumidores desenvolveram, nos 
últimos anos, a consciência dos seus 

direitos, estimulados pela publicação 
de múltipla legislação, que consagrou 
os deveres de informação e balizou a 
actividade creditícia.

A reclamação é o corolário desse 
direito e, mesmo quando sem ra-
zoabilidade, não deixa de ser repre-
sentativa de insatisfação com um ser-
viço que não correspondeu às expec-
tativas. 

A crise económica recente e a rup-
tura de empresas do sector geraram 
uma certa desconfiança pelas práticas 
bancárias, agravada pela rendibilida-
de de produtos financeiros, mais ou 
menos complexos, que, em termos 
históricos, tinham tido um comporta-
mento muito favorável.

As dificuldades de solvência não 
permitiram, em alguns casos, o aces-
so ao crédito nos moldes desejados, 
e a descida abrupta das taxas de juro 
pôs em causa as vantagens de certas 
modalidades de taxa (v.g., taxa fixa ou 
protegida). 

> Que efeito interno têm as 
observações e recomendações do 
Provedor do Cliente? São acolhi-
das? E implementadas?

Nuno Cordeiro (Crédito Agrí-
cola): No caso do CA, tem havido 
uma grande abertura, quer por parte 
dos departamentos e outras estrutu-
ras operativas, quer, principalmente, 
por parte dos órgãos de decisão das 
Caixas reclamadas.

E, de facto, constato com agrado o 
efeito útil que a aplicação transforma-
dora da informação oriunda dos As-
sociados e Clientes tem gerado, isto 
quer nos circuitos, normas e procedi-
mentos internos, quer nos processos 
comunicacionais, tenham eles suporte 
físico tradicional ou se incluam nos 
chamados canais complementares.

A pouco e pouco vai sendo absor-
vido o conceito de reclamante como 
uma forma dinâmica de interacção 
com o Cliente e o conceito de Pro-
vedor como um veículo contributivo 
para a visão de uma organização em 
pleno funcionamento quer na pers-
pectiva global, quer sectorial.

Nome: Manuela Coragem

Banco: Caixa Geral de Depósitos

Função: Directora do Gabinete de 
Apoio ao Cliente

Paciência: Aprendemos sempre 

Cliente: Merecedor de atenção, 
dependemos dele

Reclamante: Antes de mais, um Cliente

Livro de reclamações: Desnecessário, 
quando se faz questão de ouvir o Cliente

Algum episódio especial: Lembro um 
Cliente desagradado por estar registado 
no sistema de informação como pedreiro 
e que junta cópia de diploma do 
Ministério de Agricultura francês pelos 35 
anos de serviço aí prestados

> Como encara o papel das en-
tidades de supervisão?

Manuela Coragem (CGD): A 
implementação do Departamento de 
Supervisão Bancária constituiu uma 
evolução muito positiva na relação 
entre a Entidade de Supervisão e os 
Bancos, na medida em que promoveu 
uma relação biunívoca e propiciou 
circuitos de comunicação mais ágeis. 

Estão reunidas as condições para 
novos desenvolvimentos, nomeada-
mente a eliminação das sobreposi-
ções que persistem no que se refere a 
instrumentos financeiros e a adopção 
de um cenário mais restritivo quan-
to às reclamações a efectuar através 
da supervisão comportamental (v.g., 
obrigatoriedade de dados essenciais, 
situações efectivas de desconformi-
dade excluindo as tratadas em sede 
de órgãos arbitrais ou judiciais, in-
sistências acompanhadas de factos
novos). 

O acesso à informação da globali-
dade das reclamações poderá ser ga-
rantido com a prestação periódica de 
informação por parte dos Bancos e 
a realização de auditorias frequentes 
aos serviços de gestão e tratamento 
de reclamações.

> Qual o comportamento do 
reclamante face ao desfecho da 
reclamação?

Rui Calheiros da Gama (Mon-
tepio): Maioritariamente, os Clientes 
que reclamam mantêm o relaciona-

“Consumidores 

desenvolveram, nos últimos 

anos, a consciência dos 

seus direitos, estimulados 

pela publicação de múltipla 

legislação, que consagrou 

os deveres de informação 

e balizou a actividade 

creditícia.”



Abr > Jun | 2010 inforBANCA 84        23Copyright © 2010 by IFB/APB

Nome: Rui Calheiros da Gama

Banco: Montepio

Função: Director do Gabinete de 
Procuradoria do Cliente

Paciência: Toda a necessária

Cliente: Defendo que “empatia gera 
empatia” …

Reclamante: Só em situação extrema

Livro de reclamações: Só em caso de 
força maior

Episódio especial: Retenho na memória, 
por atípica, a reclamação de um nosso 
Cliente  que se insurgiu pelo facto de ter 
recebido um SMS com votos de um Feliz 
Natal e Próspero Ano Novo…

mento comercial se as suas reclama-
ções forem resolvidas, ainda que de 
forma desfavorável.

Se a sua resolução for célere, a 
probabilidade de permanência no 
Banco aumentará consideravelmente.

Um Cliente insatisfeito relata a sua 
experiência a um número bastante su-
perior de pessoas do que um satisfeito.

O Montepio é um Banco que pri-
vilegia o Cliente e o seu grau de sa-
tisfação.

> Como encara a gestão de 
reclamações e a gestão de quali-
dade?

Manuela Coragem (CGD): 
Gestão de reclamações e gestão de 
qualidade são indissociáveis. 

A gestão de qualidade integra a de-
finição e monitorização de níveis de 
serviço e as reclamações são revela-
doras das expectativas dos Clientes e 
do seu nível de insatisfação. A gestão 
de qualidade é, também, a definição 
de uma política de actuação perante 
a desconformidade, aspecto essencial 
para um tratamento uniforme e ajusta-
do das reclamações de Clientes. 

Uma política transparente de ac-
tuação em termos de gestão de re-
clamações é componente crítica na 
implementação e na credibilização de 
uma política de qualidade.

> Tem sido produzida ultima-
mente abundante regulamentação 
e legislação visando regular a rela-
ção entre os Bancos e os seus Clien-
tes. Que reflexos são já sentidos?

Nuno Cordeiro (Crédito Agrí-
cola): Em boa verdade, a pergunta 
encerra duas constatações: A pri-
meira é a da proximidade no tempo 
desse movimento normativo e abran-
gentemente regulamentador. A outra 
tem a ver com a grande quantidade, 
diversidade e até densidade, que foi 
lançada num espaço de tempo bas-
tante curto.

Tal significa que provavelmente 
nem os Bancos, nem principalmente 
os próprios Clientes bancários tive-
ram ainda oportunidade de absorver 

e utilizar no interesse próprio e mú-
tuo todos os deveres e direitos que 
têm sido consagrados.

Aliás, será relevante que no futuro 
os Bancos possam analisar os custos 
(que parecem vir a ser significativos) 
da concretização das medidas deci-
didas pela supervisão e pelo Gover-
no e compará-los com os benefícios 
efectivos que advierem para os con-
sumidores em geral e os bancários 
em particular, bem como para o in-
cremento de uma literacia sobre o 
sector, que é altamente desejável e 
pode vir a obviar ao decréscimo da 
tendência reclamativa não sustentada 
que também se vem registando.

> Os Clientes reclamam por 
tudo e por nada?

Maria Otília Casquilho (San-
tander Totta): Este é, talvez, o maior 
mito associado hoje em dia às recla-
mações. Lembro uma estatística aca-
démica em que por cada Cliente que 
reclama há seis que nada dizem.

Num contexto em que a fideliza-
ção de Clientes é fundamental na nos-
sa actividade, o Banco Santander Totta  
assume a maior importância nas recla-
mações dos Clientes. O nosso compro-
misso com a qualidade implica respon-
sabilidades acrescidas nesta matéria.

Actualmente, se é certo que existe, 
uma maior sensibilidade dos Clientes 
relativamente a produtos financeiros, 
também é verdade que existe uma 
vontade em tudo fazer para prestar, 
cada vez mais, melhores serviços aos 
nossos Clientes e, naturalmente, o 
tratamento de reclamações é um dos 
caminhos.

> Como evitar uma reclamação?
Rui Calheiros da Gama (Mon-

tepio): Os Bancos devem prestar um 
serviço de excelência, que vá ao en-
contro, e se possível supere, as exi-
gências específicas dos seus Clientes. 
Nesse sentido, devem apostar na 
informação transparente e ética, agir 
com simpatia e dever de diligência e 
investir na prevenção de conflitos e 
formação dos seus colaboradores. 

“Nesse sentido, devem 

apostar na informação 

transparente e ética, agir 

com simpatia e dever de 

diligência e investir na 

prevenção de confl itos 

e formação dos seus 

colaboradores.”
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O Instituto de Formação Bancária completou, em 10 de Janeiro, 30 anos de existência.

Esta data foi assinalada numa reunião dos seus colaboradores, na qual Luís Vilhena da Cunha, Director-Geral 
do IFB, recordou os grandes marcos dos últimos 30 anos e apontou os desafios para o futuro.

Embora o impacto da actividade do IFB não seja facilmente quantificável, pode dizer-se que poucos serão os 
que, na actual geração de bancários, não foram abrangidos pelo trabalho da Instituição seja em programas 
estruturantes ao nível da licenciatura (ISGB), seja pela formação de candidatos à Banca ou através de acções 
de formação contínua. Feitas as contas, chegamos ao impressionante número de quase 400 000 participações.

Ao longo de 2010, o IFB vai organizar um conjunto de iniciativas cujo principal objectivo é assinalar o relevan-
te papel desempenhado pela Instituição nas suas três décadas de vida ao serviço da sociedade em geral e da 
comunidade bancária em particular. Destacam-se os seguintes eventos:

• Sessão Solene Comemorativa, com entrega de diplomas, a decorrer em 4 de Maio na Culturgest, 
em Lisboa. Participarão destacadas personalidades ligadas à Banca, bem como representantes de 
entidades ofi ciais;

• Entrega de diplomas do Programa de Formação em Alternância, a realizar em 23 de Abril, no Porto;
• Jantar de antigos alunos no Porto, no dia 24 de Abril;
• Conferência Internacional em Lisboa, da EBTN (European Banking & Financial Services Training 

Association) A New Era for the Bank and Clients’s Relationship: How to Achieve Win-Win Results;
• Edição de um número especial da inforBANCA (Julho a Setembro);
• Seminário sobre Regulação e Supervisão Financeira;
• Cocktail/Debate sobre tema a anunciar;
• Jantar “Go on IFB”.

JANTAR DE ANTIGOS ALUNOS NO PORTO

24 de Abril – 19h30 em Gaia
Fortalecer os laços criados e reviver os bons momentos!
Para saber mais: Tel.: 225 194 120 (Mário Costa ou José Luís Moura)

Plano das
Comemorações

30º Aniversário do IFB
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Bruno Valverde Cota 
Coordenador da Secção 

A Coisifi cação do 
Serviço Financeiro
e o Problema da Ética 
Bancária

Paulo Fidalgo*

O convidado desta edição é Paulo Fidalgo, que é, desde Junho de 2008, 
Director-Geral de Marketing do Banco Millenniumbcp. Responde ao Conselho de 

Administração pela condução do processo comercial de retalho em Portugal, com 
responsabilidades directas pela arquitectura dos produtos e serviços bancários, 

estratégia de preço e de concorrência, gestão de campanhas e de operativas de 
relacionamento com os Clientes (CRM). Escreve um texto, na minha opinião, dos 

mais bem escritos (no conteúdo e na forma), sobre a “Ética Bancária”.
Partilho consigo…

Nas últimas duas décadas, a banca decidiu adoptar 
terminologias e conceitos comerciais importados 
do sector retalhista tradicional, começando a fa-

lar obsessivamente de produtos, lojas e tecnologia em vez 
de continuar a referir-se a si própria como uma actividade 
de serviço financeiro, baseada em relações mediadas por 
profissionais.

Esta coisificação do serviço financeiro e a sua trans-
formação num suposto portefólio de múltiplos produtos 
empacotáveis em embalagens tridimensionais às cores e 
às bolinhas teve graves consequências na formulação das 
hipóteses de marketing e nas práticas comerciais.

Em primeiro lugar, os bancos começaram a falar uma 
linguagem exótica, simétrica do vocabulário de mercearia, 
o que não seria prejudicial se não se tivessem esquecido 
de notificar os clientes dessa nova retórica, oferecendo-
-lhes talvez um dicionário de sinónimos para acompanha-
rem o verdadeiro significado dos termos.

Em segundo lugar, os bancos criaram internamente a 
convicção de que, para vender produtos devidamente 
empacotados e brilhantes, bastavam criaturas néscias e 
bonitas, porque os próprios clientes se orientariam nas 
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prateleiras dos financial stores colhendo pela sua mão os 
benefícios da compra.

Em terceiro lugar, certos de que a melhor estratégia 
era vender muitos produtos-coisas, os bancos desenvolve-
ram lógicas de proveitos que partiam do princípio de que a 
conta de exploração engordaria com a receita materializa-
da em negócios instantâneos, sem sequelas necessárias ou 
lógicas, num quadro temporal alargado e sequente.

Só perceberam o erro – se é que perceberam mesmo – 
quando os clientes começaram a discutir a lógica de pagar 
por produtos que não entendiam ou recusaram mesmo 
pagar por aquilo que nunca supuseram terem de comprar, 
já que sempre existiu essa condição ao estabelecer-se de 
uma relação bancária normal.

Em quarto lugar, ao perder o seu vocabulário centenário 
e o seu posicionamento de técnica intelectual mais humana 
que mecânica, a banca alienou um lugar social privilegiado, 
que vem sendo tomado por outras actividades comerciais, 
onde se adoptam as simbologias e as palavras bancárias 
para legitimar uma ambição de substituição a médio prazo.

Porque Mudou e para que 
Mudou?

Esta alteração das estruturas culturais do sector bancá-
rio foi um erro estratégico e um lamentável equívoco de 
marketing que é muito difícil de desfazer, mas as suas con-
sequências mais sérias fazem-se sentir no plano financeiro, 
com perda acentuada de valor e pressão sobre as contas 
de exploração.

Ao ficcionar a existência de produtos e ao reduzir o 
valor da relação do cliente com o banco a um acto de 
compra unitário e consciente de algo semelhante ao que 
se encontra num hipermercado, a banca retirou a si mes-
ma justificação técnica para solicitar um pagamento justo 
pelos múltiplos e permanentes serviços que presta a cada 
indivíduo.

Basta atentar na improbabilidade de algum cliente hoje 
conseguir entender que a mera circunstância de ter uma 
conta aberta num banco constitui, para essa instituição, 
um significativo encargo no plano tecnológico, operacio-
nal, legal e humano. À improbabilidade de entender junta-
-se, obviamente, a improbabilidade de pagar por isso, pois, 
na mente do cliente, se não houver compra de produtos, 
não há razão para lhe ser pedido dinheiro.

O resultado mais dramático da coisificação do serviço 
financeiro é a destruição da própria noção de serviço e, 
em consequência, a estimulação de uma verdadeira deri-

va de absurdos de marketing, como seja a impossibilidade 
progressiva de falar de relações rendíveis sem que isso pa-
reça um pecado mortal de ganância e maldade natural dos 
banqueiros.

No entanto, esta “modernização” da banca teve efei-
tos positivos na dessacralização do negócio financeiro, que 
perdeu as liturgias de cerimónia fúnebre e adquiriu as co-
res da vida corrente, com as suas grandezas e misérias na 
biografia dos clientes.

A par deste processo de redefinição cultural, sucedeu 
uma autêntica revolução nos procedimentos, pois os in-
vestimentos maciços em informática permitiram níveis de 
automatização extraordinários, com digitalização de gran-
de parte do processo de negócio.

O reinado das tecnologias de informação permitiu tam-
bém a integração de inteligência sintética no processo de 
governação do negócio, substituindo, muitas vezes com 
vantagem, pessoas por computadores, já que estes falham 
menos vezes e não têm a presunção de conhecer os clien-
tes pela cara, ficando-se por aquilo que os dados compro-
vam ou indiciam.

Mas, ainda assim, poder-se-ia ter colhido todos os be-
nefícios da contemporaneidade sem alienar a essência de 
uma actividade que sempre teve no elemento humano e 
relacional a chave da confiança sobre a qual se constrói o 
valor económico do negócio.

Como muito bem demonstrou a crise financeira recen-
te, a solidez da banca reside no velho paradigma de ga-
nhar dinheiro com a prestação continuada de um serviço 
financeiro honesto a pessoas honestas, cobrando o justo 
preço do serviço, que inclui remuneração das pessoas e 
dos capitais envolvidos.

A banca que faliu ou mais se angustiou com as vicissitu-
des globais que temos vivido foi precisamente a banca que 
decidiu especializar-se na venda de produtos, com eviden-
te despropósito na linguagem e grande falta de cuidado na 
explicação desses mesmos produtos.

De Quem É a Culpa?
É claro que ninguém obrigou o sector bancário a fingir-

-se modernaço e vistoso, apatetando as suas propostas 
comerciais ao ponto de fingir que vendia tremoços em 
papel de seda, mas é possível identificar na origem deste 
movimento o finger print dos habituais consultores de ten-
dências e modismos.

Infelizmente, a maior parte dos “especialistas” de ban-
ca pensa e exprime-se como se não tivesse a escolaridade 
básica, mesmo quando brilhantemente completaram MBA 
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Quando estive presente na sessão solene 
de abertura do ano lectivo 2009/2010 

do ISGB, no Porto, tomei consciência de que 
já estava a meio do meu percurso académico. 
Relembrei 2003 e, por razões que o tempo 
apagou, “esqueci” os motivos que me haviam 
levado a fazer a inscrição, num interregno que 
me fez passar a veterano.

Este “mal” tornou-se em algo positivo, pois 
em 2007 comecei a ter verdadeira consciên-
cia da necessidade de formação específica que 
necessitava adquirir para, em termos profis-
sionais, poder evoluir e progredir na carreira; 
para isto, nada melhor que regressar ao ISGB.

A escolha não se poderia ter revelado melhor. Além da formação, deu-me 
a possibilidade de conhecer um grupo de alunos que me faziam sentir bem 
ao estar com eles. Regularmente encontrávamo-nos para estudar. Pediam-se 
exercícios de anos anteriores aos colegas do 2º e 3º ano, criando-se assim 
pontos de união entre todos. Desta forma ia-se criando um pequeno acervo 
de informação, com inúmeros exercícios e até mesmo exames de outros 
anos. Esta foi a génese do Portal dos Alunos (www.portaldosalunos.com.pt). 
Tudo não passava de uma brincadeira entre três amigos, a Elisabete o João e 
eu; com o tempo, fomo-nos apercebendo da sua crescente importância junto 
dos que acediam e retiravam conteúdos para auxiliar os estudos.

Em 2009, ocorre a eleição para o corpo discente do Conselho Pedagógi-
co, ponto de viragem e sem retorno, onde uma simples participação minha 
numa reunião preliminar resultou num desafio que me foi lançado: unir alunos 
e relançar a Associação de Estudantes do Instituto Superior de Gestão Ban-
cária (AEISGB). Esta está a ser mais uma experiência marcante na minha vida. 
Algo que já havia realizado no Porto tive de replicar em Lisboa, aprofundar/
/criar as relações com alunos, professores e colaboradores do ISGB.

A minha visita a Lisboa em “campanha” foi recheada de emoções. Fui re-
cebido de braços abertos, adorei, senti-me em casa.

Entretanto, acabou-se a parte boa e chegou a hora de “entregar” os re-
sultados. A AEISGB tem missões a cumprir e tenho sempre presente estes 
desafios como orientadores das acções a desenvolver. Sempre em prol dos 
alunos, motivando e criando neles o conceito ESCOLA, fomentando a união 
e inter-ajuda, para um benefício colectivo. Jamais esquecerei que o todo é 
mais que o somatório das partes e que, embora não possamos direc-
cionar o vento, podemos sempre ajustar as velas.

Estas experiências, aliadas à formação académica adquirida no ISGB, tor-
nam-me mais capaz de enfrentar os desafios profissionais e engrandecem-me 
como pessoa. 

*Presidente da AEISGB

Para Além da 
Formação

E Depois do “Regresso”

Rui Lagoa*

Esta rubrica pretende recolher testemunhos de alunos do IFB/ISGB 
que apostaram na sua formação e, sobretudo, obter o depoimento de 
pessoas cujas emoções/atitudes importa conhecer.

Ru
i L

ag
oa

e doutoramentos, conquanto não 
tenham concluído o antigo sétimo 
ano de Filosofia.

Na verdade, Aristóteles teria 
ajudado muitos especialistas ban-
cários a evitarem o alçapão do 
erro conceptual que cometeram 
ao chamarem produtos ao resul-
tado da acção de um banqueiro, 
porquanto o modelo aristotélico 
do pensamento da acção distingue 
claramente o agir (agere) do pro-
duzir (facere).

Segundo Aristóteles, pode ha-
ver uma perícia da produção, 
mas já não uma perícia da ac-
ção, o que significa que é possível 
aprender a produzir produtos, 
mas não é possível fabricar acções.

É que os produtos de uma pe-
rícia (domínio de uma competên-
cia técnico-artística que pode ser 
adquirida por aprendizagem) são-
-lhe extrínsecos quando acabados; 
na acção não é assim, porque no 
agir não é possível distinguir entre 
o acto e o resultado.

Sigo António C. Caeiro, tradu-
tor recente de Ética a Nicómaco, 
para dizer com o filósofo grego que 
é o agir, mais do que o produzir, 
que exprime o Humano enquanto 
Humano, sendo no agir que o Hu-
mano se pode cumprir na sua pos-
sibilidade extrema, como ser Ético. 

Também na actividade financei-
ra a possibilidade extrema é tor-
narmo-nos excelentes, mas saber 
fazer produtos não é suficiente. 
Temos de agir, porque é na acção 
que somos.

Portanto, se queremos ser um 
banco, não finjamos que produzi-
mos coisas, porque tal propósito 
só vai agravar o equívoco sobre o 
que os clientes podem e devem es-
perar de nós. 

* Director-Central de Marketing do 
MillenniumBCP
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Neste número, iniciamos uma série de artigos dedicada ao tema da responsabilidade 
social das empresas (RSE) e a temas com ela relacionados, como o de cidadania or-
ganizacional e desenvolvimento sustentável.
Nos últimos anos, o tema da responsabilidade social das empresas tem suscitado o 
interesse e sido intensamente debatido pelos poderes públicos, pela comunidade 
académica e pela comunidade empresarial.
O conceito de responsabilidade social das empresas surge-nos como abrangente e 
multifacetado e de difícil defi nição, pois está necessariamente ancorado na concep-
ção que as sociedades têm do que são as empresas, da missão que lhes atribuem 
e na defi nição e avaliação que realizam dos resultados da actuação das empresas.
No Livro Verde da Comissão Europeia dedicado ao tema, refere-se que “a maioria 
das defi nições descreve a responsabilidade social como a integração voluntária das 
preocupações sociais e ambientais por parte das empresas nas suas operações e na 
sua interacção com as partes interessadas”. Este documento considera também que 
“ser socialmente responsável não se restringe ao cumprimento de todas as obriga-
ções legais – implica ir mais além através de um “maior” investimento em capital 
humano, no ambiente e nas relações com outras partes interessadas e comunidades 
locais”. (2001, pg.7).
Ainda segundo a Comissão Europeia, “a nível das empresas, as práticas socialmente responsáveis implicam, funda-
mentalmente, os trabalhadores e prendem-se com questões como o investimento no capital humano, na saúde, na 
segurança e na gestão da mudança, enquanto as práticas ambientalmente responsáveis se relacionam sobretudo com a 
gestão dos recursos naturais explorados no processo de produção.” (2001, pg.8). Para a Comissão, a consideração, por 
parte das empresas, destes factores sociais e ambientais possibilitaria conciliar o desenvolvimento social e reforçar a 
competitividade.

Teresa Pereira Esteves
Coordenadora da Secção 

Maria de Fátima Veiga*

O Outro BES
A Responsabilidade 
Social Empresarial no 
Grupo BES

Num contexto em que o sector financeiro tem vindo 
a enfrentar novos e cada vez mais complexos desafios, 
que exigem maior capacidade de adaptação e de respos-
ta, a participação e empenho de todos os colaboradores 
do Grupo BES é cada vez mais considerada e valorizada 
como um elemento fundamental na estratégia de criação 
de valor e afirmação da marca quer em Portugal, quer no 
estrangeiro.

Dentro deste enquadramento, o Grupo BES tem vindo 
a dirigir, desde 2004, o seu percurso de cidadania empre-
sarial para objectivos e compromissos específicos junto 
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dos seus diferentes stakeholders (investidores/accionistas, 
clientes, colaboradores, entidades reguladoras, media, 
fornecedores e ONG).

A política de responsabilidade social no Grupo BES, re-
presentada pelo programa “O Outro BES”, assenta, na sua 
dimensão interna, no desenvolvimento e melhoramento 
contínuo da política de recursos humanos, através dos 
seguintes pilares de intervenção:

i. Desenvolvimento de acções de qualificação e 
valorização dos colaboradores, consubstanciadas no 
reforço das competências individuais e colectivas, como, 
por exemplo, a definição de planos de desenvolvimento 
de carreiras e de competências, de acordo com as ne-
cessidades da empresa e as expectativas profissionais dos 
colaboradores, e a realização de assessment centres para 
apoio à gestão de carreiras; 

ii. Implementação de um sistema de avaliação de 
desempenho integrado com a gestão de competên-
cias e promoção na carreira, que se traduz na existên-
cia de planos de remuneração variável indexada à avalia-
ção de desempenho face aos objectivos (SOI – Sistema de 
Objectivos e Incentivos) e de um sistema complementar 
de incentivos (PPRV – Plano de Pagamento de Remune-
ração Variável);

iii. Portal de recursos humanos, cuja plataforma per-
mite a gestão de informação dos colaboradores;

iv. Banco de Ideias BES, para aproveitamento siste-
mático do potencial criativo de todos os colaboradores;

v. Divulgação de normas e procedimentos inter-
nos por todos os colaboradores (Código de Conduta e 
Regulamento Interno);

vi. Gestão dos processos de mobilidade nacional 
e internacional; 

vii. Avaliação dos níveis de satisfação e motiva-
ção dos colaboradores, realizado através de inquérito 
anual;

viii. Apoio social e financeiro a colaboradores em 
situações de comprovada dificuldade económica e social; 
nas despesas com a educação dos filhos ou nas despesas 
com a saúde do próprio colaborador e dos seus familia-
res, nomeadamente, intervenções cirúrgicas, tratamen-
tos oncológicos e cuidados continuados ou paliativos, e a 
atribuição de presentes, na época natalícia, aos filhos dos 
colaboradores;

ix. Apoio na saúde dos colaboradores, através de: 
rastreios (cancro da mama e próstata) efectuados regular-
mente a todos os colaboradores no âmbito da medicina 
preventiva; rastreios de saúde específicos disponibilizados 
aos quadros directivos; avaliação permanente de riscos, 
no âmbito da higiene, segurança e saúde nos locais de tra-
balho; formação em primeiros socorros; campanhas de 
informação e de prevenção de riscos para a saúde, rela-
cionados com o tabagismo, nutrição, gripe A (H1N1), etc.; 
definição de políticas e de procedimentos de intervenção 
em situações de emergência ou de crise; de consultas de 
apoio psicoterapêutico e de cessação tabágica; sessões de 
fisioterapia e de bem-estar (ioga, shiatsu,...), em horário 
laboral;

x. Gestão dos equipamentos sociais, como os ser-
viços clínicos próprios com valências de medicina pre-
ventiva, medicina curativa e serviços de enfermagem em 
Lisboa, Porto, Coimbra e Oeiras; refeitórios com insta-
lações e equipamentos próprios, que prestam serviços 
de alimentação (pequenos almoços, almoços e lanches) a 
preços reduzidos, em Lisboa, Porto e Oeiras; serviços de 
apoio ao bem-estar, cultura e lazer, disponibilizados aos 
colaboradores e seus familiares, através do Clube GBES – 
Grupo Cultural e Desportivo dos colaboradores do Grupo 
Banco Espírito Santo; por último, fornecimento gratuito 
de serviços de transporte a colaboradores colocados em 
instalações com mais difíceis acessibilidades. 

*Assistente Social do BES
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  Acesso ao ISGB Ano Lectivo 
2010/2011

De acordo com os diplomas que regulamentam o aces-
so ao Ensino Superior, estão previstos os seguintes regimes: 
Regime Geral (12.º ano e provas de ingresso) e Concursos 
Especiais (Mudança de Curso, Titulares de Curso Superior 
e Candidatos Maiores de 23 Anos). É de salientar o contin-
gente especial de vagas para candidatos Maiores de 23 anos 
que queiram ingressar no Ensino Superior, cujo processo de 
avaliação da capacidade para a frequência de Ensino Superior 
é composto por três elementos: apreciação do currículo es-
colar e profissional, entrevista e prova escrita. No sentido de 
preparar o acesso ao Ensino Superior no próximo ano lectivo, 
o ISGB lançará, como já vem sendo hábito, dois cursos de 
preparação que se destinam a futuros candidatos.

  Acesso ao ISGB
– Regime Geral

O ISGB organizará dois Cursos de Preparação para 
as Provas de Acesso ao Ensino Superior (realização dos 
exames nacionais de 12.º ano). Estes cursos destinam-se à 
preparação de candidatos ao Ensino Superior no ano lectivo 
de 2010/2011 que pretendam ingressar no ISGB ou em qual-
quer outro estabelecimento de Ensino Superior. Os cursos 
versarão os conteúdos abordados nos exames nacionais de 
acesso das disciplinas de Economia e Português. Estes cur-
sos decorrerão em Maio (aos sábados) e terão a duração de 
9 horas por disciplina. Funcionarão em Lisboa e no Porto. As 
inscrições estão abertas até ao próximo dia 16 de Abril.

  Acesso ao ISGB – Regime dos 
Maiores de 23 Anos

Estão abertas as inscrições para os candidatos que preten-
dam ingressar através do Regime dos Maiores de 23 Anos.

Realização de Provas de Acesso

1ª Fase 2ª Fase

Prazo de inscrição: até 12 de 
Maio de 2010
Prova escrita: 19 de Maio
Entrevistas: 20 a 26 de Maio

Prazo de inscrição: até 25 de 
Junho de 2010
Prova escrita: 7 de Julho
Entrevistas: 8 a 14 de Julho

No sentido de preparar os candidatos para a realização das 
provas de acesso ao ISGB e posteriormente para a frequência 
da licenciatura a que se candidatam, o ISGB disponibiliza um 
curso de preparação para o efeito com o objectivo de trans-
mitir um conjunto de conhecimentos que permita aos futu-
ros alunos adquirirem competências básicas em Matemática 
e Economia. A duração do curso é de 12 horas, decorrendo 
aos sábados, e terá duas edições.

1ª Edição 2ª Edição

Prazo de inscrição: até 28 de 
Abril
Lisboa e Porto: 8 e 15 de Maio

Prazo de inscrição: até 16 de 
Junho
Lisboa e Porto: 26 de Junho e 
3 de Julho

Para obter mais informações sobre os regimes de acesso e 
os cursos de preparação para acesso ao Ensino Superior, deve-
rá consultar o site do ISGB (www.isgb.pt).

  Pós-Graduações
No âmbito da formação especializada dirigida às neces-

sidades específicas do sector bancário, o ISGB oferece um 
conjunto de pós-graduações cobrindo áreas determinantes 
no âmbito da actividade bancária, funcionando a maioria em 
horário pós-laboral.

Está previsto para Abril o lançamento de um novo curso 
de pós-graduação em Auditoria Financeira e de Sistemas 
de Informação – 1.ª edição. Ainda em Abril terá início uma 
nova edição (a 2.ª) da pós-graduação em Compliance.

Com início a partir de Outubro de 2010, estão previstos 
os seguintes cursos:

• Curso Avançado de Gestão Bancária – 21.ª edição
• Investimentos e Mercados Financeiros – 10.ª edição
• Alta-Performance nas Vendas – 4.ª edição
• Marketing & Banking Social Media – 2.ª edição
• Business Intelligence no Sector Financeiro – 1.ª edição
No âmbito das pós-graduações em curso realizaram-

-se em Janeiro e Fevereiro diversos seminários que tiveram 
como oradores, entre outros, o Prof. Doutor António Bor-
ges, o Dr. Fernando Neves de Almeida, o Dr. David Russell, a 
Dra. Suzana Ferreira e o Dr. Paulo Fidalgo.

  Cursos para Executivos
O ISGB tem vindo a desenvolver projectos ajustados à reali-

dade de diversas instituições do sector b

ancário no âmbito do desenvolvimento de competências e 
certificação de perfis profissionais específicos.

  Antigos Alunos
O antigo aluno do ISGB, Dr. Rui Serra Norte, formou, con-

juntamente com a Dra. Elisabete Miranda, a equipa vencedora 
da edição 2008/09 do Concurso Caixa de Ideias da Caixa Geral 
de Depósitos. Este concurso contou com a apresentação de 
mais de 1400 ideias, tendo sido distinguido como melhor pro-
posta o projecto denominado “Personalização de sites e reten-
ção de clientes utilizando o Web Mining”. O Dr. Rui Serra Norte 
é licenciado em Gestão e Sistemas de Informação pelo ISGB e 
encontra-se neste momento a concluir o mestrado em Sistemas 
Integrados de Apoio à Decisão no ISCTE. Parabéns aos vence-
dores. 
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Programa
de Certificação 
Bancária

No âmbito do Programa de Certi-
ficação Bancária, que integra os cur-
sos autónomos de Fundamentos e 
Complementar de Banca (base papel 
e e-learning), realizaram-se em 6 de 
Fevereiro os exames finais presen-
ciais em Lisboa, Porto, Coimbra, Faro 
e Funchal, para um universo de 769 
participações.

Em 20 de Fevereiro de 2010, teve 
início, em Lisboa e no Porto, mais 
uma edição do Programa de Certifi-
cação Bancária.

Durante as sessões de abertura, 
foi feita uma introdução à actividade 
formativa do Instituto de Formação 
Bancária, com especial enfoque nes-
tes dois cursos. 

Foi o momento propício para 
apresentar as suas características, 
funcionalidades e esclarecer dúvidas 
entretanto surgidas, acolhendo, desta 
forma, os participantes neste projecto.

Os destinatários deste cursos são, 
na sua maioria, bancários com o 12.º 
Ano de escolaridade ou licenciatura.

A próxima edição dos cursos irá 
ter lugar no dia 25 de Setembro de 
2010. 

ÁREAS/CURSOS ABR MAI JUN

Área de Crédito

Crédito a Particulares e a Empresas 12 a 14(P) 19 a 21

Crédito à Habitação 13 e 14(P)

Gestão e Recuperação de Crédito 26 a 28

Área de Operações e Técnicas Bancárias

BancaSeguros

Conta e Depósito Bancário 9(P)

Anti Money Laundering & Counter Terrorism Financing 21 28 (P)

Falsificação de Meios de Pagamento – Detecção 14

Meios de Pagamento 06 e 07

O Acordo de Basileia II 20 e 21

Operações Documentárias no Comércio Internacional 20 e 21(P)

Produtos Bancários 07 a 09(P)

Área de Direito

Casa Pronta – Proced. Especial de Transmissão, Oneração e Registo Imóveis 8 (P)

Cheque – Regime Jurídico 21 e 22(P) 24 e 25

Contratos e Garantias do Crédito

Direito Bancário 10 a 12

Fiscalidade – O Impacto da Tributação nos Produtos Financeiros

Garantias Bancárias 20 e 21

Letra e Livrança – Regime Jurídico 12 e 13

Registos e Notariado 29 e 30 01 e 02(P)

Área de Marketing e Gestão da Actividade Comercial

Gestão do Tempo

Técnicas de Negociação e Venda 21 e 22

Área de Comportamento Organizacional

Comunicação na Empresa e Relacionamento Interpessoal 22 e 23(P) 01 e 02

Liderança de Equipas 15 e 16

Área de Contabilidade e Análise de Empresas

Análise Económico Financeira de Empresas 05 a 07

Auditoria Bancária 24 a 28

Contabilidade Bancária

Contabilidade de Empresas

Introdução às Normas Internacionais de Contabilidade 06 e 07(P) 08 e 09

SNC – Sistema de Normalização Contabilística 29 e 30(P)

Área de Mercados Financeiros

Análise de Investimentos e Gestão de Carteiras 08 e 09

Cálculo Financeiro Aplicado 19 a 21(P)

Mercado e Produtos Financeiros 28 a 30

Mercado Monetário e Cambial 20 e 21

Operações de Bolsa e a Interligação aos Mercados

Organização e Funcionamento de Uma Sala de Mercados 21 a 23

WORKSHOP – AVALIAÇÃO FINANCEIRA DE PROJECTOS 28 a 30(P) 19 a 21

2010

Informações: Teresa Corales  Tel.: 217 916 278  e-mail: t.corales@ifb.pt (P) Porto
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Seminário e Reuniões 
Internacionais no IFB

Integrado no projecto “QUADUL-
TRAINERS – Towards a European 
Qualification Prototype for Adult 
Trainers” –, o IFB organizou, nas suas 
instalações, as reuniões do projecto, 
nos dias 27 e 28 de Janeiro, e ainda um 
seminário de disseminação no dia 29 de 
Janeiro.

As reuniões permitiram aos parcei-
ros discutir o estado da arte do pro-
jecto, bem como definir estratégias 
futuras; permitiram ainda auscultar 
os membros do Advisory Board do
QUADULTRAINERS – especialistas da 
área, integrando, nesta oportunidade, 

Conferência Bianual 
da EBTN

17 e 18 de Junho de 2010
“A relação dos bancos com os 

clientes numa nova era: como al-
cançar resultados win-win”

Este ano é em Portugal que se realizará 
a Conferência Bianual da EBTN. O even-
to, que reúne um vasto conjunto de pro-
fissionais do sector bancário e financeiro, 
será organizado em parceria com o IFB e 
decorrerá nos dias 17 e 18 de Junho.

Na última década, o sector financei-
ro tem sido palco de uma intensa acti-
vidade regulatória, que veio introduzir 
diversas alterações e desenhar um novo 
contexto no desenvolvimento da sua 
actividade. Também as inovações finan-
ceiras e tecnológicas adicionaram novas 
dimensões ao negócio. 

Nesta conferência, o objectivo é de-
bater e reflectir sobre este novo con-
texto e sobre as estratégias dos bancos 
para reforçarem a relação com os seus 
clientes, numa óptica de responsabili-
dade e transparência.

Consulte o site do IFB (www.ifb.pt) 
para obter mais informações. 

representantes portugueses do IEFP e 
do ISGB.

O seminário de disseminação con-
tou com a participação do IEFP –
Dra. Rita Gabriel –, que apresentou a 
realidade portuguesa relativa à certi-
ficação de formadores, e de diversos 
representantes dos departamentos de 
formação de bancos portugueses.

Este seminário constituiu um im-
portante momento de partilha face ao 
trabalho que tem vindo a ser desenvol-
vido e beneficiou das intervenções dos 
participantes nas sessões práticas para-
lelas, nomeadamente a recolha de feed-
back sobre os dois perfis europeus de 
profissionais de formação. 

João Moura
Faleceu em Fevereiro o nosso colega João Moura, que desempenhava funções na Reprografia do Insti-
tuto e pela qual era responsável. 
João Moura ingressou no IFB em 1982, sendo, portanto, um dos seus colaboradores mais antigos. 
Acompanhou a evolução desta casa desde o início e, com dedicação, contribuiu para o esforço colec-
tivo da sua afirmação.
A inforBANCA presta sentida homenagem ao colega e amigo que nos deixou. 



Jovens com o 9º Ano (até ao 12º Ano incompleto)

Técnicas e Operações Bancárias
Duração: 3 anos, com estágios em Bancos, todos os anos do Curso.

Jovens com o 12º Ano
Técnico Comercial Bancário
Duração: cerca de 1 ano e meio, com estágio em Banco.
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>  Apoio aos formandos de acordo com as normas em vigor.
Bolsas e outros subsídios: refeição, alojamento, transporte, etc.

Cursos a realizar em Lisboa e Porto em datas a anunciar e após autorização das entidades (IEFP e POPH, consoante os Cursos).

IFB – Lisboa
Av. 5 de Outubro, 164, 1069-198 LISBOA
Tel.: 217 816 550    Fax: 217 940 514

www.ifb.pt
alternancia@ifb.pt

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