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Editorial
Publicamos nas páginas centrais desta edição um resumo da
intervenção do Presidente da APB no último Conselho Pedagógico
do IFB, que consideramos da maior importância. Nessa síntese,
destacámos essencialmente dois aspectos: os actuais desafios do
sistema financeiro português e o tema da formação profissional no
sector bancário.
Sobre o primeiro aspecto, os desafios do sistema financeiro, um
assunto da maior relevância para todos nós, aconselhamos a leitura de mais dois artigos que publicamos e que consideramos uma
preciosa ajuda para a compreensão do difícil momento que atravessamos: O texto de António Ramalho, “A Crise e a Reconciliação”, e a Análise Económica de Cristina Casalinho com o sugestivo
título “Anatomia da Crise em Portugal”.
Acerca do segundo aspecto da intervenção do Presidente da
APB, a formação no sector e o papel do IFB/ISGB, realçamos a sua
opinião no sentido de que, embora a redução de custos seja inevitável, tal não deve significar o abrandamento do esforço de formação num sector como o nosso, que, neste momento, está em grande
transformação. Registamos, igualmente, a importância atribuída
ao IFB/ISGB que, como refere Faria de Oliveira, “deve continuar a
dar a resposta que deu no passado, preparando-se para um mundo
mais competitivo”.
É assim que a nossa instituição apresenta, neste início de mais um ano lectivo, um alargado leque de soluções para todos os que pretendem alargar os seus horizontes profissionais. As licenciaturas e pós-graduações
do ISGB e a formação profissional contínua do IFB, divulgadas nesta edição, constituem oportunidades seguras
para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um.
Publicamos ainda as habituais Secções Permanentes, desta vez sobre a “Gestão da Relação com Clientes/
/CRM (Inovação e Sistemas de Informação)” e Educação Financeira (“Aprendendo com Pioneiros”). O artigo
“Agir ou Assistir”, da autoria de duas colaboradoras do IFB/ISGB, constitui uma interessante análise sobre a
difusão da responsabilidade e as suas consequências.
Destacamos, finalmente, duas reflexões pessoais sobre a vida e a profissão. Rosária Abreu fala-nos das suas
vivências e da sua experiência enquanto responsável de formação e André Lyra, “aluno nº 1” da Formação em
Alternância, reflecte sobre o impacto da decisão que tomou ao candidatar-se ao curso no início dos anos 90.
Manuel Ferreira
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Uma Aliança para a
Certificação Bancária
A Cultura do Profissionalismo e da Ética
e o Retorno da Confiança
Manuel Ferreira*

A

actividade bancária internacional atravessa
uma crise sem precedentes. Iniciada nos
Estados Unidos, a crise financeira alastrou a
todos os continentes e afectou os restantes sectores da
economia global em que vivemos.
Na sua origem estão, entre outros factores, alterações
significativas nos paradigmas do negócio bancário internacional, sobretudo na chamada banca de investimento.
A desregulamentação do sistema financeiro, iniciada há
cerca de 20 anos, veio trazer consequências imprevistas
como a criação de “produtos tóxicos”, a alavancagem e
a tomada excessiva de riscos. Ao mesmo tempo, parecem ter ficado “fora de moda” valores básicos da cultura
bancária, resultando daí o desrespeito de princípios éticos
fundamentais.
Como em tudo, há sempre um ponto de viragem: 15 de
Setembro de 2008, queda do Lehman Brothers, a maior
falência da história americana. A partir daí gera-se um
“efeito dominó” e a onda de choque que se criou atingiu
rapidamente todo o sistema financeiro e, com particular
intensidade, o europeu. As consequências são conhecidas:
falências, intervenção do Estado nos bancos com enormes
custos para os contribuintes, queda acentuada das bolsas
e recessão económica generalizada.
As queixas e as recriminações sucederam-se. E as receitas para ultrapassar a crise também. Apelou-se ao return
to basics. Fixaram-se requisitos de capital mais exigentes,
apertaram-se as normas reguladoras (prudenciais e comportamentais), o compliance e a fiscalização tornaram-se
mais eficazes, o preço do risco aumentou.
Mas será isso suficiente? Talvez não. As medidas atrás
referidas, postas em prática por reguladores e supervisores, incidiram essencialmente sobre aspectos financeiros
e de capital que, embora importantes e prioritários, não
são os únicos. É preciso olhar com a mesma atenção para
o capital humano.
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"A credibilidade do sistema
financeiro não depende
apenas da sua solvabilidade.
Depende, também, de
forma determinante, dos
conhecimentos técnicos,
do profissionalismo e do
comportamento ético dos
seus líderes e colaboradores."
É sabido que os bancos portugueses, embora não
imunes à crise, têm-na atravessado com notável resiliência.
BPN e BPP são casos isolados e pertencem ao foro judicial.
A questão da credibilidade está, no entanto, na ordem do
dia: “Uma das minhas principais preocupações é aumentar
o nível de confiança banca/cliente. A relação da banca com
os seus clientes tem de ser orientada por práticas que se
insiram numa grande seriedade e numa relação de grande
confiança”. São palavras de Fernando Faria de Oliveira,
Presidente da APB, numa recente entrevista à inforBANCA,
que revelam a atenção atribuída a este tema pelos nossos
bancos.
O rigor, a credibilidade e a confiança são atributos intrínsecos do negócio bancário. Estão na génese da sua
criação e, sem tais elementos, não haveria bancos. A banca
é um negócio para pessoas e feito por pessoas. É preciso
reagir a “uma certa diabolização da banca” a que se referia
o Presidente da APB numa entrevista em Agosto.

Copyright © 2012 by IFB/APB, Lisbon

Out > Dez | 2012

Actuar sobre os aspectos regulamentares e institucionais é importante, mas não basta. Há, também, que mudar
as atitudes e os comportamentos individuais. Não é a Lei,
por si, que muda o mundo. São, antes, as pessoas através
da educação e da formação que recebem. Não podemos
esperar que quem governa intervenha na ética, na cultura
bancária, no profissionalismo e nos conhecimentos técnicos. Esta é uma questão da indústria bancária e de todos
os seus stakeholders: reguladores, instituições financeiras
e empregados.
É por isso que tais valores devem ser incentivados e reconhecidos, sendo a certificação profissional um poderoso
instrumento para se atingir tal objectivo. Desta forma, os
clientes e o público em geral terão razões acrescidas para
confiarem nos bancos e nos seus interlocutores directos.
Um Exemplo Internacional
Mas qual o modelo de certificação profissional adequado? A nível internacional é fácil encontrar boas práticas, e
existem na Europa excelentes exemplos no domínio da
certificação bancária, que está profundamente enraizada
no Reino Unido e em todo o mundo anglo-saxónico.
No Reino Unido, a Financial Services Authority (FSA),
que regula e supervisiona o sistema financeiro no seu
todo, tornou obrigatória a certificação através de um Statement of Professional Standing (SPS) para todos os indivíduos que exercem funções como advisers em produtos de
investimento de retalho. A referida certificação só pode
ser emitida por uma entidade acreditada pela FSA e obriga
à sua renovação anual.
O Chartered Banker Institute (Edimburgo)1, criado
há mais de 130 anos, é o instituto mais antigo do mundo no seu domínio e granjeou há muito uma reputação
de excelência pela elevada aceitação das certificações e
qualificações dos seus membros. Recentemente liderou o
lançamento de uma iniciativa designada Chartered Banker
Professional Standards Board cujo objectivo principal é
definir um conjunto de standards éticos, profissionais e
técnicos. O resultado final será a atribuição de uma certificação com três níveis mediante a realização de provas
de avaliação ou de um processo de reconhecimento de
competências profissionais adquiridas anteriormente.
Faz parte do processo que os candidatos à certificação
demonstrem o seu profissionalismo através da aceitação
de um Código de Conduta (Chartered Banker Code of
Professional Conduct) de sete pontos, no qual se comprometem a:
1) Tratar todos os clientes, colegas e outros intervenientes com respeito e integridade;
2) Ter presente os riscos e as implicações dos seus actos
e dos seus conselhos, assumindo as responsabilidades
pelo impacto que os mesmos podem ter nos outros;
3) Agir de acordo com as normas legais em vigor e seguir
sempre as melhores práticas;
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"O IFB e o ISGB assumiram-se, desde
a primeira hora, como entidades
certificadoras. No início dos anos
80, quando o conceito era quase
desconhecido, o IFB lançou as primeiras
certificações ..."

4) Tratar a informação com confidencialidade e sensatez;
5) Estar alerta para a necessidade de, no desempenho das
funções, gerir potenciais conflitos de interesses;
6) Desenvolver e manter actualizados os conhecimentos
profissionais e técnicos;
7) Agir sempre de forma justa, honesta, confiável e diligente.
A Certificação Bancária em Portugal
A qualidade dos recursos humanos dos bancos portugueses é sobejamente reconhecida. Mais de 50% dos colaboradores possuem um curso superior – o quádruplo de
há 20 anos – e, em cada um dos últimos anos, os bancos
gastaram, em média, 20 milhões de euros em formação.
A banca criou em 1980 o Instituto de Formação Bancária
(IFB) e em 1991 o Instituto Superior de Gestão Bancária
(ISGB), instituições que têm como objectivo principal proporcionar formação profissional e ensino superior especializado aos colaboradores do sector.
O IFB e o ISGB assumiram-se, desde a primeira hora,
como entidades certificadoras. No início dos anos 80,
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"A par da certificação dos
conhecimentos e aptidões de
carácter técnico, é necessário
introduzir novas temáticas, como
o profissionalismo e a ética."
quando o conceito era quase desconhecido, o IFB lançou
as primeiras certificações, que se tornaram um importante instrumento de mobilidade, facilitando a profunda reestruturação por que passou o nosso sistema bancário nas
últimas décadas. Os diplomas emitidos ganharam grande
credibilidade por serem alicerçados na realização de exames com elevado nível de exigência e de rigor. Eis alguns
exemplos:
• Curso Regular de Formação Bancária (1989);
• Programa de Certificação Bancária (2001);
• Diplomas Universitários do ISGB (1991).
Muitos bancos têm criado, eles próprios, certificações
para determinadas funções (p.e. gestor de cliente) ou para
certas áreas de negócio (p.e. private banking). São iniciativas de elevado mérito que o Instituto muitas vezes ajuda
a conceber e às quais dá o seu “selo”, emitindo diplomas
e certificados em conjunto com o banco. Acreditamos, no
entanto, que a existência de uma “marca comum” do sector, incorporando, quando necessário, as especificidades
de cada banco, teria um efeito muito mais amplo e ganharia maior reconhecimento e aceitação.
O momento actual impõe, pois, uma reflexão sobre a
certificação no sector financeiro em Portugal. Mais do que
nunca, é preciso reforçar a credibilidade e restaurar a confiança. As normas e regulamentos emanados dos reguladores e supervisores – Banco de Portugal (BdP), Instituto
de Seguros de Portugal (ISP) e Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (CMVM) – exigem já que os colaboradores bancários tenham formação profissional adequada
nas diferentes áreas:
• Para a comercialização de produtos de seguros, é
necessária a certificação através da aprovação em
curso adequado;
• A CMVM elaborou um Projecto de Regulamento no
qual se prevê que os colaboradores que comercializem os chamados produtos financeiros complexos
frequentem e tenham aproveitamento em cursos
adequados, que devem ser anualmente reconhecidos por uma comissão presidida pela CMVM.
BdP, CMVM e ISP podem e devem criar standards
mínimos de conhecimentos e exigir provas da sua
aquisição através de certificados credíveis. Darão assim
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um importante contributo para que sejam atingidos os
objectivos pretendidos quando emitem as suas normas
e regulamentos. Parece-nos, no entanto, que o papel
determinante neste domínio deve caber à própria
indústria bancária, principal interessada na manutenção da
confiança e da credibilidade.
Uma Aliança para a Certificação Bancária em
Portugal
O que pode, então, ser feito neste domínio? É consensual que todos ficam a ganhar quando se trabalha pela credibilidade do sector bancário, pelo restabelecimento da
confiança nas suas instituições e nos seus colaboradores e
pela prevalência dos valores e da ética.
A certificação e acreditação dos profissionais bancários
são, sem dúvida, uma peça importante. A referida aliança
teria como objectivo a criação de uma entidade, apoiada
por bancos, reguladores/supervisores e outros stakeholders que definisse:
1) Exigências mínimas (standards) aconselhadas para o
exercício da profissão bancária em Portugal nomeadamente quanto a:
• Conhecimentos profissionais;
• Competências técnicas;
• Comportamentos e atitudes.
2) Um código de conduta para os que trabalham na banca;
3) O enquadramento para a criação de um mecanismo de
certificação e acreditação baseado nos seguintes princípios:
• Adesão voluntária dos profissionais bancários;
• Elevados padrões de qualidade e de rigor;
• Abrangência de todo o sector bancário;
• Alargamento a profissionais de outros países de língua portuguesa.
4) Formas de apoio das instituições financeiras e dos reguladores e supervisores;
5) Calendarização e fases de implementação.
É importante referir que a adesão voluntária dos colaboradores, que se espera significativa, só pode advir do
reconhecimento que a banca, os reguladores/supervisores,
os clientes e outros stakeholders atribuam aos que se
submetam ao processo de certificação e acreditação. Este
processo, por sua vez, só se imporá se a certificação for
uma verdadeira credencial para o reconhecimento profissional dos seus detentores.

"Fará, assim, todo o sentido que
se crie uma aliança entre todas as
pessoas e entidades que comungam
dos mesmos princípios."
Copyright © 2012 by IFB/APB, Lisbon
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Um Mero Exercício Prático para Reflexão
O quadro seguinte constitui um mero exercício de reflexão do que poderá
ser um sistema simples de certificação e acreditação dos profissionais bancários
em Portugal.
Acreditação/Certificação Bancária
Novos
Empregados

Empregados com
Experiência

Módulo de
Formação
Básica Inicial

Reconhecimento ou
Certificação do Percurso
Profissional ou Académico
Módulo de Ética
Profissional e
Normas Reguladoras
e Comportamentais

Módulo de
Produtos de Crédito

Não se trata de uma antecipação do que venham a ser as recomendações
da entidade que, como se sugere anteriormente, seja criada para o efeito. É,
antes, um exemplo prático do tipo de questões que podem ser equacionadas.
Poderá, eventualmente, ser um ponto de partida para uma discussão que se
pretende alargada ao maior número possível de pessoas e entidades.
Os módulos indicados são simples referência a alguns temas que, à partida,
parecem mais importantes. Poderá optar-se pela criação de módulos obrigatórios e módulos facultativos ou alternativos.
O processo de reconhecimento prévio do percurso profissional ou académico para efeitos de certificação terá de ser ponderado e regulamentado.
A entidade responsável pelo processo deverá incluir todas as organizações
ligadas ao sector financeiro que quiserem aderir, representando assim diferentes interesses e pontos de vista.
Poderá, ainda, considerar-se a adesão de pessoas detentoras de certificação,
possibilitando deste modo a existência de membros individuais e de membros
colectivos.
O Instituto de Formação Bancária e o Instituto Superior de Gestão Bancária,
instituições com grandes responsabilidades e longa experiência no domínio da
atribuição de diplomas e certificações na área financeira e bancária, estão, naturalmente, disponíveis para assumirem o seu papel neste processo e lançam
um desafio a todas as entidades e a todas as pessoas que partilhem das mesmas
ideias e convicções. 
*Director da inforBANCA.
Director-Geral Adjunto do IFB.
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 Pensa diferente.
 Para nós, o objectivo
é sempre o próximo
sonho.

 As pessoas não sabem
o que querem antes de
lho mostrarmos.

Profissional Bancário Acreditado

www.charteredbanker.com

Homenagem a Steve Jobs
(1955 – 2011) no
1º aniversário da sua morte

 A inovação é aquilo que
distingue um líder de
um seguidor.

Módulo de
Investimento e
Produtos Financeiros

1.

Citando...

 O teu tempo é
limitado, por isso, não
o desperdices a viver a
vida de outra pessoa.
 Foco é dizer não.
 Podes encarar um erro
como uma asneira a ser
esquecida ou como um
resultado que aponta
uma nova direcção.
 Cada sonho que deixas
para trás é um pedaço
do teu futuro que deixa
de existir.
 Se viveres cada dia
como se fosse o teu
último, provavelmente
algum dia estarás certo.
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A Crise e a
Reconciliação

"... parece inevitável
reconhecer que o núcleo
central da gestão bancária
se concentrará na gestão
dos riscos mais tradicionais,
numa espécie de regresso ao
passado, mas sobretudo de
regresso ao core da atividade
de intermediação financeira."
António Ramalho*
Um Tempo de Crise
Ao quinto ano de uma crise de que se não antecipa o
fim, já é possível prever verdades passadas e tornar adjetivos controversos em realidades substantivas. E, gostemos
ou não, a crise de 2008 será para sempre a Crise Financeira, os bancos ficarão no epicentro histórico da sua origem
e estarão no núcleo central das suas inevitáveis consequências. Vale a pena, por isso, detalhar algumas das ideias centrais que influenciarão as tendências financeiras dos próximos anos e tentar um elenco de alguns dos desafios mais
interessantes para os bancos.
Desde logo, parece inevitável reconhecer que o núcleo
central da gestão bancária se concentrará na gestão dos
riscos mais tradicionais, numa espécie de regresso ao passado, mas sobretudo de regresso ao core da atividade de
intermediação financeira.
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Risco de
Autonomia

Risco de
Diferenciação
Crédito

Capital

Liquidez
Risco de
Negócio

Risco
Reputacional
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Neste sentido, às exigências de
Basel III que definiram um acréscimo do capital regulatório faseado até
2018 juntaram-se as intervenções
regulatórias locais impondo capitais
adicionais quase instantâneos (em
Portugal 9% no final de 2011 e 10%
no final deste ano) e terminando com
as decisões de prudência retroativa
da EBA que impuseram um buffer
estático sobre imparidades da dívida
soberana a setembro de 2010.
Durante a crise, as exigências de
capital aumentaram em quantidade
(rácios mais elevados) mas igualmente em qualidade (restrições ao core
capital). Deste modo, o risco de capital aumentou significativamente, não
só devido às restrições e até incertezas regulamentares, mas também
porque as exigências de mercado assim o obrigaram.
Ora, o aumento do risco de capital não reduziu, ao contrário do
que se pensaria, o risco de liquidez,
o risco mais afetado por crises sistémicas. Pelo contrário, a inevitável
perda de rendibilidade dos acionistas, a constante mudança de regras
e o teste permanente e público da
adequação deste capital a situações
de stress criaram uma desconfiança sistémica entre países e entre
instituições. A perda de liquidez interbancária criou uma enorme dependência dos depósitos e do eurosistema. A gestão da liquidez voltou
a depender dos recursos dos clientes e do redesconto de activos no
Banco Central. O risco de liquidez
aumentou, o seu prémio subiu e os
bancos diminuíram as suas operações internacionais. Naturalmente,
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o deleverage, imposto nalguns países
como Portugal, ou atingido em outros países de forma natural, refletiu-se na redução abrupta do crédito à
economia, empresas e particulares.
Assim, esta contração do crédito,
acrescida da perda de confiança dos
consumidores e investidores, aumentou igualmente este risco. Um
deleverage global de todos os bancos,
por razões de insuficiência de capital
e restrições à liquidez, implica um
acréscimo significativo do risco de
crédito e no prémio exigido por ele.
Este círculo de riscos tanto pode
ser virtuoso, se for adequado, como
pode ser vicioso, se exceder o desejável. E esse será o principal desafio
que todos os agentes do mercado financeiro terão de gerir e vencer.
Mas não será o único. Porque a
crise deixou marcas que exigem um
tempo de reconciliação.
Um Tempo para a Reconciliação
A reconciliação mais importante,
porque mais necessária, terá de ser
entre os bancos e os seus clientes.
Após a festa do crédito e a ressaca
do deleverage, tudo num espaço de
uma década, vai ser necessária uma
nova dinâmica entre os bancos e os
seus clientes. E recorde-se que esta
reconciliação terá de ser realizada em
ambiente de margens elevadas (devido aos prémios de risco de crédito e
capital) e com restrições ao crédito
(devido ao risco de liquidez).
Ao nível dos produtos financeiros,
isto significa mais simplicidade, maior
nível de informação ao cliente e clara
redução dos níveis de cross-selling incorporado.

"A reconciliação mais
importante, porque
mais necessária,
terá de ser entre os
bancos e os seus
clientes. Após a
festa do crédito e a
ressaca do deleverage,
tudo num espaço
de uma década, vai
ser necessária uma
nova dinâmica entre
os bancos e os seus
clientes."
inforBANCA 94
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"... a banca de produtos
standartizada cederá
à banca de relação
customizada, a banca
de crédito perderá para
a banca de poupança e
a banca tecnicamente
sofisticada será
preterida pela banca de
comportamento ético
irrepreensível."
Ao nível das práticas comerciais,
isto implica maior profissionalismo
na explicação do produto e na divulgação das decisões, redução dos
incentivos agressivos à venda e responsabilização cada vez mais objetiva
na adequação da venda.
Por outras palavras, a banca de
produtos standartizada cederá à banca de relação customizada, a banca
de crédito perderá para a banca de
poupança e a banca tecnicamente sofisticada será preterida pela banca de
comportamento ético irrepreensível.
Assim, as novas tendências de
união bancária europeia ou de separação entre banca de investimento
e banca comercial, além dos seus
méritos próprios (que são muitos),
não devem fazer esquecer que na
essência os desafios da banca estão
sobretudo na refundação de alguns
dos seus princípios mais essenciais e
simultaneamente mais tradicionais.
E esses princípios irão decidir a
diferenciação de cada banco, na formação dos seus colaboradores, nas
competências profissionais e comportamentais dos seus quadros e na
relação fiel com os seus clientes. 

O Centro de Estudos Internacionais do ISGB
Cada vez a banca está mais internacionalizada.
Essa internacionalização é resultado de um mercado cada vez mais
global, de sistemas de pagamento cada vez mais integrados, de modelos
regulatórios cada vez mais supranacionais.
Mas a internacionalização não é só uma tendência óbvia, é também
uma oportunidade de conhecimento mais diversificado e rico.
O Centro de Estudos Internacionais (CEI) irá procurar explorar essa
oportunidade para divulgar o ISGB e para aprender com outras experiências e iniciativas, contribuindo desse modo para a investigação e sobretudo para a contínua formação dos alunos e ex-alunos da sua escola.
Estas serão as suas principais iniciativas:
Conference Center
• Conferência da rentrée: o objetivo é assegurar uma iniciativa de
elevada competência financeira, atual e de interesse público, com a
antecipação da evolução esperada das economias mundiais feita pelos
principais chief economists da banca portuguesa;
• Ciclo “How they see Portugal”: o objetivo é criar no ISGB conferências não regulares que criem “momento” e potenciem know-how de
especialistas menos conhecidos. Sempre no âmbito deste tema, convidaremos diversos bancos de investimento internacionais para darem
a sua opinião veiculada por especialistas que trabalhem Portugal direta
ou indiretamente.
Information Forum
• Publicação anual sobre sistemas financeiros lusófonos: o objetivo é garantir uma vantagem competitiva no conhecimento destes
mercados;
• Country case: o objetivo é conhecer um sistema financeiro de países
de dimensão próxima da nossa, em associação com consultor estratégico;
• Prémio anual de jornalismo económico: o objetivo é criar marca,
notoriedade em ambiente de formação. Em associação ao prémio já
existente oferecer, ao jornalista vencedor, a possibilidade de frequência em livre trânsito durante um ano nas PGs.
Know-How Seed Center
• Coleção ISGB: o objetivo é criar um centro de conhecimento no
ISGB através de um incentivo à publicação de trabalhos de alunos (em
seção da inforBANCA) e de professores (“coleção” ISGB);
• Estudos diversos: o objetivo é negociar a publicação de alguns dos
estudos anuais que se fazem sobre banca.
O objetivo do CEI será sempre associar a banca com outros stakeholders, como forma de garantir um nível de recolha de informação que sirva docentes e alunos, mas igualmente associando-a a outros agentes não
bancários para aprofundar análises com cunho científico que permitam
uma troca de experiências internacionais. 
*Coordenador do Centro de Estudos Internacionais do ISGB

Este texto foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.
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Divulgando...
 “O que distingue as pessoas criativas das outras é a habilidade
para se colocarem mais facilmente num determinado modo de
pensar e agir no qual se permitem brincar com os seus pensamentos, com quem os rodeia e com o mundo.”
Vítor Briga, em De Clone a Clown – A Arte de Ter (e Vender)
Ideias Criativas, publicado pela Vida Económica, surpreende-nos com formas mais positivas e criativas de fazer as coisas.
 Actualmente já não basta elaborar planos, organizar, dirigir,
coordenar e controlar. Os gestores modernos devem adoptar
perspectivas de sistema total e visão multidisciplinar. Gestão de
Empresas – Princípios Fundamentais, de José Eduardo Carvalho, publicado pelas Edições Sílabo, apresenta o processo de
gestão em sentido lato.
 A melhor forma de administrar uma organização é através
de muitas cabeças, para dessa forma distribuir o conhecimento.
Por outro lado, a pior coisa é colocar nas mãos de um génio a
administração de uma organização, pois isso poderá acarretar
uma desordem generalizada.
Fundamentos da Gestão de Pessoas, de Albino Lopes, publicado pelas Edições Sílabo, é o produto de uma reflexão conduzida a pensar na formação de gestores para os recursos humanos
das organizações do século XXI.
 Para muitos, talvez a maioria, a gestão nada tem a ver com
amor. É um mundo frio, calculista, dominado pela realidade brutal da concorrência e pela frieza dos resultados.
O Amor como Critério de Gestão, de António Pinto Leite,
publicado pela Principia, é um desafio aos investigadores, aos
cientistas da economia e da gestão, aos líderes empresariais, ao
mundo do trabalho, à juventude que está a chegar à vida profissional, aos líderes sociais em geral. Segundo o autor, deixemos o
amor falar dentro das empresas, dentro da economia, e esperemos para ver o que acontece.
 Conciso e refrescante, Michael Porter – O Essencial sobre Estratégia, Concorrência e Competitividade, publicado
pela Centro Atlântico, é o guia principal para o pensamento
sobre concorrência e estratégia deste autor consagrado. Joan
Magretta, colega e editora de Porter de longa data, oferece-nos
um resumo envolvente e facilmente legível das suas ideias.
A ampla experiência da autora permite-lhe identificar as concepções erradas mais comuns – entre as quais a crença profundamente enraizada mas perigosa de que concorrência é uma questão de ser o melhor.
 Equipas de Alto Rendimento – Saber Liderar Equipas de
Trabalho, de Ricardo Fortes da Costa, publicado pela Editora RH, pretende ser um companheiro de jornada para todos
aqueles que têm como missão obter resultados extraordinários
das suas equipas, quase sempre compostas por pessoas absolutamente normais.
É este atributo que diferencia líderes, a capacidade de conseguir
que as pessoas dêem às equipas o que de melhor têm, muitas
vezes para lá do que imaginavam.
 As novas realidades não são as realidades às quais empresários, gestores, economistas, líderes sindicais, políticos e estudiosos dedicaram e dedicam a sua atenção e sobre as quais
escrevem livros e proferem discursos. Prova disso é a profunda
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sensação de irrealidade que transmitem quando se ouvem os
seus discursos e se lê o que escrevem.
José Poças Rascão, em Novas Realidades na Gestão e na
Gestão da Informação, publicado pelas Edições Sílabo, procura levantar as questões, as preocupações e as controvérsias
que considera pertinentes para as realidades dos próximos anos.
Outros livros recebidos que podem ser consultados na nossa biblioteca:
• Almedina – Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas,
organização de EBDJUR – Base de Dados Jurídica;
• Edições Sílabo – Decisões de InvesƟmento – Análise Financeira de
Projectos, de Isabel Soares, José Moreira, Carlos Pinto e João Couto;
Consolidação de Contas no Setor Público, de Carlos António R.
Lopes e José Rui M. Pires; MarkeƟng Relacional, de Alzira Marques;
União Europeia – Hoje e o Futuro, de Joel Hasse Ferreira; MarkeƟng
Research – Volume I, de José Vidal Oliveira; Análise Financeira – Teoria
e PráƟca, de Carla Fernandes, Cristina Peguinho, Elisabete Vieira e
Joaquim Neiva; O Estado e as Parcerias Público-Privadas, de Carlos
Oliveira Cruz e Rui Cunha Marques; Gestão Integrada de Sistemas, de
Abel Pinto; Fundamentos de MarkeƟng, de Bruno Ferreira, Humberto
Marques, Joaquim Caetano, Luís Rasquilha e Miguel Rodrigues. 
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Maria João Lima*
Paula Diogo**

Sabe porque é que, em algumas
circunstâncias, as pessoas
ficam “paralisadas” e não socorrem
quem necessita de ajuda nem
“Eu sempre me perguntei porque
é que não há alguém que faça
alguma coisa acerca desse
assunto e depois percebi que eu
sou esse alguém!”

reagem perante situações que põem em
risco a sua própria vida?
Conheça estes fenómenos
psicológicos… pode facilitar o seu
trabalho e até salvar-lhe a vida!
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magine que está sozinho(a) numa sala a participar numa reunião em audioconferência para discussão de um importante projecto da sua empresa. A
partir de gabinetes dispersos um pouco por todo o país, cada um tem cerca
de dois minutos para defender a sua ideia sobre o projecto. Enquanto fala, um
dos interlocutores relata, constrangido, que tem epilepsia e que, em situações
desta importância, as suas crises são mais frequentes. Segue-se um indivíduo de
uma outra empresa e depois é a sua vez de falar.
O primeiro interlocutor volta a falar, mas a sua voz está embargada. Com
dificuldade, consegue gaguejar um pedido de ajuda: “E-eu pre-e-ci-so de a-a-ajuda. A-a-acho que e-estou a ter u-uma cri-se“. Assustado, o(a) leitor(a) não
sabe o que fazer durante os seis minutos que dura a crise epiléptica. Lembra-se, então, de que há outras pessoas a participar na reunião. Consegue acalmar-se e imagina que alguém deve ter tomado alguma medida para ajudar a pessoa
em dificuldade. E não faz absolutamente nada. Foi também essa a reacção (ou
falta dela) de 69% dos participantes nos estudos realizados por Bibb Latané
e John Darley (1970) com estudantes universitários. A isto se convencionou
chamar efeito do espectador (bystander effect) ou apatia do espectador
(bystander apathy).
E se em vez de estarem várias pessoas envolvidas na situação estiver sozinho
com o suposto epiléptico?
Vejamos como é que as pessoas tendem a reagir nestas situações:

Os investigadores, numa variação do
estudo anterior, em vez de um grupo
de estudantes, utilizaram apenas
um indivíduo e o “aluno epiléptico”.
Descobriram, então, resultados bem
diferentes: se, em grupos de quatro
ou mais pessoas, apenas 31% dos
indivíduos procuraram ajuda para o
colega, quando sozinhos com o “aluno
epiléptico” procuravam auxílio em 85%
das vezes; e se não fosse tomada uma

Percentagem
de tentativas de ajuda
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30%
20%
10%
0%

Menos pessoas ajudam se
outros parecem disponíveis

0

atitude nos primeiros três minutos do

1

2

3

4

Número de pessoas presumivelmente
disponíveis para ajudar

episódio, era pouco provável que viesse a
surgir uma resposta à situação.

François La Rochefoucauld disse: “Nada pode ter mais
valor do que fazermos sem testemunhas aquilo que seríamos
capazes de fazer diante de toda a gente”.
Para ilustrar este assunto, diríamos que: “Nada pode ter
mais valor do que fazermos diante de toda a gente aquilo que
seríamos capazes de fazer sem testemunhas”!

Ao contrário do que a nossa intuição faria pensar, não nos tornamos mais seguros, interventivos nem responsáveis na presença de outros. O facto de estarmos inseridos num grupo dilui o nosso sentimento de obrigação de responder
a uma solicitação, uma vez que o fardo de termos de agir é dividido com os que
nos rodeiam. A isto os investigadores chamaram difusão de responsabilidade.
Um fenómeno semelhante a este pode também ser observado nas organizações ou em qualquer outro contexto social. Quando uma tarefa crítica

Out > Dez | 2012

Copyright © 2012 by IFB/APB, Lisbon

inforBANCA 94

13

é dirigida a um grupo, há uma forte
tendência para cada um dos envolvidos assumir que outra pessoa tomará
a responsabilidade por realizá-la… e
a consequência mais provável será a
situação demorar a ser resolvida. Nas
relações profissionais é também comum serem identificados vários destinatários num e-mail. Em vez de se
estar a responsabilizar várias pessoas
pela resolução do assunto, está na
realidade a reduzir-se a probabilidade
de que alguém se responsabilize.
Imagine agora que está numa reunião com dois colegas e que se apercebe de que há algum fumo a entrar
pelas condutas do ar. A sala vai ficando
com mais fumo, o que parece não perturbar os seus colegas. É provável que,
nestas circunstâncias, a calma deles o
faça desvalorizar o indício de incêndio
e que volte ao que estava a fazer.
Os estudos realizados sugerem
que as pessoas estimam mais a etiqueta do que a sobrevivência, preferindo arriscar as suas vidas a quebrar
um protocolo. Quando em grupo,
apenas 38% dos participantes saíam
da sala para reportar o fumo. Quando
colocados sozinhos, davam o alarme
em 75% dos casos.
Um outro efeito entra aqui em
acção: se num dado contexto não
conseguimos avaliar correctamente
o que está a acontecer, procuramos
pistas no comportamento das pessoas que nos rodeiam. Numa situação de emergência, se ninguém fizer
nada, concluímos que a situação não
representa, afinal, perigo. Nas organizações as pessoas tendem a comportar-se como os outros membros
por assumirem que a opinião do grupo é unânime, em vez de pensarem
e agirem sob as suas próprias pers-
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pectivas. A este efeito deu-se o nome de ignorância pluralística1 (Leyens &
Yzerbyt, 2008). É, portanto, a acção de não expressar a própria opinião ou
atitude, por força da indiferença do grupo, ou seja, deixar-se levar pela opinião
geral por acreditar não ser possível fazer nada sozinho.
Gostaria de saber como pode diluir estes efeitos, tanto numa situação em
que a sua vida possa estar em risco como num contexto social ou profissional?
“Quebrar em caso de
emergência”

“Manual de sobrevivência” nas
organizações

Se a emergência se passar consigo, Quando se trata de grupos de trabadeve lembrar-se de dois aspectos lho, deverá ter em conta o seguinte:
essenciais:
1. Cada pessoa deve sentir-se res1. Utilizar frases claras que identifiponsável por resolver o assunto,
quem a situação como uma emerpelo que uma das formas será
gência (“Sinto-me mal e preciso de
identificar responsabilidades espeajuda!”);
cíficas para cada elemento;
2. Escolher alguém a quem direccio- 2. Deve garantir-se que cada pessoa
nar o pedido de socorro, uma vez
dá o seu contributo pessoal;
que está a responsabilizar directa- 3. Devem ser criadas condições para
mente essa pessoa.
que cada indivíduo se comprometa
com o resultado final.
Temos boas notícias! O simples facto de conhecermos estes efeitos duplica
as hipóteses de agirmos numa situação crítica.
E agora, para terminar, uma pergunta particularmente importante na situação económica actual:
Decide agir ou prefere ficar a assistir?
“Se pensa que é demasiado ‘pequeno’ para
fazer a diferença é porque nunca passou a noite com um mosquito.”
Provérbio africano
* [m.j.lima@ifb.pt]
**[p.diogo@ifb.pt]
Departamento Pedagógico, Técnico e de Novos Produtos
Instituto de Formação Bancária (IFB) [www.ifb.pt]
1.

Desde os trabalhos de F. Allport em 1924.
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Inovação e
Sistemas de
Informação

O artigo do Doutor Carlos Jorge Carvalho que agora se apresenta
nesta edição da inforBANCA é um contributo, sintético e oportuno,
para os objetivos da Secção. No contexto atual de grande agitação e
concorrência, a necessidade de interações positivas com os clientes
e a adequação e o desenvolvimento de produtos para cada tipo de
cliente, com vista à sua maior fidelização, são matérias vitais.
Este artigo centra-se na discussão sobre como manter os clientes
duradouros, rendíveis e de maior valor a longo prazo. É a temática
da Gestão da Relação com os Clientes/CRM, com uma forte
aproximação, neste artigo, ao conceito de “Valor de Cliente” – CLV
(Customer Lifetime Value) –, ou seja, uma medida da rendibilidade
atual, da potencialidade num futuro próximo e num futuro
considerado mais longínquo. Todas estas conceções são exigentes
em modelos analíticos e sistemas de informação.

José Monteiro Barata
Coordenador da Secção

Gestão da Relação
com Clientes/CRM
CRM é identificar, reter e incrementar a
rendibilidade dos melhores clientes, algo que
qualquer negócio, debaixo do sol, ambiciona
alcançar.
Michael Gentle

Carlos Jorge Carvalho*
Out > Dez | 2012
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O que É?
Customer Relationship Management (CRM) consiste
na gestão da criação de valor para a empresa e para os
clientes, no uso e difusão inteligentes da informação, no
desenvolvimento de relações duradouras com os clientes
certos e na integração interdepartamental dos processos
que originam valor. É visto como um veículo de deteção,
retenção e incremento da rendibilidade dos melhores
clientes em qualquer tipo de negócio e está associado ao
seu objetivo central de crescer de forma rendível, controlada e continuada. Por reconhecer que os clientes não
são igualmente atrativos, aconselha a elaboração de planos
de marketing individuais para os mais promissores e recomenda uma afetação mais eficiente dos recursos limitados.
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O conceito original emergiu com o comércio mediterrânico, há 3 700 anos, e ter-se-á imposto em 1969,
pela mão da Reader’s Digest, quando esta computorizou
a história de cada um dos seus 50 milhões de clientes
incluindo encomendas, promoções, respostas e pagamentos, o que lhe permitiu oferecer o produto certo
ao cliente certo no momento certo. Faltaria, tão-só, a
gestão online do self-service, por não estar disponível ao
tempo a internet.
Para que Serve?
Serve para focar a empresa na maximização do valor
(do lucro para si; e da utilidade para o cliente), respaldando-se em objetivos de satisfação, lealdade e valor do
cliente e conjugando a interação de Mercados (através da
gestão diferenciada dos segmentos, do relacionamento e
da informação, de forma a maximizar o CLV – Customer
Lifetime Value) de Produtos e Serviços (através da customização, da co-produção, da inovação e do time to market)
e de Redes (através da gestão e integração dos canais de
distribuição, da automatização de processos e da especialização da força de vendas).

"... um veículo de deteção,
retenção e incremento
da rendibilidade dos
melhores clientes em
qualquer tipo de negócio..."
Quais São os Benefícios e as Limitações do CRM?
Os seus benefícios provêm de fomentar a construção
de relacionamentos, já que: a troca só ocorre quando
ambas as partes percebem que estão a receber valor; o
tratamento é diferenciado e em função das necessidades
do cliente, promovendo deste modo as relações de longo prazo, que têm um valor intrínseco. Esses benefícios
provêm também de se tratarem os clientes como capital
próprio que vai libertar fluxos financeiros no futuro, pelo
que os recursos são afetados em consonância com a identificação dos clientes mais promissores.
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As suas fragilidades podem advir de aspetos como sejam: a complexidade da construção de um modelo estratégico orientado pela integração interdepartamental dos
processos de negócio; a tentação de equiparar o CRM à
respectiva tecnologia; a integração dos canais de distribuição; a gestão da informação; o uso de métricas para monitorizar o desempenho; a liderança dos gestores de topo e
o envolvimento dos colaboradores.
Como Construir um Modelo de CRM?
Desenvolvendo quatro elementos-chave e cinco processos interdepartamentais, como ensinaram Payne e
Frow (2005; 2006). Os elemento-chave visam: garantir
que as mudanças requeridas são efetuadas e as soluções
tecnológicas implementadas (Gestão do Projeto); auditar
o estádio de maturidade interno e relativo (Grau de Preparação); detetar deficiências e aperfeiçoar ou introduzir
novas competências (Mudanças Requeridas); e assegurar
a qualidade da comunicação e da interação, na oferta
de uma experiência ao cliente, providenciada por um
empenhado quadro de pessoal, selecionado, treinado e
responsabilizado por uma liderança efetiva e motivadora
(Envolvimento dos Colaboradores).
Os quatro elementos-chave são o fio condutor dos cinco processos interdepartamentais, estabelecidos entre a
empresa e os clientes. Estes cinco processos reconhecem
o impacto que a estratégia adequada (Processo de Desenvolvimento Estratégico), a criação de valor para o cliente
e para a firma (Processo de Criação de Valor), a compilação e o uso inteligente de dados (Processo de Gestão de
Informação) e a experiência superior de relacionamento
com o cliente (Processo de Integração Multicanal) têm na
melhoria dos resultados (Processo de Avaliação de Desempenho) de uma empresa.
Os sub-processos interdepartamentais a desenhar são
os esquematizados na Figura 1.
Como Calcular o CLV (Customer Lifetime Value)?
Não é possível gerir o que não é medido nem controlado. O CLV permite fazer a contabilidade dos custos de
aquisição, retenção, cross-selling e up-selling de cada cliente e confrontá-los com os respetivos proveitos. Tem como
objectivo assegurar que a empresa destina a cada cliente
os recursos disponíveis de capital e tempo proporcionais à
rendibilidade por ele aportada. Esse exercício é facilitado
num contexto em que a relação comercial está contratualizada.
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"... a troca só ocorre quando ambas as partes percebem
que estão a receber valor; o tratamento é diferenciado e em
função das necessidades do cliente..."
Figura 1 – Modelo Conceptual para Estratégia de CRM

Estratégia de Clientes
tSeleção e caraterísticas dos clientes
tSegmentação da carteira

Valor para a Organização
tAngariação e retenção rendíveis de clientes
tExploração de cross e up-selling

TIC

Gestão
de
Informação

Estratégia de Negócio

Ferramentas
de
Análise

Comércio eletrónico
Comércio telemóvel

Desenvolvimento
Estratégico

tVisão do negócio
tCaraterísticas e competitividade da organização

Valor para o Cliente
tProposta de valor
tAvaliação do valor

Banca telefónica
Marketing direto

Criação de
Valor

Força de vendas
Rede física

Integração
Multicanal

Aplicações
de
Front Office

Aplicações
de
Back Office

Monitorização do Desempenho
tCritérios de monitorização
tIndicadores económico-financeiros
tMétricas quantitativas e qualitativas

Resultados para o Acionista
tValor gerado pelo colaborador
tValor gerado pelo cliente
tValor para o acionista
tRedução de custos

Avaliação de
Desempenho

Adaptado de Payne e Frow (2005)

O CLV corresponde ao valor presente dos rendimentos futuros (usualmente, calcula-se para quatro anos) proporcionados pela relação comercial com um cliente. O
resultado é dado pela seguinte fórmula:

( pt  ct )rt
 CA
t
t  0 (1  d )
T

CLV  

CA: custo de aquisição do cliente
T: horizonte temporal
p: preço pago pelo cliente no ano t
c: custo direto de servir o cliente no ano t
d: custo do capital para a empresa
r: probabilidade de repetição da compra no ano t
*Doutorado em Gestão.
Diretor Bancário.
(c.j.h.carvalho@gmail.com)
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Fernando Fari
no Conselho Ped

Fernando Faria de Oliveira,
Presidente da Associação
Portuguesa de Bancos, na
primeira reunião do Conselho
Pedagógico do IFB, realizada
após a sua eleição, dirigiu aos
participantes uma oportuna
intervenção que, para o
orador, ocorre “num momento
particularmente importante,
em que se colocam inúmeras
interrogações e desafios à
economia em geral e ao sector
bancário em particular”.

Uma Revolução no Sector Bancário
“Há uma revolução no sector bancário, particularmente agravada com a dívida soberana que afecta o sistema
financeiro onde estamos inseridos – a euro-área”, continuou Faria de Oliveira, afirmando a seguir que o sistema vive, de facto, um novo paradigma: “Por um lado há
uma intenção de fortalecer os sistemas financeiros, sem
os quais a economia não vive, por outro lado, há fortes
pressões de natureza política, que em muitas circunstâncias são pouco conciliáveis com aquilo que se pretende no
que diz respeito ao reforço e à estabilidade dos sistemas
financeiros”. Concordando com a necessidade do refor-
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ço da solidez das instituições, entende que as medidas a
tomar “necessitariam, eventualmente, de um gradualismo
e de uma calibragem, que, aliás, são os dois termos essenciais que hoje em dia mais se ouvem aos representantes
dos bancos europeus”. O orador referiu que, no entanto,
“muitas vezes a pressão política tenta forçar e aumentar o
ritmo das transformações, o que coloca mais exigências e
causa problemas aos sistemas financeiros”.
Para Faria de Oliveira, a banca portuguesa tem sido
muito resiliente, apesar de particularmente afectada pela
crise da dívida soberana agora registada ao “valor de mercado” por decisão da EBA (European Banking Authority):

Copyright © 2012 by IFB/APB, Lisbon
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ria de Oliveira
edagógico do IFB

“Esta decisão veio criar ainda maiores
assimetrias no âmbito do sistema financeiro europeu, na medida em que
os bancos, devido à crise, se haviam
refugiado muito na compra de dívida
soberana. Em muitos casos, compravam dívida do seu próprio país, que,
em virtude da crise, foi desvalorizada,
o que afectou negativamente os seus
balanços”.
Melhoria da Liquidez no Sistema
Bancário Português
O Presidente da APB destacou a
seguir o facto de a liquidez do sistema
bancário ter melhorado sensivelmente devido a duas causas, uma interna
e outra externa. A primeira tem a ver
com o facto de “os depósitos terem
tido um comportamento notável na
generalidade das instituições” e a
segunda deriva da política do Banco
Central Europeu (BCE), que “claramente se tornou muito mais flexível e
tem permitido que a banca portuguesa esteja, nesta matéria, numa situação perfeitamente adequada àquilo
que são as necessidades de financiamento da economia”. O orador acredita, assim, que, até final de 2013, a
manter-se a mesma política do BCE,
a banca portuguesa não venha a ter
problemas no domínio da liquidez.
Solvabilidade Assegurada
Para o Presidente da APB, a questão da solvabilidade do sistema bancário português tem de ser analisada
em função de três condicionantes
principais: as imposições derivadas
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de Basileia III, as normas emanadas
da EBA e, ainda, os termos do acordo com a troika. Os bancos tiveram
de preparar os seus planos de financiamento, com uma fase inicial de
desalavancagem e recorrendo à linha
de recapitalização que foi estabelecida. Assim, para o orador, “ a banca
portuguesa vai estar em condições de
boa solvabilidade também durante o
próximo futuro”.
Rendibilidade: o Maior Problema
“O problema maior da banca portuguesa, neste momento, é a rendibilidade”, continuou Faria de Oliveira,
que enumerou um conjunto de factores que, em simultâneo, afectam
a conta de exploração: a margem
financeira em queda, o aumento do
incumprimento do crédito, a evolução negativa do mercado de capitais
e, ainda, subida do custo das remunerações dos depósitos.
O orador ligou ainda a questão da
rendibilidade ao aumento das imparidades, em consequência do perfil da
carteira de crédito de grande número
das instituições bancárias portuguesas. “O peso do crédito à habitação
e do crédito ao sector imobiliário foi
muito grande e, como sabem, trata-se de crédito a longo prazo, geralmente com spreads muito baixos,
o que, num momento como este, é
negativo para o balanço das instituições”. Recordou, a propósito, que
Portugal é, na Europa, o segundo país
onde a habitação própria tem um
peso maior. Terá, pois, de haver uma

alteração no modelo de negócio, que
implica “transferir grande parte dos
seus recursos humanos da área do
crédito a particulares para o crédito
a empresas”.
O Financiamento da Economia
“Nos Estados Unidos 75% da economia é financiada no mercado de capitais, na Europa dois terços da economia são financiados pelo crédito”,
referiu Faria de Oliveira, lembrando
que em Portugal essa relação é ainda
superior. Acrescem outros problemas graves, como o não pagamento
atempado dos compromissos que geram estrangulamentos sobretudo nas

“O problema maior
da banca portuguesa,
neste momento, é a
rendibilidade...”
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“...o maior problema da
economia portuguesa é a falta
de capitalização da generalidade
das empresas”.
pequenas e médias empresas com
dificuldades de acesso ao crédito. Assim, para o orador, “o maior problema da economia portuguesa é a falta
de capitalização da generalidade das
empresas”. Este é um problema que
tem de ser atacado porque é a base
de tudo, e acontece num momento
em que a banca sofre fortes restrições na concessão de crédito. Assim,
a solução terá de vir da capacidade
de investimento dos empresários,
da sua capacidade de associação, do
apelo aos fundos de investimento e
do recurso ao mercado de capitais.
A dinamização do capital de risco é
um tema na agenda das instituições
europeias que pode ter um impacto
importante enquanto alternativa ao
crédito bancário tradicional. O orador referiu a seguir que “nós temos,
no conjunto do nosso sector, desafios
impressionantes à nossa frente. Em

primeiro lugar, garantir a solvabilidade, a solidez, a força e a capacidade de
competitividade dos nossos bancos e,
ao mesmo tempo, ter presentes os
desafios que se colocam à economia
portuguesa para poder mais rapidamente ultrapassar as dificuldades”.
As Acções de Formação Devem
Ser Reforçadas
O Presidente da APB abordou a seguir o tema da formação profissional.
Referiu-se à premente necessidade de
redução de custos por parte dos bancos, mas lembrou que, no âmbito da
formação, é matéria que tem de ser
muito reflectida: “ Eu penso, por tudo
aquilo que referi, que as acções de
formação devem ser reforçadas para
preparar as instituições para poderem
alterar mais facilmente os modelos de
negócio e serem mais competitivas.
Isto é claríssimo no domínio da forma-

“...muitas vezes a pressão política
tenta forçar e aumentar o ritmo das
transformações, o que coloca mais
exigências e causa problemas aos
sistemas financeiros.”
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ção de base, na formação para a vida,
que é uma expressão de que eu gosto
muito”.
O Papel do IFB e do ISGB
Faria de Oliveira referiu-se ainda
ao papel do IFB/ISGB no domínio
da formação bancária: “Como Presidente da APB defendo intransigentemente que este conjunto IFB/
/ISGB seja capaz de continuar a dar
a resposta que deu no passado, de
uma maneira que se pode considerar
excelente, preparando-se para viver
num mundo mais competitivo como
é aquele em que estamos inseridos
e onde as dificuldades são muitas e
têm de ser vencidas”. Acrescentou
que ao nível da formação em gestão
a situação é mais complexa porque o
ISGB tem a concorrência das universidades. Disse que, assim, “existe a
necessidade clara de o ISGB aumentar, também ele, a sua capacidade de
oferta, a sua exigência, em termos
de benchmarking, para estar no topo,
porque alia as competências profissionais às académicas. Isto não pode
deixar de constituir uma clara vantagem competitiva que deverá ser
aproveitada.” Acrescentou que “é
um desafio muito grande que temos
também pela frente, não nos podemos esquecer, de que quer o IFB,
quer o ISGB são dos bancos. A APB
é dos bancos.”
O Presidente da APB lembrou, a
finalizar que quer o IFB, quer o ISGB
devem olhar para além do nosso
mercado interno: “Coloca-se a possibilidade efectiva, clara, de diversificação para os mercados externos onde
actuamos”. Recordou que, nalguns
desses países, com os quais temos
relações muito próximas, o nível de
bancarização é muito baixo e há grandes necessidades de desenvolvimento no domínio tecnológico, comercial
e de gestão. Assim, “não só pela facilidade da língua, mas principalmente pelo prestígio que o IFB e o ISGB
conseguiram granjear temos possibilidades grandes e deveremos tentar
aproveitá-las, intensificando o nosso
relacionamento nesses mercados”. 
Copyright © 2012 by IFB/APB, Lisbon
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Educação
Financeira
A reflexão aprofundada que, nos últimos anos, se desenvolveu
em torno das questões da educação financeira permite-nos
hoje afirmar com bastante certeza que as iniciativas no âmbito
da formação financeira se devem alicerçar, entre outros, em
torno de três elementos principais: 1º, no esforço para educar
financeiramente os jovens, em especial na escola; 2º, no imperativo
de se aprender com as experiências do passado, as nossas e as dos
outros; 3º, na cooperação e na conjugação de esforços.
Estas três vertentes estão presentes no projecto European
Financial Education Partnership (EFEP). Este projecto envolveu
cooperativamente um conjunto de instituições de diversos países
europeus, que conjugaram esforços no sentido de aprofundar o
desenvolvimento de materiais e partilhar experiências no âmbito
da formação financeira de jovens em ambiente escolar. O artigo
que se segue descreve esta experiência.

Aprendendo
com Pioneiros

José Dias Lopes
Coordenador da Secção

A

educação financeira reflecte-se nas atitudes e
comportamentos em áreas financeiras, facilitando a tomada de decisões informadas.
O facto de a educação financeira contribuir para o
bem-estar individual e para a estabilidade económica
e financeira incentivou, nos últimos anos, a promoção
de diversas iniciativas de literacia financeira. Refira-se,
contudo, que embora a mediatização deste tema seja
relativamente recente, há vários anos que existe um
programa de educação financeira transversal – o Financial Education Partnership (FEP). Este programa de educação financeira inspirou o EFEP, um projecto europeu
que envolveu um conjunto de parceiros e que utilizou a
experiência e estratégia escocesa. De facto, as parcerias
são essenciais para o desenvolvimento de programas
capazes de oferecerem oportunidades para que todos
possam desenvolver as suas capacidades, de acordo
com as suas realidades económico-financeiras.

Ana Barros Graça*
Out > Dez | 2012
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Educação Financeira

"A alfabetização financeira é
assim assumida como uma
competência absolutamente
necessária para o
desenvolvimento pessoal e de
emprego futuro..."
O EFEP inspirou-se, entre outros, no programa de educação financeira escocês – o Financial Education Partnership (FEP). Descreveremos, de seguida, o exemplo escocês, cuja estratégia de acção vale a pena conhecer, bem
como a parceria europeia.
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A Experiência Escocesa
A Escócia é pioneira no que diz respeito à educação
financeira. De facto, desde 1998 que promove acções integradas e desenvolvidas de forma planeada e estruturada,
de acordo com os objectivos governamentais e o envolvimento do Ministério da Educação.
Como plataforma para esta organização, foi criada a
Financial Education Partnership (FEP), uma rede sob a
orientação do CIOBS – Chartered Institute of Bankers in
Scotland – e que integra um conjunto de instituições e organizações do sector financeiro, essencialmente bancos.
No âmbito da FEP, o CIOBS tem vindo a organizar
workshops interactivos em escolas com o objectivo de
formar os seus alunos em termos de conhecimentos e
aptidões a nível financeiro. Nesta missão, o CIOBS tem
sido financiado por diversas entidades do sector financeiro, destacando-se, neste âmbito, as instituições bancárias.
Desde a sua criação, a FEP já proporcionou formação
gratuita a cerca de 173 000 alunos das escolas escocesas,
funcionando como estímulo ao desenvolvimento das suas
competências financeiras, preparando-os para as diferentes fases da vida e aumentando a sua educação financeira.
A grande aposta deste projecto traduz-se na utilização
de voluntários, essencialmente oriundos de bancos e, por
isso, com um forte domínio técnico da área financeira, que
visam dar formação a professores e estudantes, facultando
aos primeiros um maior contacto com os objectivos da
educação financeira traçados pelo governo escocês e, em
simultâneo, com o desenvolvimento de conhecimentos e
aptidões nos alunos, preparando-os e sensibilizando-os
para a importância dos temas financeiros na sua vida profissional futura.
Como forma de garantir a preparação pedagógica da
rede de voluntários, são ministradas acções de formação
pelo CIOBS.
As intervenções no âmbito da educação financeira são
gratuitas e solicitadas pelas instituições interessadas entre
o leque de oferta de dez workshops, cujos temas vão desde
a gestão sensata do crédito, até à tomada de decisão, sendo o mais procurado o que aborda a gestão do dinheiro.
Embora essencialmente vocacionada para a população
do Ensino Básico e Secundário, a FEP também desenvolve
iniciativas para outros grupos, nomeadamente desempregados e pessoas em risco de exclusão financeira.

Copyright © 2012 by IFB/APB, Lisbon
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Gestão
Educação
da Financeira
Actividade Comercial

"A grande aposta deste projecto traduz-se na utilização de
voluntários, essencialmente oriundos de bancos e, por isso,
com um forte domínio técnico da área financeira..."
A metodologia adoptada na Escócia pela FEP foi considerada pela
Comissão Europeia como uma boa
prática, passível de ser disseminada
a outros países europeus. Este facto,
associado à actualidade e criticidade
da educação financeira, fez desenvolver um projecto com financiamento
da Comissão Europeia, através do
programa Comenius.
O Projecto EFEP – European
Financial Education Partnership
O projecto EFEP concretizando
o princípio da “partilha de boas práticas” dos países parceiros, conseguiu trazer à escala europeia a “boa
prática” escocesa preconizada pelo
CIOBS – parceiro do projecto EFEP
–, nomeadamente através da Financial Education Partnership (FEP).
O EFEP envolveu como parceiros
institutos e associações bancárias,
bem como universidades de nove
países e ainda diversos parceiros de
disseminação – relay partners –, como
o IFB – Instituto de Formação Bancária. Este projecto, ao nível da esfera
comunitária, pretendeu sensibilizar as
instituições de formação profissional,
associações profissionais e o sector financeiro em geral para a importância
de promover a literacia financeira nas
escolas e fomentar o intercâmbio entre a escola e o mundo do trabalho e
para a necessidade de formação adequada e de qualidade.
Tendo como objectivo a disseminação do modelo escocês e a sua
adaptação às diferentes realidades
de cada país, o projecto EFEP visava sensibilizar para a necessidade de
se criarem redes de voluntários nos
diversos países europeus que fossem
especialistas na área financeira – quer
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estivessem no activo ou não – e pretendessem, de uma forma gratuita,
transmitir conhecimentos, do domínio financeiro, nas escolas.
Para isso, foi essencial a criação
de um modelo de coordenação das
actividades de educação financeira
ao nível dos diferentes países, contribuindo para a melhoria da qualidade
dos materiais de suporte às acções
que lhe estão subjacentes, bem como
a sua disseminação junto de todos os
agentes educativos.
A alfabetização financeira é assim
assumida como uma competência
absolutamente necessária para o desenvolvimento pessoal e de emprego
futuro e é uma competência de vida
fundamental para a inclusão financeira e social e, portanto, de cidadania
activa. O projecto procurou ainda a
aplicação de um formato curricular
de excelência, capaz de colmatar as
lacunas de literacia financeira transversais a todos os países da Europa,
apostando na promoção de um espírito empreendedor e de consumidores responsáveis e informados.
O IFB organizou em Lisboa, no
passado dia 28 de Junho, um seminário de disseminação do projecto
EFEP. Este evento integrou, como
oradores, organismos nacionais com
intervenção na educação financeira,
nomeadamente o Banco de Portugal,
o Ministério da Educação e Ciência,
a ANQEP – Agência Nacional para a
Qualificação e o Ensino Profissional
e a APB – Associação Portuguesa de
Bancos e os coordenadores do projecto e teve como principais destinatários os professores do Ensino
Secundário. Foi visível o interesse das
escolas pelo EFEP, em especial nas
vertentes da rede de voluntários es-

pecialistas na área financeira e materiais pedagógicos utilizados.
Uma vez terminado o projecto,
com a conferência de disseminação
que teve lugar em Bruxelas, no passado dia 13 de Setembro, pretende-se
continuar o trabalho de intercâmbio
de boas práticas e de estabelecimento de redes, colocando a experiência
adquirida e materiais produzidos ao
serviço de iniciativas análogas a terem
lugar noutros países. 
*Técnica do Departamento Pedagógico,
Técnico e de Novos Produtos
do IFB & ISGB
http://www.efep-project.eu
http://www.charteredbanker.com
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Diga-nos
como É...
Conheça, neste espaço, pessoas que
partilham connosco as suas vivências
e experiências de trabalho.

Rosária Abreu*
Qual considera ser o principal “mandato” do responsável de formação?
Desenhar o plano de formação necessário e adequado aos recursos humanos existentes e ao plano estratégico
da instituição, tendo por objetivo conseguir um perfeito alinhamento entre
ambos. Em síntese, o “mandato” para o
responsável de formação é saber organizar todos os recursos disponíveis (humanos e financeiros) numa combinação
ótima, ou seja, em que a maximização
da satisfação individual atinja um nível
de equilíbrio tal que corresponda à maximização dos resultados da instituição.
Quais foram as mudanças mais significativas que ocorreram na formação na banca nos últimos anos?
E, na sua organização, quais são os
desafios mais importantes num futuro próximo?
Considerando o momento atual,
maior rigor e contenção económica,
as instituições financeiras estão a ser
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mais seletivas na avaliação das necessidades e na elaboração do seu plano
de formação, fazendo opção por ações
de formação que de forma célere e eficaz constituam um valor acrescentado
para os seus colaboradores sem, contudo, ignorar a formação para planos de
carreiras destinados ao seu desenvolvimento pessoal, e também da instituição, na medida em que gera um melhor
serviço ao cliente.
A alteração substancial das metodologias (possibilidade de substituição de
ações de formação da modalidade presencial por alternativas no âmbito das
novas tecnologias) e de conteúdos (por
imperativos legais e de supervisão ou
motivados pelo próprio negócio) foi a
mudança mais significativa. O estímulo
aos colaboradores para um necessário e
contínuo processo de auto aprendizagem
e atualização foi também uma grande
mudança na perspetiva da formação.
O desafio será manter o alinhamento
do plano de formação com a estratégia
da instituição, transformando o processo formativo num elemento estratégico
de suporte à diferenciação da marca.
No Montepio desenvolvemos uma
estratégia ajustada ao alinhamento comentado, na qual se inclui a formação
específica dos nossos colaboradores
nos Valores Mutualistas como fator de
identificação da nossa instituição, que
nos distingue claramente das restantes
instituições do setor. Aliás, esse foi um
dos primeiros aspetos e um dos mais
relevantes no processo de aquisição do
Finibanco, que mereceu um especial
enfoque da formação, por se entender
fundamental para a integração daqueles
colaboradores nos valores e cultura do
Montepio.
Como é, tipicamente, a sua semana
de trabalho?
Focalizada no desenvolvimento de
uma direção estratégica vocacionada para a área de Recursos Humanos,
concretizado nas diferentes atividades
e ações que daí derivam, que se resumem no seguinte:
• Planificar e executar as políticas de
recursos humanos face às estratégias
superiormente definidas;
• Colaborar com as restantes áreas funcionais da instituição na tomada de decisões sobre recursos humanos;

• Gestão e controlo das ações em curso.
Estas funções são desenvolvidas
pessoalmente ou por delegação nos
meus colaboradores diretos, aos quais
reconheço uma total identificação com
as minhas orientações. Esta concretização pressupõe a realização de reuniões
com órgãos de gestão, áreas orgânicas
e os colaboradores da Direção.
Que característica mais aprecia nas
pessoas com quem trabalha?
Não há uma caraterística, pelo que
enunciarei algumas delas:
• Motivação e identificação com o
projeto e a equipa;
• Resiliência, persistência e assunção
de riscos;
• Capacidade de interação pessoal;
• Iniciativa e inovação.
Uma equipa faz-se potencializando as
melhores características individuais, num
processo de complementaridade, de forma a tornar aquele coletivo mais forte
que a soma dos contributos individuais.
Se lhe dessem a oportunidade de dar
um único conselho a alguém que irá
assumir a função de responsável de
formação, o que diria?
Descentralizar e atuar em articulação com as restantes áreas operacionais
da instituição, como nossos clientes internos. Com estes, temos assumido um
compromisso de apoio e colaboração
na formação e no desenvolvimento
profissional das suas equipas, para um
melhor desempenho das suas funções,
com especial atenção para o impacto
nos objetivos da instituição e na atenção aos clientes externos.
Qual o lema da sua vida? Como o aplica à sua atividade profissional?
Dar o meu melhor em tudo em que
intervenho, enquadrando a atuação em
valores e princípios éticos. Estar bem
comigo e com os princípios que me
norteiam. Aceitar o erro e corrigi-lo.
A atividade profissional é desenvolvida
tendo como alicerces os meus princípios
e valores de referência, os quais procuro
integrar na concretização dos objetivos e
nos valores e missão da instituição à qual
tenho o orgulho de pertencer. 
*Directora de Recursos Humanos do Montepio
Este texto foi escrito ao abrigo do
novo acordo ortográfico.
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Análise Económica

Anatomia da Crise em Portugal
Através da Análise de Fluxos de Capital

A

Cristina Casalinho

s circunstâncias que, ao longo das últimas décadas,
trouxeram de volta a Portugal um programa de
ajustamento económico e financeiro (PAEF) patrocinado pelo Fundo Monetário Internacional (Fundo ou
FMI) podem ser analisadas através do comportamento dos
fluxos de capitais entre Portugal e o resto do mundo. Na
segunda metade dos anos 90, Portugal exibia necessidades
de financiamento externo relativamente modestas (inferiores a 5 mil milhões de euros), as quais foram progressivamente aumentando, alimentadas por um ambiente de
taxas de juro muito reduzidas, complacência face ao risco
de crédito, liquidez excedentária em alguns países europeus, que pretenderam ampliar a rendibilidade das suas
aplicações mediante concessão de crédito a países com deficiência de poupança como Grécia, Espanha ou Portugal.
O incremento das necessidades de financiamento externo,
decorrentes da expansão de importações e das dificuldades de
competitividade experimentadas pelas exportações portuguesas, foi
alimentado sobretudo
por empréstimos aos
bancos portugueses e
por compra de dívida
titulada do Estado e
empresas portuguesas
por investidores não residentes (Gráfico 1).
A eclosão da crise financeira internacional ressuscitou a aversão
ao risco, interrompendo os
mecanismos
tradicionais
de financiamento da
economia
portuguesa. Numa

Gráfico 1 – Necessidades de Financiamento e
Fontes de Financiamento
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Gráfico 2 – Empréstimos/Depósitos por Não Residentes
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primeira fase (2008-09), os bancos portugueses assistiram a
uma redução dos empréstimos/depósitos obtidos junto de
investidores estrangeiros; mas as necessidades de refinanciamento foram superadas por substituição dos credores
privados pelos bancos centrais (e.g., financiamento junto
do Banco Central Europeu – BCE – em vez de empréstimos/depósitos de instituições financeiras não residentes)
– Gráfico 2. Este financiamento é registado como crédito

Cristina Casalinho*
Out > Dez | 2012
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"... programa de assistência já
se encontra desembolsado em
mais de 70% do total, pelo que a
disponibilidade de financiamento de
entidades oficiais vai obrigatoriamente
reduzir-se, exigindo restauração
de confiança nos investidores
internacionais privados..."
externo obtido pelo Banco de Portugal. Neste período, os
investidores não residentes, muito embora já não subscrevessem títulos de dívida de bancos, continuavam a adquirir
dívida pública (Gráfico 3). Porém, a partir de 2010, com o
contágio da crise financeira aos soberanos, o financiamento do Estado português também foi descontinuado junto
de não residentes privados. A deficiência de meios de pagamento pelo Estado foi, então, suprida pela obtenção de
financiamento oficial junto de organismos internacionais,
como o Fundo, a Comissão Europeia e o BCE. Portanto,
observou-se uma substituição de colocação de dívida pública titulada junto de investidores não residentes por empréstimos externos obtidos pelas administrações públicas
junto de organismos oficiais (Gráfico 2).
Ao contrário de outros países intervencionados, constata-se que a saída de capitais tem sido limitada. Após um
considerável incremento observado em 2010, a constituição de depósitos no exterior por particulares diminuiu
em 2011 (Gráfico 4). A única rubrica que revela saída de
capital em Portugal em 2011 concerne ao acréscimo de investimento directo de empresas portuguesas no exterior
(Gráfico 5). Este fenómeno poderá explicar-se com a busca de mercados alternativos. Ainda em 2011, relativamente ao investimento em acções ou dívida titulada, constata-se que os portugueses foram importantes vendedores de
activos face ao exterior, em parte como consequência do
forte resgate de fundos de investimento e recomposição
das carteiras em prol de instrumentos nacionais como
depósitos, que ofereciam interessantes taxas de rendibilidade num ambiente de forte incerteza nos mercados de
capitais (Gráfico 6).
Entre Janeiro e Maio de 2012, as necessidades de financiamento externo da economia portuguesa praticamente desapareceram. Não obstante, as fontes de financiamento permanecem as mesmas observadas ao longo
de 2011. Concretizando: os investidores não residentes
privados persistem em evitar activos portugueses, sejam
acções, dívida titulada ou empréstimos/depósitos. Con-
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Gráfico 3 – Compra de Activos Portugueses por Não Residentes
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Gráfico 4 – Depósitos/Empréstimos de Portugueses no Exterior
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tinuam activos como fontes de financiamento: o Banco
Central Europeu e os organismos internacionais. Porém,
o programa de assistência já se encontra desembolsado
em mais de 70% do total, pelo que a disponibilidade de
financiamento de entidades oficiais vai obrigatoriamente
reduzir-se, exigindo restauração de confiança nos investidores internacionais privados para providenciar empréstimos a bancos e empresas portuguesas e/ou compra de
títulos de dívida sob pena de aperto do financiamento à
economia e eventual intensificação da recessão. Muito
embora os empréstimos do BCE e organismos oficiais
continuem a fluir, os empréstimos/depósitos aos/nos bancos permanecem em território negativo, bem como as
aquisições de dívida e acções portuguesas. Realce-se, pela
positiva, que os fluxos de saída de fundos para o exterior
por via de investimento directo ou depósitos apresentaram ritmos mais lentos nos primeiros meses do ano. No
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Gráfico 5 – Investimento Directo – Entradas e Saídas de Portugal
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Gráfico 6 – Compra de Activos Estrangeiros por Portugueses
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05

Área de Marketing e Gestão da Actividade Comercial
Técnicas de Negociação e Venda

20 e 21

Área de Comportamento Organizacional
Comunicação na Empresa e Relacionamento Interpessoal

01 e 02

Gestão do Tempo
Liderança de Equipas

referente aos principais riscos de saídas de fundos, estes
afiguram-se mais controlados. Antecipa-se que o fluxo de
notícias sobre a crise europeia assuma cariz mais construtivo, enquanto o cumprimento das metas estabelecidas no PAEF deverá favorecer a restauração da confiança
dos investidores nos devedores portugueses. Os riscos
são ainda muito significativos. Vale a pena recordar que: a
dívida externa portuguesa corresponde a cerca de 230%
do PIB, representando a assistência oficial (incluindo o
programa de compra de títulos pelo BCE) 55% do PIB;
apenas as necessidades de financiamento anuais estão
agora controladas por equilíbrio do saldo conjunto das
balanças corrente e de capital; e, recorde-se, finalmente,
que os investidores privados estrangeiros persistem em
não renovar as posições que se vão vencendo. 
*Economista
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06 e 07
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Área de Contabilidade e Análise de Empresas
Análise Económico-Financeira de Empresas

10 a 12

Auditoria Bancária
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Contabilidade Bancária
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03 e 04

Introdução às Normas Internacionais de Contabilidade
SNC – Sistema de Normalização Contabilística

28 e 29
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Área de Mercados Financeiros
Análise de Investimentos e Gestão de Carteiras

19 e 20

Mercado e Produtos Financeiros

12 a 14

Mercado Monetário e Cambial
Operações de Bolsa e a Interligação aos Mercados

17 e 18
11 e 12(P)

08 e 09

Organização e Funcionamento de Uma Sala de Mercados

19 a 21

(P) – Porto
Cursos com duração de 1 a 5 dias, conforme indicado, destinados a apoiar o desenvolvimento profissional
dos participantes, sendo, por este motivo, “sem reconhecimento oficial”.

Veja os programas completos em www.ifb.pt ou contacte:
Teresa Corales – t.corales@ifb.pt
LISBOA
Av. 5 de Outubro, 164, 1069-198 Lisboa
Tel.: 217 916 278
Fax: 217 977 732
PORTO
Rua Fernandes Tomás, 352 – 4.º, 4000-209 Porto
Tel.: 225 194 120 Fax: 225 102 205

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

PALMIRA JOÃO
Uma Nova Etapa

André C. Lyra

20 Anos Depois –
o Formando Nº 1

André Casanova Lyra*

É

com muita satisfação e orgulho que me associo às comemorações
do 20º aniversário do Curso de Formação Bancária em Alternância,
de que fui aluno do 1º Curso, entre 1992 e 1994 e a quem, por
coincidência, foi atribuído o número um.
Recordo ter lido num anúncio de jornal que fez o click entre a utopia de
um percurso incerto mas desejado, no meu caso, Arqueologia, e o pragmatismo de uma escolha certa que até então não era ponderada. Tinha 16
anos, encontrava-me no ensino dito convencional e não hesitei perante a
opção do ensino em alternância e das perspectivas de uma carreira na banca.
A estrutura pedagógica do curso, muito próxima da formação de adultos, e as aulas essencialmente práticas, dadas por professores muitos dos
quais provenientes da banca e que acumulavam a vertente lectiva com as
suas funções bancárias, tornaram o curso muito apelativo e exponenciaram o interesse e empenho ao longo dos três anos.
O curso, por funcionar num horário de oito horas diárias durante 11
meses por ano, entre aulas e estágio, consolidou hábitos de trabalho num
grupo de alunos com idades a partir dos 16 anos. A realização de estágios
durante os três anos influenciou positivamente todo o meu percurso profissional, pela aprendizagem e sentido de responsabilidade que me incutiu.
Depois de concluído o curso, e com o ritmo adquirido, decidi continuar a estudar. Tirei uma licenciatura em Contabilidade e Administração,
em horário pós-laboral como trabalhador estudante, e, já recentemente,
fiz uma pós-graduação em Economia e Gestão de Instituições sem Fins
Lucrativos.
Segui uma oportunidade profissional na área financeira de uma instituição não bancária, encontrando-me, ao longo dos últimos oito anos, a
desempenhar funções como dirigente.
Considero que as bases do meu conhecimento foram criadas no IFB,
num percurso determinante pessoal e profissionalmente. 
*Subdirector Financeiro
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Em Setembro último, depois de quase três décadas
de dedicação ao Instituto,
Palmira da Silva João iniciou, com a merecida reforma, uma nova etapa da sua
vida.
Juntou-se ao IFB poucos
anos após a sua criação, começando a sua actividade
como formadora e colaborando na criação dos materiais pedagógicos necessários ao ensino em sala e à
formação a distância. Trabalhou posteriormente como
coordenadora, participando
activamente em projectos
estruturantes. Nos últimos
anos, foi responsável pela
área de ensino a distância
no Departamento de Formação Profissional.
O mérito do seu trabalho
revela-se também no relevante papel que teve na
integração e preparação de
novos quadros do Instituto e na forma como soube
transmitir a todos os que
com ela tiveram o privilégio
de colaborar a experiência
e o saber que acumulou ao
longo da sua vida profissional. 
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O Sector Bancário
Em Portugal no Ano de 2011

Com base no Boletim Informativo da Associação Portuguesa de Bancos (APB), destacamos alguns dados relevantes
sobre o sector bancário durante o exercício de 2011, ano de enormes desafios e exigências.
De facto, em 2011 a actividade bancária desenvolveu-se num contexto difícil em termos macroeconómicos e financeiros, com instabilidade dos mercados e com uma série de requisitos prudenciais. Contudo, apesar de todos os condicionalismos, resulta da análise feita pela APB no Boletim Informativo nº 47 que o sector bancário deu provas de solidez e
que se encontra melhor preparado para enfrentar os desafios de 2012.
Deixamos, pois, alguns dados que permitem caracterizar globalmente o sector bancário e a sua actividade em 2011.
A desaceleração que se vinha a registar acentuou-se
com o activo agregado a decrescer cerca de 1,4% face ao
ano anterior. Esta quebra, sendo superior à registada ao
nível do PIB, nacional evidencia uma diminuição do peso
das instituições financeiras na economia portuguesa.
De salientar uma evolução positiva do rácio de transformação que foi de 139% em 2011, face ao valor de 152,2%
em 2010. Esta diminuição deveu-se à redução do crédito
bruto a clientes (– 8 062 milhões de euros, ou seja – 2,8%)
e ao aumento dos recursos de clientes e outros empréstimos (+14 092 milhões de euros, ou seja +7,4%).
O número de contas bancárias activas diminuiu (4,1%),
tendo o número de cartões activos registado um crescimento (4,8%).
O número de agências bancárias diminuiu (2,4%), conforme Gráfico 1.

Gráfico 2 – Evolução do Número de Empregados
Afectos à Actividade Doméstica
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A maioria dos empregados é do género masculino (53,5%) e tem como habilitações o Ensino Superior
(51,7%).

Gráfico 1 – Evolução do Número de Balcões Domésticos
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Em termos globais, a actividade de formação sofreu o
impacto da política de contenção de custos praticados nos
bancos, conforme se evidencia no Gráfico 3.
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Gráfico 3 – Horas de Formação Realizadas
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O número de empregados afectos à actividade doméstica diminuiu (Gráfico 2).
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Para melhor compreensão da actividade bancária em 2011, sugerimos a consulta do Boletim Informativo da APB, nº 47,
de Julho de 2012, disponível em www.apb.pt.
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Conte-nos

Caso...

…De Outros Tempos
É uma história antiga. Imagine-se nos “anos dourados”, como foram alcunhados os anos 50,
período das revoluções comportamentais e tecnológicas que caracterizaram a segunda metade do
século XX. Os bancos tinham nome de gente, os clientes vestiam-se a preceito para pedirem um
empréstimo ou a reforma de uma letra, as sedes eram revestidas a madeira, couro e latão, os porteiros e contínuos usavam farda e ninguém levantava a voz. Outros tempos…
Delicie-se agora com o caso que se segue.
Condutor de Elevadores
Hoje, conto uma história de elevadores antigos passada no Banco de Portugal, na sua sede.
Como se sabe, dantes, todos os elevadores tinham um condutor que nos abria e fechava a
porta de lagarto e que nos levava ao andar que lhe indicávamos. O comando era feito através de uma manivela que o condutor fazia rodar na periferia de uma caixa redonda, que existia apenas como carenagem protectora dos contactos eléctricos dos vários andares. Só mais tarde, já sem ascensorista, é que o passageiro passou a comandar o elevador através de botões.
Ora, um dia, tive de ir ao Banco de Portugal buscar uns avisos.
Entrei pelo r/c, naturalmente, e mandaram-me subir no elevador.
— Diga ao Sr. José que o leve ao 2º andar.
Então, o Sr. José de Carvalho (chamar-lhe-ei assim, por já não me lembrar do seu verdadeiro
nome), de farda cinzenta e de boné de pala, tal como todos os restantes ascensoristas dos bancos,
tirou o boné à minha entrada no elevador, deu a volta à manivela e lá me introduziu no 2º andar,
depois de me ter aberto a porta de lagarto. Não venho aqui para contar a história dos avisos que fui
buscar, que não têm história, mas sim um episódio que se dizia ter-se passado com este ascensorista. Ora, este contínuo do BdP, um dia, achou que já era suficientemente importante para mandar
imprimir cartões de visita e assim o fez. Um destes
cartões, não se sabe como, foi parar às mãos do Governador do Banco, que ficou pasmado com o que viu:

José Carvalho
Então, o bom do José apanhou um grande raspanete, não mais conduziu o elevador e foi transferido para
a casa-forte, como carregador de calhamaços e de pilhas de papel. Uma das tarefas que passou a executar
foi a de transportar os livros de contabilidade que, no
fim do dia, tinham de ser guardados na casa-forte.
Então o bom do Carvalho mandou imprimir novos carrtões de visita, que rezavam assim:
JCR

Chefe de elevadores
do Banco de Portugal

Rua do Comércio, 148 Lisbo
a

José C

Rua do
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A Banca Foi Notícia
Cheques Deixaram de Ser a
Principal Forma de Pagamento

Banco Violou Embargo
dos EUA ao Irão

O Banco de Portugal publicou o seu relatório sobre sistemas de pagamento,
no qual se verifica a seguinte situação:
Em 2011, apesar
Operações de Pagamento – Movimento Global do SICOI
da
quebra sustentada
(Sistema de Compensação Interbancária)
na
utilização do cheQuantidade
Variação
que,
foram procesem milhões
(2010-2011)
sados no SICOI 79,7
2011
milhões de cheques,
Total
2 005,8
3,5
no valor de 106,7 mil
Cheques
79,7
– 16,7
milhões de euros (méEfeitos Comerciais
0,2
– 15,2
dia diária de 320 mil
Transferências a Crédito
102,5
18,7
cheques, no valor de
Débitos Directos
127,8
5,4
428,3 milhões de euros). Foram devolviMultibanco
1 695,6
3,8
dos 0,8 por cento dos
cheques apresentados (0,7 por cento em 2010). No entanto, em termos absolutos, as devoluções diminuíram de 676 mil, em 2010, para 636 mil, em 2011
(menos 5,9%). A maior parte das devoluções continua a dever-se à “falta ou
insuficiência de provisão” (473 mil devoluções, menos 3,5% do que em 2010).
Foram processados diariamente na rede Multibanco cerca de 4,6 milhões de
operações com impacto financeiro (operações de levantamento e depósito de
numerário e de pagamento), perfazendo 243 milhões de euros. Os tipos de
transacção mais correntes efectuados na rede Multibanco foram: compras
(42,6% da quantidade total de operações), levantamentos nacionais (243,3%)
e pagamentos de baixo valor (17,0%). Face a 2010, assinala-se o acentuado
crescimento das compras realizadas em território nacional com cartões estrangeiros (mais 13,1% em quantidade e mais 12,3% em valor) e das compras
realizadas no estrangeiro com cartões de pagamento nacionais (mais 12,4%
em quantidade e mais 5,8% em valor). 

O HSBC realizou transacções secretas com o Irão no valor de 16
mil milhões de dólares entre 2001
e 2007, violando as leis americanas
de embargo ao regime de Teerão. A
revelação consta de um relatório de
uma subcomissão do Senado para a
segurança interna, em que se constata que as filiais europeias e do
Médio Oriente do HSBC realizaram
essas operações sem que delas conste qualquer referência ao Irão. Essas
“transacções secretas” foram levadas a cabo através do HBUS, a filial
americana do HSBC, e terão implicado 25 mil operações ao longo de seis
anos. 

http://www.bportugal.pt

Bankinter Projecta a Agência do Futuro
O banco espanhol Bankinter inaugurou recentemente uma agência utilizando standards de desenvolvimento sustentável e concebidos para utilização
de clientes com deficiência (acessibilidades e mobiliário redesenhado, ATM
mais baixas, um sistema de amplificação do som para os clientes com problemas auditivos, serviços de consulta com linguagem gestual). Foi feito também
um esforço para tornar a agência mais amigável em termos ambientais, com
iluminação e computadores de baixo consumo energético, repensando a mobilidade para reduzir as emissões de CO2. Foram ainda plantadas árvores para
atenuar as emissões que não podem ser reduzidas.
Por último, o Bankinter tem apostado na inovação para melhorar a produtividade e eficiência da agência (videoconferências, tablets e telas digitais).
O objectivo do banco é expandir estas medidas da agência-piloto a todas as
outras 366 agências do Grupo até 2020. 

Diário de Notícias,
Julho 2012

Cartões Visa Contactless
Chegam em Outubro
Bancos portugueses vão receber
cartões de débito e crédito que
dispensam uso do PIN
Pagar as compras em segundos,
apenas com a aproximação do cartão
ao terminal de pagamento, deixou
de ser ficção. A Visa vai garantir essa
realidade a partir do final de Outubro, quando os maiores bancos portugueses começarem a receber os cartões Visa Contactless, que dispensam
a introdução de PIN (código secreto
de quatro dígitos) para fazer as transacções. 
Diário Económico,
Agosto 2012

Site – EFMA – Março 2012
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Actividades
Internacionais do IFB
África
 11º Curso Integrado de Gestão Bancária
– Balanço Final
Terminou a 5 de Julho o 11º Curso Integrado de Gestão
Bancária (CIGB), organizado pelo Instituto de Formação Bancária (IFB), com o apoio da Associação Portuguesa de Bancos
(APB), para colaboradores de bancos dos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e de Timor-Leste (TL).
De acordo com o balanço final, muito positivo, o
CIGB envolveu 307 participantes nas suas 11 edições.
A 11ª edição deste curso (11º CIGB) decorreu em Lisboa, no IFB, de 26 de Abril a 5 de Julho de 2012, abrangendo mais de 300 horas de formação para um grupo de
formandos de 15 instituições bancárias.
No jantar de encerramento, estiveram presentes
representantes de bancos portugueses com operações

nos PALOP e Timor-Leste e de bancos angolanos a operar
em Portugal, representantes de instituições angolanas,
da AICEP Portugal Global e o Senhor Secretário Executivo
da CPLP. Estiveram também representadas as Embaixadas
de Angola, Guiné-Bissau, e São Tomé e Príncipe.
 Outros Projectos
O IFB continuou ao longo deste 3º trimestre a desenvolver uma actividade relevante nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), concretizando projectos
de formação globais para diferentes instituições financeiras
e cursos de curta duração, quer para bancos portugueses
com operações naqueles países, quer para bancos locais.
As principais áreas temáticas abordadas são sobretudo as
comportamentais, técnicas bancárias e de gestão. 

Europa
 Projecto BIF bem avaliado
pela Comissão Europeia
O Projecto BIF – Promoting Recognition of Learning Outcomes
Through ECVET System – chegou
ao fim com a aprovação, em Julho,
do relatório final com uma boa
nota por parte da EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Este projecto, de que o Instituto de Formação Bancária foi a instituição contratante, reuniu uma
parceria de mais oito instituições de vários países. Os
peritos externos nomeados pela EACEA atribuíram uma
nota de 85% ao trabalho desenvolvido, o que indica que
os objectivos foram atingidos, revelando ainda aspectos
de grande qualidade. Os avaliadores salientaram que os
resultados alcançados são claros e totalmente adequados à proposta original. Como pontos fortes, destaca32
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ram o envolvimento da parceria no estabelecimento de
uma rede de organizações profissionais, os produtos de
grande qualidade que garantem a pertinência da sua utilização futura (User’s Guide e ECVET Vademecum) e o
desenvolvimento de uma metodologia (JADE) para atribuição de créditos ECVET às qualificações no sector dos
serviços bancários e financeiros, considerada muito interessante por assegurar o reconhecimento de diferentes
formas de aprendizagem. Um aspecto bastante valorizado pelos peritos foi a contribuição dada por representantes de diversos stakeholders do sector (representantes
de bancos e de companhias de seguros, formadores, formandos, entre outros) durante a fase piloto do projecto,
que contribuiu para uma maior adaptação à realidade da
formação profissional do sistema bancário e financeiro.
Os produtos do projecto podem ser consultados no
website oficial [www.bifebtn.eu/] ou no Portal ADAM
[www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm]. 
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Actividade no ISGB
 Licenciaturas

no Superior. A inscrição para a frequência de unidades
curriculares isoladas pode ser realizada em qualquer
momento.
Estes alunos poderão ainda ser objecto de avaliação.
Aos alunos que frequentem unidades curriculares isoladas
e que sejam aprovados na avaliação será passada uma declaração comprovativa.
Os alunos que frequentem o ISGB nesta modalidade
serão integrados nas turmas regulares de licenciatura em
funcionamento na escola, participando de um modo indiferenciado nas actividades escolares.

Estágios

No passado dia 29 de Setembro iniciaram-se as actividades lectivas no Instituto Superior de Gestão Bancária
(ISGB) com sessão de abertura do ano lectivo das licenciaturas em Gestão Bancária e em Gestão e Sistemas de
Informação.
Os alunos podem optar por diferentes modalidades de
frequência, designadamente o ensino a distância apoiado
em manuais de auto-estudo ou modalidades com apoio
presencial, quer em horário laboral, quer em horário pós-laboral.

Vagas Disponíveis e Condições Especiais

Existem ainda vagas disponíveis para ambas as licenciaturas do ISGB. A estas vagas apenas se poderão candidatar
alunos do regime de Mudança de Curso.
Os antigos alunos da formação em alternância (IFB) estão isentos do pagamento do valor da matrícula e isentos
ainda das propinas do mês de Julho nos três anos lectivos.
Os novos alunos (1º ano/1ª matrícula) beneficiam de
isenção do pagamento do valor da matrícula e da propina
do mês de Julho.
Os alunos de reingresso estão isentos do pagamento da
taxa de reingresso.
Para informações mais detalhadas, consulte o site do
ISGB (www.isgb.pt).

Unidades Curriculares Isoladas

Os interessados podem frequentar unidades curriculares isoladas de entre as disciplinas de licenciatura
em funcionamento no ISGB. A frequência destas unidades não obriga ao processo de candidatura ao Ensi-
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Cerca de 25 alunos do ISGB – recém-licenciados ou em
fase de conclusão do curso – iniciarão, neste mês de Outubro, estágios profissionais de aproximação à vida activa,
em instituições do sector financeiro. A duração dos estágios varia entre os seis e os nove meses.

 Pós-Graduações
Encontram-se abertas as candidaturas para as pós-graduações do ISGB.
Têm início previsto para Outubro/Novembro de 2012
as seguintes pós-graduações:
Pós-graduação
Investimentos e Mercados Financeiros

Edição

Local

12ª

Lisboa

Alta Performance nas Vendas

8ª

Lisboa

Compliance

4ª

Lisboa

Gestão Bancária

3ª

Lisboa
e Porto

Marketing Digital na Banca

3ª

Lisboa

Auditoria Financeira e de Sistemas de Informação

2ª

Lisboa

Business Intelligence no Sector Financeiro

1ª

Lisboa

A oferta formativa para o ano 2012/2013 inclui ainda
o Curso Avançado de Gestão Bancária (22ª edição), com
início previsto para o 2º trimestre de 2013.
Com excepção do Curso Avançado de Gestão Bancária, todas as pós-graduações funcionam em horário pós-laboral.
Os antigos alunos das licenciaturas do ISGB ou dos cursos de formação em alternância do IFB terão isenção do
valor da matrícula. 
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Formação em
Alternância na Banca
Jovens Diplomados em Lisboa e Porto
Após obtenção de aproveitamento na prova de avaliação final, em Lisboa e
no Porto, 83 jovens diplomaram-se com o Curso de Técnicas e Operações Bancárias (TOB), no início de Setembro.
Foi o culminar de três anos lectivos de intensas actividades lectivas contemplando formação na vertente sócio-cultural, científica e tecnológica, e também
a formação prática em contexto de trabalho – estágios em bancos (em todos
os anos do Curso).
A conclusão deste Curso possibilitou aos jovens a dupla certificação – equivalência ao 12º Ano e ao nível 4 de qualificação profissional –, bem como o desenvolvimento de técnicas, conhecimentos e atitudes conducentes a um perfil
de técnico comercial bancário.
Desejamos a todos os diplomados as maiores felicidades pessoais e profissionais! 

Novo Ano Lectivo – 22ª Edição
Teve início a 17 de Setembro a 22ª edição do Curso TOB, com a realização
de sessões de abertura, em Lisboa e no Porto, onde marcaram presença representantes dos bancos, responsáveis do Instituto do Emprego e Formação
Profissional (IEFP), a direcção do IFB, formadores e alunos.

20 Anos dos Cursos
de Formação em
Alternância –
Confraternização
No âmbito do plano de comemorações dos 20 anos, o núcleo
dos antigos alunos da Formação em
Alternância na Banca, organizou,
com o apoio do IFB, encontros de
confraternização, procurando reunir
antigos alunos e também actuais e
antigos formadores e colaboradores
deste Departamento do IFB.

Encontro no Porto
Neste sentido, realizou-se no dia
19 de Maio de 2012, no Porto, um
jantar, que decorreu num ambiente
de
d animação e boa disposição e constituiu
tit
uma oportunidade para se recordarem
co
momentos marcantes para
to
todos!

Encontro em Lisboa
E

Victor Gil, Delegado
Regional de Lisboa e
Vale do Tejo do IEFP
no uso da palavra.

O início de um novo ano lectivo é, para nós, sempre um momento marcante: mais de 100 alunos iniciam um novo ciclo da sua vida, integrando um
processo formativo exigente mas que lhes irá proporcionar, temos a certeza,
uma formação de excelência e a todos desejamos os maiores êxitos pessoais
e profissionais.
Trata-se, de facto, de um projecto formativo que resulta de uma parceria,
desde 1992, entre o IEFP e o IFB, que tem permitido o ingresso no mercado de
trabalho/progressão de estudos de nível superior a uma elevada percentagem
de diplomados, após os três anos de formação. 
34
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Está prevista a realização de um
jantar
ja
de confraternização, no dia 13
de
d Outubro, sábado, pelas 19h30, no
Parque
Pa
das Nações, em Lisboa.
Se é antigo aluno ou antigo formador,
d não marque mais nada para esse
dia
d e ajude-nos a divulgar este evento
passando
pa
a palavra, para que todos
nos possamos reencontrar e viver
momentos únicos!
Saiba como inscrever-se através
do site: www.ifb.pt/alternancia. Participe! 
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Departamento de
Formação Profissional

Data
15 a 16 Out.

Início a
11 Out.
Horário
18h00 – 21h00

Horário
09h00 – 12h30
13h30 – 17h00

Duração
42 horas

Duração
14 horas

Data
22 a 24 Out.
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Início a
11 Out.
Horário
17h30 – 20h30

Horário
09h00 – 12h30
13h30 – 16h00

Duração
72 horas

Duração
18 horas

Data
10 a 12 Out.

Data
12 a 14 Nov.

Horário
09h00 – 12h30
13h30 – 17h00

Horário
09h00 – 12h30
13h30 – 16h00

Duração
21 horas

Duração
18 horas

Início a
13 Out.
Formação a
distância:
• Base Papel
• e-Learning
Duração
4 meses

Data
A partir de
8 Out.
Horário
17h30 – 21h00
Duração
UFCD – 50 h
Ciclo – 250 h
GOVERNO DA REPÚBLICA
PORTUGUESA

Cursos destinados a apoiar o desenvolvimento profissional dos participantes, sendo, por este motivo, “sem reconhecimento oficial”.

www.ifb.pt

Para mais informações:
IFB – Instituto de Formação Bancária
Lisboa: Av. 5 de Outubro, 164, 1069-198 Lisboa
Tel.: 217 916 200 | Fax: 217 977 732

Porto: Rua Fernandes Tomás, 352 – 4º, 4000-209 Porto
Tel.: 225 376 405 | Fax: 225 102 205

Pós-Graduações

em 2012/2013

 Curso Avançado de Gestão Bancária
(200 horas)

 Gestão Bancária (187 horas) LiPsboroato e
 Investimentos e Mercados Financeiros
(177 horas)

 Alta Performance nas Vendas (186 horas)
 Marketing Digital na Banca (186 horas)
 Compliance (184 horas)
 Auditoria Financeira e de Sistemas de
Informação (210 horas)
 Business Intelligence no Sector Financeiro
(144 horas)
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Obs. – As Pós-Graduações não conferem grau académico pelo que “não têm
reconhecimento oficial”.
Conferem, contudo, créditos ECTS a todas as unidades curriculares.

Candidaturas Abertas
www.isgb.pt

Informações
Av. 5 de Outubro, 164, 1069-198 Lisboa
Tel.: 217 916 258 | Fax: 217 972 917 | e-mail: m.guedes@isgb.pt

