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A InforBanca 114 inclui os seguintes artigos
no alinhamento:
“Passado, Presente e Futuro da banca digital – o caso da Noruega”, Øystein Bortne e
Baard Slaattelid, do SpareBank 1, partilham
o modo como o percurso digital do sistema
bancário norueguês tem sido uma caminhada feita de competição e cooperação, em
que o sucesso se deve ao facto de serem
os bancos a controlar todo o processo e de
terem a capacidade de responder bem e rápido às necessidades dos clientes.
“O Mundo Depois da EURIBOR”, Cristina
Casalinho, explica como as consequências
da crise financeira se continuam a fazer sentir, nomeadamente, ao nível das taxas de
referência do mercado monetário: evolui-se
de um quadro assente em taxas indicativas
de intenção de transacionar para um referencial baseado em preços verificados.
“Fit and Proper – Evitar um Cisne Negro
ou há um Elefante na Sala?”, Duarte Pitta
Ferraz & Teodora de Castro apresentam a
sua reflexão sobre as novas guidelines de
F&P explicando como estas reduzem as
ameaças e criam oportunidades que são simultaneamente desafios relevantes para as
instituições financeiras, os supervisores e os
membros dos órgãos sociais.

“Frontline Management: o “Segredo” para
a Concretização da Mudança”, Raul Cardoso, elabora sobre o porquê da efetivação
da mudança - um dos maiores desafios da
gestão empresarial - ficar muitas vezes
comprometida pela insuficiente preparação,
engagement e mobilização do Frontline Management.
“Liderar o Banco do Futuro”, Sofia Costa
Quintas, escreve sobre os desafios da liderança na banca, identificando os fatores quer
internos quer externos que condicionam o
ser líder agora, apresentando a sua visão
e modelo para a preparação de líderes, em
particular no sector bancário.
Como habitualmente, na InforBanca encontra também a rubrica da APB “O Sector
Bancário num Minuto” e a partilha de atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto de Educação Financeira da APB. Neste
número, no artigo “A Banca Polaca apoia a
Educação Financeira”, Szymon Stellmaskzyk da Associação de Bancos Polaca, refere o modo como este sector bancário tem
apoiado o projeto de Educação Financeira,
contando como dois jovens polacos venceram a primeira edição do European Money
Quiz, realizada em maio do corrente ano em
Bruxelas.
Ficam, também, algumas boas sugestões
na nossa Lifestyle.
Finalmente, como a época se aproxima,
para todos os leitores da InforBanca, votos
de um Santo Natal!
Boas Leituras!
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Passado, presente e
futuro da banca digital –
o caso da Noruega
The past, present and future of digital banking –
the case of Norway
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BANCA DIGITAL
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Diretor de Pesquisa de Mercado
Cientista político da Universidade de Bergen, com obra publicada,
ingressou no SpareBank 1 em 2007, onde é Diretor de Pesquisa de
Mercado desde 2010.
O seu foco principal é perceber o que pensam e como agem os
clientes bancários, de forma a «traduzir» um e outro aspeto numa
orientação estratégica para os bancos que integram a Aliança
SpareBank 1.
Øystein utiliza diferentes ferramentas e técnicas de pesquisa para
compreender os clientes e faz entre 60 a 80 apresentações por
ano cruzando informações oriundas de diversas fontes.

Baard Slaattelid
Vice-Presidente Executivo de Banking as a Service
Lidera as iniciativas do grupo ao nível da criação de novas
oportunidades de negócio com terceiros. Trabalha no SpareBank 1
desde 2009, onde tem desempenhado funções chave num
período de grandes mudanças no grupo.
Foi Diretor de Banca Online e Móvel e conseguiu influenciar a
forma como os clientes usam os serviços bancários no quotidiano,
seja através do smartphone ou de outros dispositivos móveis. Foi
Diretor de Produto no mCASH, o sistema de pagamento móvel que
o SpareBank 1 comprou à FinTech norueguesa mCASH AS (atual
Auka AS), que mais tarde se fundiu com o líder de mercado Vipps,
numa joint venture entre 106 bancos noruegueses.
Baard defende que a digitalização da banca assenta na criação de
soluções simples e utilizáveis que criam valor quer para o cliente,
quer para o banco.

Øystein Bortne
Head of Market Research
A published political scientist from the University of Bergen,
Øystein has been with SpareBank 1 since 2007, from 2010 as
head of market research in SpareBank 1.
Øystein’s main interest is to understand the thoughts and
actions of banking customers, and to ‘translate’ these to a
strategic direction for the banks in the SpareBank 1 Alliance.
He uses a variety of research tools and techniques in order
to understand the customers, and he gives around 60-80
presentations per year, where he combines data and insight
from different sources.

Baard Slaattelid
EVP Banking as a Service
Baard leads the group's initiatives in creating new business
opportunities together with third parties. Baard has been with
SpareBank 1 since 2009 and has held several key roles during
what has been a journey of great change for the group.
He was Head of Online and Mobile banking, working to
influence how customers use their bank on a daily basis, on
their smartphones and on wearable devices. He was also Chief
Product Officer at mCASH, the mobile payments solution
that SpareBank 1 acquired from the Norwegian FinTech
company mCASH AS (now Auka AS), which later merged with
Norwegian market leader Vipps in a joint venture between 106
Norwegian banks.
Baard's approach to digitalization in banking centers around
creating simple, usable solutions that create value for both the
customer and the bank.
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Introdução

Introduction

Quando participamos em conferências, dentro e fora
de portas, quando lemos blogues online e artigos em
revistas financeiras, ou ouvimos podcasts e vemos vídeos no Youtube sobre o tema, por vezes podemos ser
levados a pensar que as “fintech”, ou seja, “a tecnologia financeira” nasceu fora da esfera dos bancos tradicionais há já alguns anos e apanhou os banqueiros de
surpresa. Isto não poderia estar mais longe da verdade, pelo menos no caso da Noruega. Há décadas que
a tecnologia financeira tem sido parte integrante dos
serviços financeiros no nosso país. Resta saber se esse
tempo acabou, no sentido de que o futuro do desenvolvimento tecnológico pertence a atores financeiros fora
da esfera tradicional do sistema bancário.
O mercado bancário norueguês é um dos mais pequenos da Europa Ocidental, sendo que alguns bancos
têm menos de 5 mil clientes. Atualmente, cinco milhões de noruegueses podem escolher entre mais de
130 bancos. O SpareBank 1 congrega 14 bancos locais
e regionais e representa, enquanto aliança, o segundo
maior player no mercado bancário norueguês, a seguir
ao DNB. A SpareBank 1 Alliance foi criada em 1996 e,
hoje em dia, agrega 300 das 9501 agências bancárias
existentes na Noruega.

When attending conferences domestic and abroad,
when reading blogs online and articles in financial magazines, and when listening to podcast and watching
Youtube videos on the topic, one can sometimes be
led to believe that “fintech”, i.e. “financial technology”,
popped up outside traditional banks a few years ago,
and caught every banker worldwide by surprise. Such
a statement, at least in Norway, could not have been
further from the truth. Financial technology has been an
integral part of financial services in Norway for decades.
The question is, of course, if those days are over in the
sense that the future of technological development belongs to financial players outside the traditional sphere
of banking.
The Norwegian banking market is one of the smallest in Western Europe, with banks with less than 5000
customers. Today, five million Norwegians have more
than 130 banks to choose from. SpareBank 1 is an alliance of 14 local and regional banks in Norway. Combined, SpareBank 1 is the second largest player in the
Norwegian banking market, where DNB is the largest.
The SpareBank 1 Alliance was established in 1996, and
has today approximately 300 of 9501 bank branches in
Norway.

Os primeiros anos –
o início da fintech

The early years –
the beginning of fintech

Sendo numerosos e relativamente pequenos, os bancos noruegueses perceberam muito cedo que a construção de novas infraestruturas teria de ser feita em
conjunto. Na década de 1960, os bancos noruegueses
colaboraram na formação da Fellesdata AS, empre-

Being numerous and relatively small, Norwegian
banks realized early that building new infrastructure
was best solved together. In the 1960’s Norwegian
banks collaborated in forming Fellesdata AS (directly translated: Common Data Inc.). The company was

1 https://www.finansnorge.no/statistikk/bank/antall-ekspedisjonssteder/

1 https://www.finansnorge.no/statistikk/bank/antall-ekspedisjonssteder/
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sa que ficou incumbida, em nome dos bancos noruegueses, de gerir e desenvolver as respetivas bases de
dados. Paralelamente, foi criada a BBS AS (Bankenes
Betalingssentral AS), empresa responsável pela gestão dos pagamentos. As empresas foram criadas sob o
mesmo modelo e serviam todos os bancos noruegueses, sendo a sua propriedade definida em função da
quota de mercado de cada banco.
A tecnologia criada por ambas tem sido amplamente
adotada pelos bancos noruegueses e dos países nórdicos, e quer uma quer outra empresa foram vendidas
posteriormente e renomeadas na sequência de fusões.
A Fellesdata, um fornecedor de serviços bancários digitais, faz hoje parte da Evry AS, uma das maiores empresas de TI a operar nos países nórdicos. A BBS, por sua
vez, foi vendida pelos bancos noruegueses e fundiu-se
com a sua homóloga dinamarquesa, a PBS, para formar
a Nets, adquirida por norte-americanos em 20142 por
$2,3 mil milhões (cerca de €2 mil milhões).
No início dos anos 90, os bancos noruegueses também participaram na criação do BankAxept, o sistema
de pagamento nacional, que ajudou, através de preços
razoáveis, a reduzir drasticamente o uso de numerário.
Atualmente, mais de 90% das transações são feitas
com cartões e, neste campo, o BankAxept é o player
dominante.
O BankID é a quarta empresa tecnológica criada e
detida pelos bancos noruegueses. A necessidade de
uma solução nacional comum de identificação digital tornou-se evidente no início dos anos 2000, mas
como os clientes bancários noruegueses passaram da
agência física para a banco online, tornou-se mais difícil identificar os utilizadores com segurança. A solução
de identificação digital criada pelo BankID foi adotada à
escala nacional por todos os bancos, sendo hoje usada
por mais de 3,8 milhões de utilizadores (a população
total é de cinco milhões de pessoas).
Esta lógica colaborativa não será exclusiva da Noruega, mas a vontade e a capacidade de trabalhar em
conjunto abriram caminho a uma digitalização duradoura e em grande escala. A expressão “FinTech” é, pois,
perfeitamente adequada para designar as empresas
criadas, geridas e por vezes vendidas pelos bancos noruegueses nos últimos 40 anos.

tasked with, on behalf of Norwegian banks, developing
and running their data centrals. Similarly the company
BBS AS (Bankenes Betalingssentral AS or “The Banks
Payment Central Inc.”) was formed to handle payments.
The banks formed the companies on the same mold.
They would serve all Norwegian banks, and ownership
of the companies was decided based on their market
share.
Both companies created technology that has been
widely adopted by Norwegian and Nordic banks, and
both companies have subsequently been sold off and
through mergers renamed. Fellesdata is now a part of
Evry AS, one of the largest IT companies in the Nordics,
delivering full digital core banking capabilities. BBS was
sold by the Norwegian banks and merged with the Danish equivalent PBS to form Nets, a company acquired by
American interests for approximately 2,3 billion USD in
2014.2
Norwegian banks also collaborated to form BankAxept in the early 90’s, the national Norwegian payment
scheme. The national scheme has, through reasonable
pricing, contributed in reducing the use of cash considerably. In fact, more than 90 % of transactions are card
based, with BankAxept being the dominant player.
BankID is a fourth technology company formed and
owned by Norwegian banks. The need for a common
national online ID solution became apparent in the early
2000s. As Norwegian banking customers moved from
physical branch banking to online banking the ability
to securely identify users across banks was difficult.
BankID created a national digital ID solution that was
adopted by all banks. As a result, the national ID solution now has more than 3.8 million users (out of a population of 5 million).
The idea to collaborate on necessary infrastructure
might not be unique to Norway, but the willingness and
ability to work together, paved the way for a massive
and long lasting digitalization journey. The term “FinTech” is absolutely applicable to the companies started, run and sometimes sold off by Norwegian banks for
about 40 years.

2 https://www.dn.no/dnb-dnb/nets/thomas-midteide/selger-nets-for-19-milliarder-kroner/1-1-5069957

2 https://www.dn.no/dnb-dnb/nets/thomas-midteide/selger-nets-for-19-milliarder-kroner/1-1-5069957
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The first
online
banking
solution in
Europe

A primeira mudança digital –
das agências bancárias para os
computadores pessoais
Como reagiram os clientes a estas mudanças? Como
muitas vezes acontece, talvez não seja boa ideia perguntar diretamente aos clientes. Consta que Henry Ford
terá dito um dia que “se perguntasse aos clientes aquilo que eles queriam, a resposta teria sido um cavalo
mais rápido3”. Em 1996, no ano em que foi lançado o
primeiro serviço de banca online do SpareBank 1, dois
em cada três clientes disseram que o seu canal preferido para gerir as suas atividades bancárias diárias era...
a agência bancária! Apenas 6% preferia usar um computador em vez de deslocar-se a uma agência. Perante
estes números, poderíamos ser levados a pensar que a
banca online seria uma moda passageira. No entanto,
cerca de dez anos depois, em 2007, face a uma pergunta semelhante, apenas 1% dos clientes noruegueses da
banca comercial disseram preferir a agência como principal canal, contra 86% favoráveis à banca online.4
O que aconteceu? Primeiro, o uso diário da Internet
na Noruega aumentou todos os anos a partir de 1996.
Hoje em dia, 94% dos noruegueses utilizam a Internet
para fins pessoais, em comparação com 73% dos portugueses. Uma das principais diferenças entre a Noruega
e Portugal é que, na Noruega, todas as faixas etárias
estão online, incluindo os idosos5. Segundo, a confiança
na segurança dos pagamentos online aumentou consideravelmente entre 1996 e 2006/2007, e tem permanecido elevada desde então6.
Escusado será dizer que isto teve um efeito extremamente importante no nosso modelo de negócio. Com
base nos dados disponíveis, assumimos que, entre
2000 e 2012, o SpareBank 1 teve mais tráfego na banca

6

The first digital shift – from physical
branches to personal computers
How did the customers respond to these changes?
As very often can be the case, it is difficult and a bit
dangerous to ask the customers directly. Henry Ford
knew this, when he allegedly said “If I had asked my
customers what they wanted they would have said a
faster horse.”3 In 1996, the year the first online bank
from SpareBank 1 was launched; two out of three retail
banking customers said that their preferred channel for
daily banking activities was… the branch! Only 6 percent
preferred to use a personal computer. Based on these
numbers it would have been quite easy to dismiss the
online bank as a fad. However, when asked a similar
question about 10 years later, in 2007, only 1 percent of
Norwegian retail banking customers said that they preferred the branch as their main channel for daily banking
activities, compared to 86 percent for the online bank.4
What happened here? First, daily usage of the Internet
in Norway increased every year from 1996 and onwards.
Today, 94 % percent of Norwegians use the Internet for
personal purposes, compared to 73 % in Portugal. One
of the main differences between Norway and Portugal
is that in Norway ‘all’ age cohorts are online, including
the elderly.5 Second, trust in online payment security
increased quite steeply from 1996 to 2006-2007, and
has remained high ever since.6 The combination of access and trust was fuel on the digital fire.

3 É possível que Ford nunca tenha dito isto, mas a citação tem sido
amplamente usada para chamar a atenção sobre o uso demasiado
simplista da pesquisa de mercado no desenvolvimento de produto.
Veja também https://quoteinvestigator.com/2011/07/28/ford-faster-horse/

3 It is possible that Ford never actually said this, but the quote has
been used quite extensively in order to warn against a too simplistic
usage of market research in product development. See also https://
quoteinvestigator.com/2011/07/28/ford-faster-horse/

4 Dados de estudos do SpareBank 1.

4 Data from SpareBank 1 studies.

5 Dados de https://www.consumerbarometer.com/en/ (2015).

5 Data from https://www.consumerbarometer.com/en/, 2015.

6 Dados sobre Consumo e Media da Kantar TNS (2017).

6 Data from Consumer and Media studies by Kantar TNS 2017.
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Sparebanken Hedmark (later part of SpareBank 1) launched the first internet based banking solution October 1st 1996
Source: Hamar Arbeiderblad

online do que em todos os outros canais combinados7.
O uso de serviços bancários online atingiu então o seu
auge. O crescimento durante a primeira década do novo
milénio disparou para um nível em que o utilizador médio fez log-in (ou “usou” os serviços de banca online)
6 a 7 vezes por mês. As deslocações às agências bancárias caíram a pique. Nos inquéritos feitos aos nossos
clientes, estes disseram que o melhor que podíamos
fazer por eles era oferecer-lhes uma solução online fácil de usar, e afirmaram estar extremamente satisfeitos
com nosso banco digital8.
Durante esses anos, gastámos muito dinheiro a desenvolver soluções satisfatórias de autoatendimento.
Ora, importa ter em mente que a expressão “experiência do utilizador digital” não era particularmente relevante no referido período. No entanto, os bancos perceberam que a eficiência era maior quando o cliente fazia
o trabalho sozinho, no conforto da sua casa. Portanto, o
foco passou a ser “criar soluções de autoatendimento
simples e eficientes que permitam ao cliente gerir todos os serviços a partir de casa”. O programa de TI “Self
Service Banking” produziu, ao longo de três anos, 25
novas versões digitais end-to-end de procedimentos
executados por agências bancárias, que depois foram
disponibilizados ao cliente final através da banca online.
O programa foi um sucesso: os clientes mudaram o seu
comportamento e a utilização da banca online continuou a crescer.

It goes without saying that this has had a fundamental
effect on our business model. Based on the best available data, we assume that from 2000 to 2012, SpareBank 1 had more traffic in our online bank than in all
other channels combined.7 This was the heyday of the
online bank. Online banking usage increased through
the first decade of the new millennium to a level where
the average user logged on (or “visited” the online
bank) 6-7 times per month. Branch visits plummeted.
In our retail customer surveys, our customers told us
that giving them a user-friendly online banking solution
was more important than everything else we could do
for them, and the satisfaction with our online bank was
sky high.8
During this time, we spent a lot of money developing
satisfactory self-service solutions. It is important to understand that “digital user experience” was not a term
that carried a lot of weight during this period. However,
the banks discovered that getting the customer to do
the work themselves, from the comfort of their home,
was very efficient. Therefore, the focus was on “creating simple efficient self service solutions that enabled
the customer to manage their banking from home”.
During a three year period the IT development program,
“Self Service Banking” produced 25 new end-to-end
digital versions of branch processes that launched in
online banking to the end customer. The success was
sweet. The customers changed their behavior and usage of online banking continued to grow.

7 Por “canais” entenda-se aqui agências bancárias, call centers,
banca online, banca móvel ou apps de pagamento móvel.

7 “Channels” are here defined as branches, call centres, online
banking, mobile banking og mobile payment applications.

8 Dados de estudos do SpareBank 1.

8 Data from SpareBank 1 studies.
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A era móvel – a década que mudou tudo
(outra vez)
É óbvio que não podia durar. Em 2007 surgiu um novo
telemóvel e tivemos que recomeçar do zero. A introdução do iPhone relançou a corrida digital, embora com
um novo foco: proporcionar “melhores experiências ao
utilizador”. O SpareBank 1 teve uma vantagem inicial,
assente no trabalho rigoroso desenvolvido no âmbito
da banca online, quando lançou o seu primeiro serviço
de banca móvel em maio de 2010. Aliás, foi o primeiro
banco norueguês a fazê-lo. A primeira versão era uma
aplicação simples para iOS e Android, que permitia ao
cliente ver o saldo e as cinco últimas operações na
conta-corrente. Uma solução básica para os padrões
móveis atuais, mas que obteve resultados muito interessantes. Na época, a penetração do smartphone era
limitada mas os downloads dispararam. Percebemos
muito rapidamente que o uso da aplicação ultrapassou
em muito o uso da solução da banca online. A frequência das “visitas” aos canais digitais do banco cresceu de
6 a 7 vezes por mês para mais de 20 vezes por mês,
no caso dos utilizadores que adotaram a banca móvel.
O aumento do “tráfego” deveu-se, em grande parte, à
facilidade de acesso e de utilização do “banco no telemóvel”, e foi então que se cunhou a frase “leve o seu
banco no bolso”.
A primeira solução de banca móvel funcionou muito melhor que o inicialmente esperado e percebemos
onde isso nos poderia levar. Resultado? O SpareBank
1 desenvolveu a solução v.2.0. e lançou-a em setembro de 2011. Abria-se assim um novo mundo de possibilidades. A partir do momento em que o tráfego quadruplicou, a aplicação de banca móvel tornou-se numa
prioridade óbvia para levar novos produtos e serviços
ao cliente.
Aquando da criação da segunda versão, o SpareBank
1 centrou-se em três qualidades: “Simplicidade, simplicidade e simplicidade”. Pode parecer ridículo, mas o objetivo era criar uma solução que desafiasse tudo o que
os banqueiros davam como garantido. A nova solução
implicava um acesso mais simples (login) e procedimentos também eles mais simples para aquilo que o

8
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Mobile
Banking
2010
First version launched in 2010

Source: Nettavisen

The mobile era – ten years that changed
everything (again)
Of course, it could not last. In 2007 a certain new cell
phone was launched, and we had to start all over again.
The introduction of the iPhone restarted the digital race,
but with enhanced focus on “better user experiences”.
SpareBank 1 got a head start due to the rigorous work
we had done with the online banking solution. SpareBank 1 launched its first mobile banking solution in May
2010. At the time, the first Norwegian bank to do so. The
first version was a simple application for iOS and Android that enabled the customer to see the balance and
five last transactions on his/her default payment account. By todays mobile standards, a very simple solution. However, something very interesting happened.
At the time, the smartphone penetration was limited,
but downloads and use exploded. Very quickly, we saw
that usage of the app far exceeded the use of the online
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"The most local bank in
Norway just became even
more local."

We’re opening a 24/7 local
branch centrally located
between Calendar, YouTube,
Google Maps and Facebook.

utilizador necessita (equilíbrio) e não aquilo que o banco precisa (vender produtos com margens elevadas). E
implicava também aceitar que a banca móvel constitui
uma ferramenta quotidiana para o cliente e não uma
“máquina de vendas” para os bancos. Graças a estes
“simples” princípios, o SpareBank 1 conseguiu criar uma
aplicação capaz de “impressionar” os utilizadores ao
ponto destes criarem hábitos duradouros.
De 2013 até à data, o número de logins na banca móvel foi muito superior ao tráfego combinado de todos os
outros canais. Em 2018, os níveis de satisfação com a
banca móvel são muito superiores aos da banca online.
Inquirimos os nossos clientes sobre o seu grau de satisfação acerca de algumas funcionalidades e concluímos
que a banca móvel e a banca online estão, respetivamente, em 1º e 2º lugar. Atualmente, somos um banco
focado nos dispositivos móveis. Chegámos, inclusive, a
pensar em soluções para smartwatch, em 2014 e 2015,
e durante alguns anos também pensámos que poderíamos dormir sobre os louros.
Mais uma vez, tivemos que reagir a um ambiente em
mudança. Em 2015, o DNB lançou a aplicação de pagamento móvel Vipps. O DNB identificou um problema que ninguém mais sabia que existia e resolveu-o.
Outros bancos tentaram criar soluções de pagamento
móvel, mas o seu sucesso foi limitado. A Vipps tornou-se viral e o segredo do seu sucesso tem tanto de óbvio
como de simples: é uma solução de pagamentos P2P
(pessoa para pessoa), com uma marca bem pensada
e uma estratégia de marketing abrangente. Todas as

banking solution. “Visits” to the banks’ digital channels
increased in frequency from 6-7 times per month to
more than 20 times per month for users adopting the
mobile solution. This increase in “traffic” was largely
due to the extreme ease of access and use that “banking on your mobile phone” represented. The term “having your bank in your pocket” was coined.
The first mobile banking solution worked a lot better
than originally expected and we saw where this was
heading. As a result SpareBank 1 immediately launched
into creating the v.2.0 solution. The new and improved
version launched in September 2011. A new world of
possibilities had been discovered. With a traffic base
that quadrupled, the mobile banking app was the obvious priority for delivering new products and services
to the customer.
When building the second version SpareBank 1 focused on three main qualities: “Simplicity, simplicity and simplicity”. It might sound ridiculous, but the
whole point was to create a solution that challenged
everything that bankers took for granted. The new solution had to deliver simpler access (log in process) than
before. Simpler routes to what the user actually needs
(balance), not what the bank needs (to sell high margin products). Also the simple acceptance that a mobile
banking solution is the customer’s day-to-day tool and
not the banks “selling machine”. These “simple” truths
enabled SpareBank 1 to create a new mobile banking
solution that would “wow” the users in a way that created lasting habits.
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Banking
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in 2011
Second version launched in 2011

outras soluções criadas até à data centravam-se nos
pagamentos aos comerciantes, muito simplesmente
porque “cheirava a dinheiro”. A taxa de crescimento da
Vipps foi tal que podia representar uma ameaça à banca
tradicional. A nova Diretiva Europeia de Serviços de Pagamentos (PSD2) estava a perder élan e percebemos
que, se a Vipps passasse de uma abordagem P2P para
P2B (pessoa para negócio), e usasse a PSD2 para agregar as contas de todos os clientes, poderia tornar-se
num grande problema.
A introdução da Vipps mudou todo o sistema bancário norueguês. Estudos qualitativos revelaram que
os noruegueses pensavam naquela aplicação nestes
termos: “Não consigo imaginar a minha vida antes da
Vipps”. Na prática, usavam a banca móvel e online para
pagar à família e amigos. Os elevados níveis de utilização e satisfação face às soluções móveis dos bancos
não mostraram que era necessária uma nova solução
de pagamento.
Qual seria o próximo passo? O SpareBank 1 atuou rapidamente e, em outubro de 2015, adquiriu a tecnologia
de um dos primeiros players na área dos pagamentos
móveis no mercado norueguês: mCASH. A solução
lançada em 2014 tivera pouco apoio dos bancos, pois
centrava-se essencialmente no mercado de pagamen-
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From 2013 and to this date, we have had more logins
on our mobile bank than traffic in all other channels
combined. In 2018 the mobile bank has a higher level
of satisfaction than our online bank. We ask our customers about how satisfied they are with a number of
attributes. Mobile and online banking are number 1 and
2, respectively. It is fair to say that given the level of traffic, we are now mobile-driven banks. We even made
banking solutions for smartwatches in 2014 and 2015.
For some years, we thought that we could rest on our
laurels.
Again, we had to respond to a changing environment.
In 2015, DNB launched the mobile payment application Vipps. DNB managed to find a problem that no one
knew they had and build a solution to solve it. There had
been others who had tried to build mobile payments
solutions but with limited success. Vipps exploded on
to the scene and went viral. The reason for their success is as logical as it is simple; they focused solely on
P2P (person to person) payments with a brilliant brand
and a full marketing package. All other solutions to date
had focused on merchant payments for the obvious
reason that there was “money in it”. The growth rate of
Vipps was immense and could be a threat to traditional
banking. PSD2 was looming and we concluded that if
Vipps moved from P2P to P2B (person to business) and
then used PSD2 to aggregate all users accounts, Vipps
would become a large problem.
The introduction of Vipps changed Norwegian banking. Qualitative studies revealed that Norwegians
thought about Vipps like this: “I cannot imagine what I
did before I got Vipps”. The truth is that they used their
online or mobile bank to pay friends and family. The high
usage numbers and high levels of satisfactions with the
banks mobile solutions did not reveal that a new payment solution was necessary.
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tos a comerciantes, pelo que o número de aderentes foi
muito baixo. O SpareBank 1 criou uma nova empresa
fora das estruturas existentes, financiou e (re)lançou
um concorrente da Vipps em poucos meses. A adesão
ao mCASH cresceu para cerca de 600.000 utilizadores
e 10.000 comerciantes em cerca de um ano. O objetivo era criar uma segunda aplicação para impedir que
o DNB bloqueasse o mercado. Fomos bem-sucedidos
e, no final de 2016, os players noruegueses concluíram
que era do interesse dos clientes consolidar uma solução de pagamentos móveis, pelo que se sentaram à
mesa para negociar uma abordagem que servisse ambas as aplicações, Vipps e mCASH. As duas empresas
fundiram-se e todos os bancos noruegueses foram
convidados a adquirir uma participação na nova empresa.
Mas a história não fica por aqui. Em 2018, a Vipps
participou numa segunda fusão, que envolveu a Vipps
e o BankID, a empresa de identificação digital, e ainda
o BankAxept, o sistema de pagamento norueguês. A
nova empresa, detida por todos os bancos noruegueses, será uma poderosa infraestrutura com ambições
internacionais.

De olhos postos na terceira fase digital
– a banca ubíqua
As mudanças têm vindo a acontecer a grande velocidade e, embora isso não aconteça “exponencialmente”, a verdade é que tem sido tudo muito rápido. A PSD2
está finalmente curso, apesar de a sua implementação
ainda não ser muito clara. A PSD2 constitui igualmente
uma preocupação, na medida em que será implementada em função das infraestruturas existentes em cada
um dos Estados-membros. Os bancos de países em
que a digitalização na banca está mais avançada irão
disponibilizar mais funcionalidades do que os bancos
em países onde a digitalização é mais residual.
Um efeito colateral positivo da PSD2 reside no facto
de obrigar os bancos a modernizar a sua infraestrutura.
Os antigos sistemas serão, por fim, substituídos, abrindo caminho a novos modelos de negócio. A criação de
APIs que podem ser partilhadas com programadores e
startups vai melhorar substancialmente a inovação nos
bancos. No SpareBank 1 já definimos uma nova área de
negócio: “banking as a service” (BaaS). O nosso objetivo é desenvolver novas APIs em colaboração com parceiros estratégicos que possam fazer chegar os nossos
produtos a novos clientes em novas plataformas.

So – what to do about it? SpareBank 1 concluded
quickly and in October 2015 the banks acquired the
technology of one of the early mobile payment players in the Norwegian market; mCASH. The solution had
been launched in 2014, but with limited backing from
banks and too much focus on breaking into the merchant payment market, the amount of users adopting
the app was limited. SpareBank 1 set up a new company outside existing structures, funded and (re)launched
a competitor to Vipps in a few months. mCASH grew to
about 600.000 users and 10.000 merchants in about a
year. The goal was to establish a clear number 2 solution, with the single purpose of not allowing DNB to corner the market. We succeeded, and late 2016, the Norwegian players decided that a consolidation of mobile
payments solution was in the customers best interest
and sat down for talks to see if Vipps and mCASH could
find common ground. The result was a merger between
the two companies and an invite to Norwegian banks to
take a stake in the new company.
However, this was not the end of it. In 2018 Vipps
has been a part in a second merger joining Vipps with
BankID, the banks common digital ID company, and
BankAxept, the Norwegian bank owned payment
scheme. The new company will be a powerful infrastructure company with international ambitions owned
by all Norwegian banks.

Looking ahead to the third digital phase
– ubiquitous banking
Changes are happening with great speed, and while
it might not happen “exponentially”, things are moving
fast. PSD2 are finally happening, although everything
is unclear with regard to exact implementation. PSD2
is also a concern as it will be implemented in Europe
relative to each member states existing infrastructure.
Banks in countries where digitalization in banking has
come far will give third party access to more functionality than banks in countries where digitalization is less
dominant. A positive side effect of PSD2 however is that
it forces banks to modernize their infrastructure. Old
legacy systems will finally be replaced. This opens the
door to new business models. Building bank APIs that
can be shared with developers and startups will greatly
improve innovation in banks. At SpareBank 1 we have
defined a new business area, “banking as a service”.
Our aim is to develop new APIs in collaboration with
strategic partners that can bring our products to new
customers on new platforms.
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Os bancos devem também estar atentos a outra nova
e interessante tendência, i.e., aos assistentes digitais.
Nos últimos anos, temos assistido à proliferação dos
chatbots e o SpareBank 1 não se furtou à novidade, lançando o seu primeiro bot no início de 2017, focado no
atendimento ao cliente em geral. No entanto, à medida que a complexidade da solução for aumentando, o
bot poderá passar a executar tarefas para o cliente com
base em ordens escritas. Passar de bots para assistentes digitais de voz, como a Amazon, a Alexa, a Siri e a
Google Home não é nada de extraordinário, uma vez
que se baseiam em inteligência artificial capaz de interpretar a intenção do consumidor, através de ordens
escritas ou faladas.
À medida que os assistentes digitais de voz entrarem no mercado global, assistiremos também a novas
mudanças na forma como cliente e banco interagem.
Depois da mudança da agência bancária para a banca
online e da banca online para a banca móvel, segue-se outra mudança que passa pela voz. Em breve os
assistentes digitais de voz vão passar a ser tão banais
quanto a banca online. Com uma vantagem adicional:
isso pode ser feito em qualquer lado. Ou seja, pode falar
com o seu banco quando está em casa, no trabalho ou
no carro. Os bancos, por sua vez, terão de dominar um
novo conjunto de competências no âmbito da conversação.
Open banking, banking as a service, chatbots, inteligência artificial e serviços de voz ainda estão numa fase
incipiente no mercado bancário norueguês. Quando
questionamos os nossos clientes sobre estas matérias, eles mostram-se céticos. Mas, tal como aconteceu
em 1996, não podemos apostar apenas naquilo que os
clientes querem. Isso não é solução para um banco que
quer estar dois passos à frente da concorrência. O setor
bancário está a entrar numa nova era – depois da agência física, do computador e do smartphone teremos a
ubiquidade.
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Another exciting new trend that we, the banks, must
look at is chat/digital assistants. We have seen the rise
of chatbots over the past few years and SpareBank 1
launched our first bot early in 2017. At launch, the bot
was a general customer service bot, but as the complexity of the solution grows, the chatbot will be able to
perform tasks for the customer based on written commands. The jump to digital voice assistants like Amazon
Alexa, Siri and Google Home from chatbots in not that
great. They are both “intention based” solutions where
the trick is to understand a customer’s intention based
on written or spoken commands. As available digital
voice assistants enter the global market we will see a
new shift in customer to bank interaction. The shift from
branch to online, from online to mobile will be followed
by the shift from mobile to speech. Doing most of your
banking through digital voice assistants will be as common as online banking is today. An additional bonus is
that these spoken tasks can be performed anywhere.
Talk to your bank while at home, in the office or in your
car. For banks it will require a completely new set of
skills: conversational banking.
Open banking, banking as a service, chatbots, artificial
intelligence and voice-based banking services are still
very immature in the Norwegian banking market. When
we ask our customers, they are of course skeptical.
However, just as we saw in 1996, to ask the customers
what they want, and to develop just that, is not a viable
solution for a bank that wants to stay ahead of competitors. Banking is moving away from being in the branch,
on the computer, or on the cell phone alone – banking is
becoming ubiquitous.
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Isto não significa que vai ser tudo digital. Mesmo num
país avançado na digitalização como a Noruega, há certas situações na vida de um cliente em que este precisa
de um interlocutor, seja para conversar seja para pedir
um conselho. Estas situações, apesar de cada vez mais
raras, continuam a ser importantes, pelo que, no futuro,
os nossos funcionários terão de ser ainda mais qualificados e competentes, quer nas agências quer nos call
centers. Estamos a falar no futuro “figital” dos bancos,
onde a presença e a competência física (ou humana) se
vão fundir com tudo o que é digital.

Balanço da banca digital na Noruega
O que aprendemos ao longo do nosso passado digital
que nos possa ajudar a trilhar o caminho certo rumo ao
futuro? Três aspetos se destacam:
Primeiro, é preciso aceitar que a digitalização dos bancos é sinónimo de tarefa sem fim à vista. Há sempre
alguma inovação tecnológica que é preciso repensar,
redesenhar e reiniciar no âmbito do processo de digitalização.
Segundo, temos de trabalhar juntos mas de forma diferente. Os bancos sempre foram pródigos em desenvolver soluções “waterfall”, mas num ambiente digital
em constante mutação, no qual os clientes impulsionam as mudanças adotando novas tecnologias, nós, os
bancos, precisamos de mudar em conformidade com
essas mesmas mudanças. Ou seja, temos de ir além
da metodologia tradicional, i.e. “waterfall”. No SpareBank 1, estamos a criar equipas de desenvolvimento
multifuncionais, compostas por pessoas com distintas
competências, capazes de resolver os seus próprios
“problemas”. Programadores, designers, especialistas
em Experiência do Utilizador e proprietários de produtos (na vertente negócio) trabalham em conjunto para
aprofundar o desenvolvimento das nossas soluções
digitais.

This is not the same to say that everything becomes
digital in banking. We still see, even in a highly digitalized country as Norway, that there are certain situations in the life of a customer that trigger the need
to have someone to talk to, someone to discuss with,
or someone to ask for advice. These situations will be
rare, but they will be important. Consequently, our staff
in branches and call centres will have to be even more
skilled and competent in the future than they are today.
We call this the “phygital” future of banking, where the
physical (or human) presence and competence is fused
with all things digital.

Summing up digital banking in Norway
What have we learned from our digital journey in the
past that will guide us in the right direction for the future? Let us sum up in three key take-aways:
First, one has to accept that digitalization of banking
is like starting on a journey without an end. There is no
rest, no final destination. There is always some technological innovation that makes it necessary to rethink, redesign and restart the digitalization process.
Second, we have to work together differently. Banks
are world champion «waterfall» developers. We have
been doing it for years. In a changing digital landscape,
where the customers drive forward changes through
adoption of new technology, we the banks must change
accordingly. “Waterfall” methodology cannot be the
only way anymore. At SpareBank 1 we are building
cross-functional development teams that largely solve
their own “problems”. A cross-functional team will
consist of people with different skills. Developers, designers, user experience specialists and product owners from the business side work together in teams to
further develop our digital solutions.
“Waterfall” is no longer the only option, agile and hypothetical development are new ways of working to
create new exciting solutions. Put simply, “waterfall”
is used when the “problem is known, and the solution
is clear”. Agile is used when the “problem is known,
but the solution is not”. Lastly, hypothetical development is applied when “the problem and the solution is
unknown”. Anyone can set forth a hypothesis that the
team can work to verify, or falsify, as the case may be.
The point of this new setup is that all these methodologies are valid, but not for the same problems. The
teams will themselves decide the fitting development
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"We want to be
the biggest fintech
company"
O desenvolvimento ágil e hipotético é a nova forma
de trabalhar e criar novas soluções interessantes. Em
suma, a abordagem “waterfall” pode ser usada quando
o “problema é conhecido e a solução é clara”. O modelo
“agile” (ágil) é usado quando “se conhece o problema
e não a solução”. Por último, o desenvolvimento hipotético aplica-se quando “o problema e a solução são
desconhecidos”. Qualquer um pode definir uma hipótese sobre a qual a equipa poderá trabalhar para aferir da
sua veracidade ou falsidade.
O ponto de partida é que todas estas metodologias
são válidas, mas para problemas distintos. As equipas
irão por isso definir qual a metodologia de desenvolvimento adequada a cada problema que tenham de resolver. Embora pareça uma mudança radical, na verdade não é. O SpareBank 1 construiu gradualmente novas
equipas de desenvolvimento em várias áreas, as quais
foram autorizadas a alterar o seu modus operandi de
forma gradual. O mote é aprender fazendo – método
implementado pelas equipas de desenvolvimento e
estimulado pela gestão.
Terceiro, temos de repensar como podemos dar voz
ao cliente no processo de digitalização. Perguntar apenas sobre aquilo que ele “quer” é demasiado simplista.
Temos de usar continuamente diferentes ferramentas
de pesquisa e ser capazes de comparar os resultados:
para podermos dizer o que querem os millennials, temos de compará-los com as gerações mais velhas,
tal como temos de comparar o cliente do SpareBank 1
com o cliente do DNB. E temos de pôr de lado os dados
(data) e voltar a concentrar-nos nas “grandes questões”
– qual o contributo dessas descobertas para o futuro do
nosso modelo de negócio e estratégia? Tal como é fundamental observar para lá das fronteiras tradicionais do
setor bancário: o que influencia as pessoas no dia a dia
– não numa lógica de clientes bancários, mas simplesmente pelo facto de serem pessoas?
Resumindo, o percurso digital do sistema bancário norueguês tem sido uma caminhada feita de competição
e cooperação. E tem sido um sucesso porque são os
próprios bancos a controlar todo o processo, e porque,
pelo menos no SpareBank 1, estamos sempre atentos
às necessidades, preferências e iniciativas dos clientes.
O futuro continua a sorrir para a banca norueguesa.

�
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Øyvind Aass, CEO of SpareBank 1 Banksamarbeidet, the joint organisation in the SpareBank 1 Alliance
Source: Computerworld

methodology to each problem that there are tasked
with solving. This may seem like a radical change, but
it really is not. SpareBank 1 have gradually built new domain development teams that gradually have been allowed to change how they work. It is learning by doing,
implemented by the development teams themselves,
and championed by the management.
Third, we have to rethink how to involve the voice of
the customer in the digitalization process. Simply to ask
the customer “what do you want” is just too, well, simple. We have to use different research tools continuously, and we have to be able to compare: in order to say
what millennials want, we have to compare them to the
elderly, and we have to compare the SpareBank 1 customer to the DNB customer. We must also refocus from
the data alone to the «big questions» - what do these
findings mean for our business model and our strategy
going forward? It is also important to look beyond the
traditional borders of banking. What influences people
out there, not because they are customers of banks, but
because they are, well, people?
Summing up, the digital journey of Norwegian banking has been a journey of competition and cooperation.
Fundamentally, the journey so far has been a success
because the banks themselves have had a firm grip
on the wheel, and because, at least in SpareBank 1,
we keep a steadfast lookout for the customers’ need,
preferences and actions. The future still looks bright for
Norwegian banking.
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As consequências da crise financeira continuam a
fazer-se sentir e uma das importantes baixas são as
taxas de referência do mercado monetário. As taxas
Libor e Euribor serão descontinuadas em breve. Já foi
sinalizado que a EONIA será abandonada em janeiro de
2020 e a autoridade britânica dos serviços financeiros,
FCA, informou que deixará de obrigar os bancos do painel a submeter as suas taxas a partir de 2021, retirando
suporte às taxas LIBOR e, portanto, aconselhando o seu
abandono. Estas mudanças explicam-se pelo cumprimento de novas regras regulamentares instituídas no
seguimento de identificação de casos de manipulação.
As principais críticas tecidas a estes indexantes prendem-se com o facto de serem baseadas em: contribuições voluntárias de bancos; dependentes de cotações
e não preços firmes; e, associadas a transações não
colateralizadas. Doravante, as referências de mercado
serão taxas sem risco ou RFR (risk-free rate). As taxas
de juro sem risco serão definidas com base em transações efetuadas e reportadas ao regulador. Evolui-se de
um quadro assente em taxas indicativas de intenção de
transacionar para um referencial baseado em preços
verificados. Traçando o paralelo grosseiro com o mercado imobiliário, os preços indicativos do vendedor são
substituídos pelos preços reais da venda.
Muda não só a lógica de construção do referencial
como se assistirá à pulverização do anterior quadro
único. Ou seja, autoridades americanas, inglesas, europeias, suíças e japonesas, apresentaram propostas
distintas. Enquanto no Reino Unido e na área do euro,
a escolha recaiu sobre as taxas de depósitos não colateralizados, nos EUA e na Suíça optou-se por taxas
de juro de operações colateralizadas (taxas repo). Por
outro lado, não só os prazos de entrada em vigor são
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diversos, como o grau de desenvolvimento do mercado de futuros associado aos novos indexantes é muito
diferente. Por exemplo, enquanto a nova referência europeia tem lançamento no início de 2020, as taxas IBOR
têm descontinuação prevista apenas a partir de 2021.
Mais, apesar da FCA deixar de lhes fornecer suporte, as
taxas poderão continuar a ser divulgadas, muito embora o volume de transações para determinados prazos e
moedas seja muito baixo. Assim, a FCA1 recomenda o
abandono das taxas IBOR e transição para alternativas,
o mais cedo possível e de forma ordenada.
No mercado europeu, descontinua-se a EONIA substituída pela ESTER (Euro Short TErm Rate) a publicar
pelo Banco Central Europeu (BCE)2, enquanto no Reino
Unido surge a SONIA produzida pelo Banco de Inglaterra, ou SOFR (divulgada pela Reserva Federal) nos EUA.
Na Suíça, existirá a SARON (taxa repo divulgada por
uma entidade privada) e no Japão, ter-se-á a TONAR,
apurada pelo Banco do Japão. Em todos os casos, estamos perante taxas de operações overnight.
Relativamente à ESTER, cuja entidade responsável
pelo cálculo e publicação é o BCE, a divulgação acontecerá às 9:00 (CET) do dia seguinte à data das operações

1 FCA é a sigla de Financial Conduct Authority ou Autoridade de
Conduta Financeira, ou seja é o orgão regulador financeiro no Reino
Unido, atuando como regulador de conduta ou comportamental para
58 000 insitutuições de serviços financeiros e o regulador prudencial para mais de 18 000 dessas empresas.
2 Em 13 de setembro de 2018, o Grupo de Trabalho sobre taxas euro
sem risco anunciou a escolha da ESTER como substituta da EONIA.

relevantes para a sua determinação. Ao contrário das
taxas IBOR, as quais refletem as condições de mercado
no dia respetivo, as novas taxas conformes com as regras regulatórias ilustram as condições de mercado do
dia anterior – olham para trás. A taxa ESTER baseia-se
exclusivamente nos custos de operações grossistas
não colateralizadas overnight de financiamento (superior a 1 milhão de euros) realizadas por bancos com contrapartes financeiras. Para a construção deste indexante
contribuem 52 instituições bancárias europeias, muito
embora apenas cerca de 35 bancos tenham operações
incluídas no cálculo do referencial diariamente. Com
efeito, todas as transações reportadas são ordenadas da taxa mais baixa para a mais alta, agregando as
operações a taxa idêntica. De seguida, são eliminados
os 25% superiores e inferiores em termos de volume
transacionado. Finalmente, com base em 50% dos volumes transacionados, calcula-se a média ponderada
das taxas observadas.
Analisando os dados da taxa pre-ESTER já disponibilizados pelo BCE, constata-se que este indexante é inferior em cerca de 9 pontos-base à EONIA. Acresce que
a nova taxa revela um padrão mais estável, menos sensível à observação de valores extremos. Ao contrário da
taxa Euribor, a taxa EONIA também é baseada em transações reais, mas o universo de reporte é distinto do da
ESTER. Enquanto no caso da EONIA as transações relevantes são apenas interbancárias, para o apuramento
da ESTER são incluídas todas as transações grossistas
de um painel de bancos sujeito à Regulação Estatística do BCE com contrapartes financeiras. Esta diferença
justifica o facto do volume médio de transações envolvidas no cálculo da ESTER atingir em média 32 mil milhões de euros que compara com 6 mil milhões no caso
da EONIA. Esta magnitude confere carácter de maior
estabilidade ao comportamento da nova taxa, a qual
passará a ser publicada oficialmente a partir de outubro
de 2019, enquanto a taxa EONIA deixará ser poder ser
utilizada como indexante em contratos celebrados depois de 1 de janeiro de 2020.
A mediar o início da publicação oficial da ESTER e a
sua adoção generalizada estarão apenas três meses.
A partir da divulgação oficial de ESTER, terão de ser
criados os mercados de derivados associados (desde
o mercado OIS até às maturidades mais longas). Se
na Europa o período de transição se prolonga por três
meses, nos EUA a transição estender-se-á por mais de
três anos a contar da data de divulgação inicial da SOFR
(abril 2018).
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O grupo de trabalho europeu dedicado às taxas de
juro sem risco irá recomendar uma transição baseada
na EONIA em que a metodologia da EONIA será indexada à ESTER. Relativamente à robustez contratual, identificaram várias opções legais para a transição: acordos
bilaterais; acordos multilaterais; emendas legislativas
ou regulatórias; e, apoio da autoridade pública. Importa
referir que o modelo de transição poderá ditar a escolha
do modelo legal de tratamento dos empréstimos legado. Neste contexto, releva recordar que os empréstimos a empresas a taxa variável indexados à Euribor3
representam cerca de 82% do total na Europa. A relevância da Euribor como indexante de empréstimos
bancários é ainda mais significativa em Portugal, onde,
por exemplo, no caso do crédito à habitação, a percentagem de taxa variável atinge 99%, com indexação
massiva à Euribor 6 meses.
A reforma ou descontinuação das taxas IBOR acarreta
importantes riscos, designadamente risco de base. A
emergência de risco de base decorre da adoção de diferentes padrões de mercado dependendo, por exemplo da moeda em causa (entre outros fatores em virtude de distintos prazos e provisões para transição). Este
risco pode igualmente surgir por via de inconsistências
das disposições de recurso em diferentes contratos e/
ou porque diferentes classes de ativos podem aplicar a
transição de forma diversa ou com prazos distintos (por
exemplo, cash vs derivados).
A incerteza relativa a numerosos aspetos da transição,
enfatizados pelo reduzido período de concretização,
torna a preparação particularmente exigente. Subsistem relevantes elementos de incerteza concernentes
a: definição de nova taxa de juro sem risco em algumas
moedas e sua estrutura temporal; aprovações regulamentares; reconhecimento dos spreads entre taxas
IBOR e alternativas RFR; desenvolvimento de mercado de derivados relativos aos novos referenciais de
mercado; co-existência de novos e velhos indexantes;
coordenação entre os vários grupos de trabalho nas
várias geografias; e, calendário para a transição. Por
exemplo, o grupo de trabalho europeu procederá ainda
a um pedido às autoridades no sentido de extensão do
período de transição (mais um ano).
Este novo enquadramento impõe desafios. No que
respeita aos empréstimos legado, algumas das propostas de transição relevam-se pouco adequadas a
descontinuidades de longo prazo. Esta questão é tanto
mais relevante em Portugal quanto o principal indexan-

3 Em 17 de outubro de 2018, o European Money Markets Institute
(EMMI) lançou para consulta pública um artigo sobre uma metodologia híbrida para a Euribor no sentido de possibilitar o cumprimento
da nova regulamentação europeia e, deste modo, assegurar o prolongamento da vida deste indexante.
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te dos empréstimos à habitação é a Euribor e existem
contratos com prazos de cinquenta anos. Apesar de, em
muitos casos, as alterações contratuais serem ditadas
pelo standard da indústria, a implementação dos novos
termos exige que os contratos padrão já se encontrem
disponíveis. Por seu turno, os empréstimos bilaterais
poderão requerer alterações particulares e considerações associadas a jurisdições específicas podem ter de
ser contempladas. Para as carteiras legado de obrigações e derivados, a importância dos protocolos de mercado é determinante e terão de ser definidas práticas
comuns associadas a derivados referentes a diferentes
moedas (e.g. CCIRS ou "cross currency interest rates
swaps").
Questões de índole operacional requerem especial
atenção. Com efeito, tem de se identificar como: os novos referenciais poderão ter efeito na valorização das
operações, criando assimetrias entre novos e velhos
contratos e gerando potencial impacto contabilístico.
Desta alteração poderá ainda resultar implicações em
termos de determinação de preços de coberturas ou
de transferência de fundos. Noutra ótica, será crucial a
preparação dos sistemas e/ou bases de dados para as
novas exigências – assegurar que estão preparados ou
adaptados para registo e valorização dos novos instrumentos.
Como podem os participantes de mercado preparar
a revolução que se avizinha? A acrescer ao acompanhamento próximo dos novos desenvolvimentos deste
tema, podem identificar as exposições aos indexantes
antigos e iniciar a mudança ou transição. Aliás, esta tem
sido uma recomendação recorrente dos reguladores.
Para novos contratos, justifica-se verificar documentação e prever introdução de cláusulas facilitadoras da
mudança ou disposições de recurso. Operacionalmente, releva ainda assegurar a capacidade dos sistemas
e das bases de dados para tratar novos e velhos contratos à luz do recente quadro de mercado. Finalmente,
importa interagir com todo o ecossistema de modo a
acompanhar os seus avanços e pôr em prática as alterações de forma tempestiva e em linha com o consenso
de mercado.

�
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Fonte: Bloomberg, BCE.

Adotada pelo Parlamento Europeu em 8 de outubro de 2015 e pelo
Concelho de Ministros da União Europeia em 16 de novembro de 2015, a
PSD2 “Directive on Payment Services in the Internal Market” atualiza a
primeira Diretiva de Pagamentos, PSD, publicada em 2007, e que visou a
criação de um mercado único de pagamentos.
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Fit and Proper –
Evitar Um Cisne
Negro ou há um
Elefante na Sala?
O reforço da Governance
Foi aprovada em 2013 pelo Parlamento Europeu e
pelo Conselho uma diretiva que introduz alterações
qualitativas significativas no processo de avaliação (Fit
and Proper), exigido para a qualificação dos membros
de órgãos sociais de instituições financeiras. Estas regras e orientações estabelecem a corresponsabilização
das instituições financeiras e dos indivíduos propostos
–e de certa forma a dos supervisores pois é deles que
emana a decisão final– no processo da sua escolha
para o exercício de funções nas instituições financeiras.
Estabelecem princípios e critérios de avaliação denominados Fit and Proper. A palavra Fit está relacionada com
a avaliação da competência técnica –académica e profissional– e a capacidade para cumprir as responsabilidades de seus cargos de membros dos órgãos sociais.
A palavra Proper respeita à avaliação da integridade e
adequação à função.
A avaliação do F&P resultou da necessidade de corrigir deficiências na gestão identificadas no governo
dos bancos que levaram a gestão à assunção de riscos
excessivos e permitiram práticas de remuneração1 inadequadas. Eram focadas nos resultados imediatos, o
que lhes permitia qualificarem-se para bónus –remuneração variável– sem considerarem os riscos de longo
prazo que decidiam.
1 Pitta Ferraz, D.; Lopes, I. T.; Nannicini, A. (2018) “Relationship between top-executive compensation and corporate governance: Evidence from large Italian listed companies”, International Journal of
Disclosure and Governance (Forthcoming).
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Aquelas orientações têm por objetivo melhorar a
cultura financeira e desenvolver gestores capazes de
tomar decisões que resultem em ‘bom lucro’ e organizações sustentáveis. Em especial, com capacidade e
resiliência que evite excessos e perdas evitáveis resultantes de decisões conducentes à instabilidade financeira. Esse objetivo tem, de alguma forma, subjacente
uma componente de ‘espírito de missão’ que salvaguarde um bem coletivo –as Instituições Financeiras.
Salvaguardando, em especial, os principais stakeholders –os depositantes–, pois estes detêm em conjunto
liquidez mais elevada do que os acionistas detêm em
capital e os obrigacionistas em empréstimos.
A evolução da complexidade da atividade financeira,
nomeadamente a sua globalização, reforça a necessidade e consequente exigência de pessoas melhor
preparadas, pessoal e profissionalmente, tanto nas instituições financeiras como nas autoridades de supervisão, para poderem ter capacidade de tomar decisões
informadas.
O conceito de F&P2 está intimamente ligado ao governo da sociedade na Diretiva n.º 2013/36/UE, de 26 de
junho de 2013, a qual revê o acesso à atividade das instituições de crédito e empresas de investimento, bem
como à supervisão prudencial das mesmas.
2 Instrução n.º 12/2015, BO n.º 8, de 17-08-2015, do Banco de Portugal

Esta Diretiva é complementar a orientações da EBA
– European Banking Authority3 e da ESMA – European
Securities and Markets Authority, bem como das NCA4 –
National Competent Authorities. Em Portugal concretiza-se com alterações introduzidas, nomeadamente, ao
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras (‘RGICSF’) e pela Instrução n.º 12/2015, do
Banco de Portugal (NCA nacional) quanto ao F&P dos
titulares de cargos com funções de administração (administradores executivos) e fiscalização (administradores não-executivos e membros de conselhos fiscais),
com o objetivo de assegurar a gestão sã e prudente das
instituições.
O novo RGICSF estabelece que a avaliação da aptidão
dos membros dos órgãos de administração e fiscalização, bem como de quem desempenha funções essenciais, que o Banco de Inglaterra denomina “SMR - The
Senior Managers Regime”, cabe em primeira linha, à
instituição que deve estabelecer uma rigorosa política
de seleção e avaliação da adequação dos membros
dos seus órgãos, bem como à composição do mesmo
na globalidade. Esta avaliação pondera factos relevantes, nomeadamente sobre o modo como a pessoa
gere os seus negócios e exerce a sua profissão, não se
limitando a situações de condenação em processo judicial, pois deve abranger também processos pendentes.
Como resultado desta alteração, as instituições devem
justificar ao Banco de Portugal as pessoas escolhidas
para o exercício de funções.
É exigida a verificação cumulativa de padrões de idoneidade, independência, disponibilidade e qualificação
profissional, com o objetivo de assegurar que os membros dos órgãos sociais executam uma gestão prudente e os administradores não-executivos, que têm
responsabilidades de supervisão nos conselhos, bem
como a fiscalização a executam com rigor e robustez.

3 EBA/Guidelines/2012/06, de 22 de novembro.
4 NCA – National Competent Authority são as entidades em cada país
responsáveis pela regulação e supervisão das instituições financeiras. Em Portugal, de acordo com o Article 40 of the Benchmarks
Regulation, a ESMA indica o Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e a Autoridade de Supervisão
de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). Em https://www.esma.europa.eu/designated-national-competent-authorities-under-benchmarks-regulation.

21

A metodologia da exigência ainda não é consistente na União Europeia, havendo países (e.g., Inglaterra,
Suécia, Roménia) onde as melhores práticas estão mais
avançadas, sendo exigida a apresentação do processo
de seleção que levou à escolha das pessoas entre um
leque de potenciais candidatos, havendo ainda lugar a
entrevistas pelos supervisores para avaliar não só a capacidade técnica dos candidatos, mas também o perfil
psicológico.
Os supervisores devem aprovar uma pessoa apenas
quando está satisfeita das aptidões e adequação para
exercer as funções controladas a que se candidatam. O
teste de F&P é uma referência utilizada para avaliar se
uma pessoa tem o perfil adequado para executar uma
função controlada, não constituindo um exame. Este
processo é continuado e, num momento de reavaliação
dessas pessoas, continuam a aplicar-se esses critérios
e, caso seja identificada evidência de não conformidade
com os requisitos, são tomadas medidas.
A avaliação tem de ser efetuada no momento da nomeação, mas a diretiva exige que a avaliação seja contínua durante o exercício de cada mandato.

De Bretton Woods ao Fit and Proper
Após Bretton Woods, evolui-se para um sistema financeiro internacional, onde os atores financeiros estão interligados em rede, o capital, a liquidez e o risco
circulam entre diversas origens e destinos, e a tecnologia ao desmaterializar a atividade financeira, tornou-a
complexa e intangível, o que potencia o risco sistémico.
A ciência da gestão corporativa, tem vindo a desenvolver o processo de decisão o mais racional possível –
frequentemente automatizado e utilizando inteligência
artificial–, pretendendo provocar reações racionais dos
stakeholders das organizações, com o objetivo de reduzir a subjetividade, a incerteza, os perigos latentes e
os conflitos subjacentes.
A crise financeira e a correspondente instabilidade financeira, emergiu como um ‘cisne negro’, pois não havia a consciência da interligação das economias e dos
sistemas financeiros, nomeadamente em termos de
liquidez, capital e risco. A correção da mesma levou a
que fossem revistos vários mecanismos para que seja
assegurada a estabilidade financeira –da qual um marco relevante foi a criação da União Bancária–, com o
objetivo de contribuir para a sustentabilidade financeira
dos bancos e das economias.
Esta última crise financeira teve a origem principal em
escândalos sobre más práticas de gestão em países e
bancos insuspeitos, com falências e resgates de atores financeiros. Emergiu o risco de contágio sistémico,
causando instabilidade financeira, económica e social.
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Sobressaiu da crise que os líderes não eram frequentemente Fit [nem Proper] para gerir organizações em interação em rede internacional, num paradigma de puzzle-superstructure5 e que, apesar do reconhecimento
da globalização, raramente consideravam no processo de decisão temas relacionados com movimentos
geoestratégicos, geoeconómicos, geopolíticos e principalmente geofinanceiros6, os quais ainda não são
ensinados em escolas de gestão e são essenciais no
mundo atual global. Reforça-se a necessidade de uma
solução mitigadora da situação, emergindo a necessidade de uma corporate governance exigente, baseada
em líderes ‘aptos’ e ‘adequados’ para gerir instituições
transnacionais, tecnologicamente em rápida evolução,
parecendo mais intangível pela dispersão geográfica.
No século XXI, os casos mais mediáticos –tanto no
setor financeiro como no setor não-financeiro–, geraram a necessidade de uma reflexão sobre a avaliação
F&P dever ser mais exigente e robusta transversalmente, para poder ser eficaz. O setor financeiro serve toda a sociedade e não consegue alterar sozinho a
causa das crises por ter gestores F&P, quando a governance do Estado ao nível dos atores políticos e dos
restantes agentes económicos não adotam uma prática
exigente também. Aliás, a ciência é pacífica ao aceitar
que a governance, para ser eficaz no setor privado, tem
primeiramente que cumprir, nomeadamente, requisitos
e princípio emanados do setor público. A governance
deste inclui estabilidade e previsibilidade (e.g., estado
de direito, combate à corrupção), qualidade das regras
e fiscalização, transparência nas divulgações, reguladores atuantes, proteção dos acionistas minoritários e
disciplina de mercado.
Também foram identificadas deficiências na supervisão e fiscalização por parte dos membros dos órgãos
sociais com essa responsabilidade específica – administradores não-executivos e conselhos fiscais –, bem
5 Pitta Ferraz, D. (2011). Document 4 – Structured and Quantitative
Research – Financial Stability. Nottingham: Nottingham Business
School.
6 Castro, Teodora de (2017). Geofinancial Power – Internacional Financial Strategy and Governance. Ph.D Thesis. Universidade de Lisboa
– ISCSP.
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Desde 2015 é exigida às instituições financeiras a adoção duma política mais rigorosa e robusta de seleção
e avaliação daqueles membros, que inclui a criação de
um Comité de Nomeações, bem como a coresponsabilização da instituição financeira que indica aqueles membros relativamente ao F&P dos mesmos.
Adicionalmente, a constituição de cada e todos os órgãos sociais tem de obedecer a critérios de diversidade9 que incluem, nomeadamente, o género, experiência
profissional, área de especialidade, independência, que
permitam avaliar o F&P do órgão na sua globalidade.

A cultura financeira
e o processo de decisão
O setor financeiro tem uma cultura financeira própria
transversal aos atores nacionais e internacionais, constituindo um ecosistema10, pelo que é relevante entender a forma como o processo de F&P se enquadra na
cultura financeira e no processo de decisão.
As interdependências e interligações em rede assentam numa cultura financeira comum caracterizada por
uma imaginação financeira que cria a noção de comunidade imaginada, baseada em conceitos11 como: “run
together” (correr juntos), “follow the leader” (segue o
leader), “herd behaviour” (comportamento de manada)
como a qualidade pouco robusta de avaliação dos auditores internos e externos7. Os primeiros tinham um
foco primordialmente transacional não levando em
consideração nos planos de auditoria interna os riscos
que se iam acumulando no balanço, bem como a capacidade e o apetite de risco, níveis de capital e liquidez,
e alguns auditores externos não exibiram padrões de
exigência nos seus relatórios que levassem a qualificar
os mesmos.
Por outro lado, os supervisores dos mercados e dos
seus atores –com presença física nos principais bancos– tinham uma aproximação metodológica tipo ‘controlo remoto’ ou “light touch”8 usando a expressão de
Mark Carney, Governador do Banco de Inglaterra, baseada num paradigma de confiança nas instituições
supervisionadas. A evolução do ambiente tecnológico e
financeiro gerou uma complexidade que não foi acompanhada adequadamente pelos supervisores assegurando-se que eles próprios fossem F&P no novo paradigma.
7 Pitta Ferraz, D.; Lopes, I. T.; Kopliku, A. (2018). “Can board diversity
and choice of auditor enhance profitability?”, Int. J. Business Performance Management, Vol. 19, No. 3, pp. 2018 289-303.
8 Carney, Mark (2018). Global Markets – Markets - Development Economy. IMF/World Bank Edition, Saturday, 13 October 2018.

9 Lopes, I.T., Pitta Ferraz, D., and M. M. Martins (2016). “The Influence
of Boards’ Diversity on Profitability: An Overview Across Iberian Non-financial listed companies”, Corporate Ownership & Control, Vol. 13,
Issue 2-C2, pp. 455-461.
10 Castro, Teodora de (2017). Geofinancial Power - Internacional Financial Strategy and Governance. Lisboa: Universidade de Lisboa – ISCSP.
11 Beck, U. (2006). Living in the world risk society. R.U.: Routledge;
Castells, M. (2011). A Network Theory of power. E.U.A.: International
Journal of Communication, nº 5.
Clark, G. L. (2004). Money flows like mercury: the geography of
global finance. Disponível em: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.194.9981&rep=rep1&type=pdf. Cohen, B.
J. (2003). The geopolitics of currencies and the future of the international system. Conference on The Geopolitics of Currencies and
Oil, Real Instituto Elcano, Madrid, 7 November 2003. Disponível em:
http://polsci.ucsb.edu/faculty/cohen/recent/pdfs/Madrid_paper.
pdf.
Lawler, E. e Ford, R. (1995). Bargaining and Influence in Conflict Situations. E.U.A.: Cornell University ILR School DigitalCommons@ILR.
Disponível em:http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1783&context=articles.
Flohr, A. (2014). Self Regulation and Legalization – Making Global rules for banks and corporations. R.U.: Palgrave Macmillan.
Giovanoli, M. (2013). The Reform of the International Financial Architecture after the Global Crisis. Disponível em:http://nyujilp.org/
wp-content/uploads/2013/02/42.1-Giovanoli.pdf; Goldfinger, C.
(1996). Géofinance, Nouvelle Finance Planétaire les Vertus du Chaos.
Suíça: Le Temps Stratégique, Nº 69 - Avril 1996.
La Porta, R. et al (2008). The Economic Consequences of Legal Origins. Journal of economic literature 46. Disponível em:http://www.
harvardiglp.org/wp-content/uploads/2014/10/La-Porta-et-al-Legal-Orgins.pdf; Maurer, B. (2006). The Antropology of Money.
California, EUA: The Annual Review of Anthropology. Disponível em:
arjournals.annualreviews.org.
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e “tacit bargain” (negociação tácita), comportamentos
que são promotores de contágio de boas e más práticas. Esta ‘comunidade’ tem a capacidade de regulamentar sem representação (autoregulação – Soft Law)
e tem a percepção de controlo do risco por atuar sob os
mesmos modelos, regras e padrões operativos e técnicos que estandardizam a atuação e a automatizam.
Tem ainda a capacidade de ficcionar realidades com o
poder da informação que gere, projetando percepções
de risco, ou de oportunidade na sociedade, coadjuvada
por narrativas de uma meta-rede de media integrada
que difunde informação dinâmica e instantaneamente.
Esta cultura financeira, determina o caráter dos atores
do sistema, moldado por regras e tecnologia que superam barreiras –linguísticas, físicas e culturais–, criando
uma comunidade e identidade coletiva que constitui o
espelho da importância dada por outros poderes –supranacionais e económicos transnacionais– que nomeadamente ditam as diretrizes de governance do
sistema. Daí que, não são unicamente os atores financeiros a liderar o governance da sua atividade, embora
a influenciem através da sua capacidade técnica e controlo da implementação e da ação no dia-a-dia.
Esta cultura é condicionada no seu pensamento financeiro delimitado na origem da lei e na descentralização
da competência no processo de decisão que enquadra
a sua atividade local ou regional, mas, internacionalmente, atua sob a “Anglo-Saxon law”. O refúgio na lei
passa a ser o paradigma que domina o pensamento financeiro que operacionaliza, inclusive na execução da
Hard Law internacional de combate à lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, evasão fiscal, entre outras sanções políticas e económicas tangíveis em
meios financeiros.
Por outro lado, a forma como os supervisores podem
avaliar no processo avaliação contínua de F&P parece
ser particularmente desafiante, em especial no que
concerne à consciência sobre as armadilhas cognitivas
na tomada de decisão pelos membros dos órgãos so-
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ciais. Fergusson12 constatou que os gestores sucumbem a armadilhas de cognição como o ‘preconceito da
disponibilidade’ baseia a decisão em informação disponível no imediato o que não é uma decisão informada,
e o ‘preconceito da retrospectiva’, que leva a atribuir
maior probabilidade a acontecimentos que já ocorreram, do que a acontecimentos que não ocorreram.
Também, a disposição heurística, através da qual juízos de valor pré-concebidos interferem com a avaliação de custo-benefício, ou os efeitos de contaminação,
através dos quais deixamos que uma informação irrelevante, mas imediata, contamine uma decisão, ou a indução, que leva a formular regras gerais, com base em
informação insuficiente constituem fatores de armadilhas cognitivas. Outros fatores incluem a negligência
de âmbito, que impede o ajustamento proporcional ao
que há predisposição para sacrificar, evitando males de
diferentes ordens de magnitude, ou o excesso de confiança na calibração, que leva a subestimar os intervalos
de confiança da robustez dos cálculos do decisor e ainda a ‘apatia de transeunte’, que inclina a abdicar da responsabilidade individual, quando inserido num grupo.
A cultura que envolve o “correr juntos” está baseada em expectativas compartilhadas, mas a escalada é
criada a partir das decisões incrementais incorporadas
em cada negociação sucessiva, potenciada pelas armadilhas cognitivas referidas. Como advoga Clark13 os
eventos imprevistos mudam as expectativas do mercado, podendo somar-se ao longo do tempo à fuga de capital [e liquidez] e à exportação de risco, anteriormente
favorecidos.

12 Ferguson, N. (2008). A ascensão do dinheiro- Uma história financeira do mundo. Portugal: Civilização Editora
13 Clark, G. L. (2004). Money flows like mercury: the geography of global finance. Disponível em: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.194.9981&rep=rep1&type=pdf
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Mecanismo Único de Supervisão (MUS)
O Mecanismo Único de Supervisão (MUS) é o sistema de supervisão bancária que integra o Banco Central
Europeu (BCE) e as NCA – Autoridades Nacionais
Competentes, que inclui o Banco de Portugal, tendo
entrado em funcionamento em 2014. O BCE assegura o funcionamento eficaz do MUS, estando as NCA
incumbidas de o coadjuvar no exercício da supervisão
prudencial. O modelo de supervisão do MUS distingue entre as instituições de crédito significativas (SSE
– Significant Supervised Entities) –supervisionadas diretamente pelo BCE– e as menos significativas (LSI –
Less Significant Institutions) sob supervisão direta das
NCA que articulam com o BCE para a Zona Euro que
tem a supervisão indireta, adotando critérios quantitativos e qualitativos.
O leque de instituições sujeitas ao regime do MUS
é amplo, incluindo as qualificadas de sistémicas, mas
também as menos significativas –onde emergem
preocupações relativas à supervisão prudencial dos rácios de capital e liquidez, modelos de negócio, profit drivers, controlo do risco de crédito, NPE – Non Performing
Exposures e governo interno– estando a ser objeto de
maior harmonização de supervisão, requerendo órgãos
sociais que se enquadrem nos mesmos padrões de rigor e robustez, apesar da sua dimensão mais reduzida
aplicando por isso o ‘princípio da proporcionalidade’14.
Este visa garantir que as disposições internas de governo devem ser compatíveis com o perfil de risco e o
modelo de negócio para que os objetivos regulamentares sejam efetivamente alcançados. Tem em consideração, nomeadamente, a dimensão, organização
interna, complexidade das atividades. As instituições
significativas devem ter arranjos de governance mais
sofisticados.

14 Diretiva 2013/36/UE, artigo 74.º n.º 2 e EBA (2017) e EBA/
GL/2017/11 - Guidelines on Internal Governance. EBA – European
Banking Authority.

As linhas orientadoras do F&P emanadas da EBA –
European Banking Authority –para a Zona Euro pelo
Banco Central Europeu–, está alinhada com outros
organismos reguladores e de supervisão do sistema financeiro internacional, tendo por objetivo reduzir
perceções e interpretações diferentes resultantes do
senso comum que, os indivíduos e a sociedade em particular, desenvolvem dentro do seu ambiente cultural.
Estas linhas orientadoras estão estruturadas em seis
princípios que contextualizam os critérios de avaliação
de indivíduos para exercerem funções de administração, supervisão (atribuídas a não-executivos) e fiscalização nas instituições financeiras.

Princípios da avaliação
de Fit and Proper

15

Foram desenvolvidos seis princípios orientadores
para a condução do processo de avaliação dos potenciais e atuais membros de órgãos sociais de instituições financeiras. O primeiro princípio respeita à
Responsabilidade Primária que as instituições de crédito supervisionadas têm na seleção e nomeação das
pessoas para os órgãos sociais, devendo assegurar que
cumprem os requisitos de adequação (Fit) e de aptidão
(Proper). Este processo implica a realização de diligências de avaliação antes da nomeação, mas também, de
forma continuada, com o objetivo de garantir que se
ocorrer uma mudança significativa relativa à pessoa, a
instituição avalia a mesma. Este processo envolve uma
cooperação transparente na relação com o BCE e/ou a
NCA.
O segundo princípio refere-se ao conceito de
Gatekeeper, que reside no BCE e nas NCA, o qual pode
ser traduzido para português como ‘guardião’ ou ‘vigilante’. Este princípio tem por objetivo evitar que pessoas que têm potencial para constituírem um risco no
funcionamento correto do órgão de administração [e
supervisão dos executivos] ou fiscalização, entrem ou
se mantenham em funções, quando surja uma questão
sobre sua adequação e aptidão. O BCE ou a NCA atuam
como Gatekeepers para assegurar que as entidades
supervisionadas cumprem os requisitos, e estejam
implementadas estruturas robustas de governo para a
realização do processo de avaliação pontual e permanente.
15 European Central Bank (2017). Guide to Fit and Proper Assessments.
May 2017.
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O terceiro princípio respeita à Harmonização, o que
tem constituído um desafio não só na Zona Euro, mas
principalmente ao nível da União Europeia, onde o objetivo de manter a estabilidade financeira constitui uma
preocupação permanente, mas onde se verifica falta
de harmonização em temas críticos. Estes derivam de
interpretações diferentes e da influência que culturas
diferentes podem ter nesse processo, impactando os
níveis de exigência agora requeridos. A supervisão do
BCE sobre a adequação (Fit) e da aptidão (Proper) dos
membros dos órgãos sociais deve assegurar um nível
elevado de harmonização, tanto na Zona Euro, como
fora dela. Parece ser necessária uma maior coerência
e convergência, pois a identificação de numerosas divergências ocorre em políticas, processos e práticas de
supervisão, resultantes de interpretações diferentes
dos critérios de avaliação aplicáveis.
O quarto princípio respeita à Proporcionalidade um
critério relacionado com a avaliação feita caso-a-caso,
pois implica que a aplicação dos critérios de adequação podem ser proporcionais à dimensão da entidade
e complexidade de atividades, bem como à função específica a ser exercida. Contudo, a aplicação do princípio
da proporcionalidade, antes explicado, não deve levar
à diminuição dos padrões, podendo resultar, contudo,
numa abordagem diferenciada, dependendo do nível e
áreas de conhecimento e da experiência. Pode considerar-se que, em todos os casos, a avaliação envolve
a análise individual e o julgamento –Proper– do BCE e/
ou da NCA, o que pode introduzir fatores demasiado
subjetivos.
O quinto princípio trata do processo –due process– e
justiça –mecanismos de recurso–, fundamentado no
facto da supervisão da adequação e da aptidão ser fortemente orientada por procedimentos. A entidade supervisionada é a requerente no procedimento de F&P,
sendo que, contudo, os direitos do supervisionado e
do nomeado podem ser afetados pela decisão do supervisor –judgement– sobre a aptidão e a adequação
do candidato. Nessas situações, ambos gozam de garantias processuais estabelecidas no SSM Regulation
e no SSM Framework Regulation. O BCE tem o dever
de decidir com base em informações que podem ser
consideradas materiais e relevantes para o ajuste e
avaliação equilibrada, ponderando os fatores a favor e
contra o nomeado. As avaliações de aptidão e de adequação são confidenciais, podendo o avaliado recorrer
delas, pois a decisão deve enquadrar-se nos princípios
do direito administrativo da União Europeia, bem como
na recente lei de proteção de dados da União Europeia.
O sexto princípio cuida da Interação contínua com a
supervisão, considerando que a avaliação da adequa-
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ção e da aptidão, alimenta a supervisão contínua do
governo de uma instituição, especialmente no que diz
respeito à composição e funcionamento dos órgãos
sociais. Uma avaliação adequada e apropriada pode
levar a decisões que precisam ser acompanhadas em
supervisão contínua. Por outro lado, também a supervisão contínua pode fornecer dados para a avaliação,
especialmente no respeitante a critérios de aptidão e
independência no exercício de funções.

Critérios de avaliação de Fit and Proper
Foram estabelecidos cinco critérios de avaliação que
complementam os seis princípios antes abordados.
Eles incluem a experiência prática e teórica dos membros dos órgãos sociais, sendo a palavra “experiência”,
usada sentido amplo, isto é, abrangendo a experiência
prática e profissional adquirida, bem como a experiência teórica através de educação académica e formação
profissional. O princípio da proporcionalidade é inerentemente aplicável, uma vez que o nível de experiência
requerido depende das características da função específica e da instituição. Quanto mais complexa for, maior
experiência será requerida, nomeadamente em mercados financeiros, quadro regulamentar, planeamento estratégico, gestão de riscos, auditoria, capazes de
assegurar o governo, supervisão e controles eficazes.
Outro critério respeita à reputação analisada no âmbito do princípio da proporcionalidade, que está ligada
às garantias dadas num paradigma de uma gestão sã
e prudente.
Outro critério relevante na avaliação do perfil respeita
aos potenciais conflitos de interesse e independência
de espírito, que requerem que os membros dos órgãos sociais devem fazer comentários pragmáticos,
informados e realistas, ser objetivos e tomar decisões
independentes, agindo com independência de mente.
Aos administradores não-executivos é ainda exigida
capacidade de desafiar os administradores executivos
nas decisões que tomam e propõem nos órgãos sociais. A instituição financeira deve ter políticas de governo no sentido de identificar, divulgar, mitigar, gerir e
prevenir conflitos de interesse, sejam reais e potenciais
ou percebidos pelo público. Ocorre um conflito de interesses se a obtenção dos interesses de um membro
puder afetar os interesses da entidade supervisionada
e representar risco material. Contudo, ter um conflito de
interesses não significa necessariamente que um nomeado não possa ser considerado adequado, se esse
conflito puder ser eliminado ou mitigado de forma adequada.
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REPUTAÇÃO

EXPERIÊNCIA
PRÁTICA E
TEÓRICA

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO DE
FIT AND PROPER

CONFLITOS DE
INTERESSE E
INDEPENDÊNCIA
DE ESPÍRITO

O compromisso de disponibilidade de tempo para
o exercício de funções é também considerado indispensável e, consequentemente, tem de ser avaliado
no processo. O tempo que um membro dos órgãos
sociais pode dedicar às funções pode ser afetado por
vários fatores. Estes incluem o número de lugares que
exerce noutras entidades, as horas consumidas nessas
funções, o tamanho das entidades, a natureza, escala
e complexidade das atividades, bem como o país onde
estão localizadas. Ainda são considerados outros compromissos profissionais ou pessoais e circunstâncias.
Finalmente a adequação coletiva dos órgãos sociais,
envolve a autoavaliação e supervisão contínua do governo da sociedade, sendo que, a entidade supervisionada tem a responsabilidade primária de identificar
potenciais lacunas da adequação coletiva.
Nas últimas décadas, os órgãos sociais de muito bancos caraterizaram-se por terem os administradores
executivos e não-executivos [supervisores dos executivos] e órgãos de fiscalização que não geriram a potencial [e real] perda de valor, pois o seu perfil F&P não
era robusto, nomeadamente em três dos critérios hoje
exigíveis. O primeiro respeita à não adoção de regras
que evitassem conflitos de interesse e independência
de espírito, tendo sido observados conflitos entre interesses diretos públicos e privados, interesses cruzados em grupos económicos com conflitos de interesses evidentes, bem como interação [frequentemente

AUTOAVALIAÇÃO
E SUPERVISÃO
CONTÍNUA

DISPONIBILIDADE
DE TEMPO

negativa] com políticos. O segundo prendia-se com
a falta de compromisso de disponibilidade de horas,
nomeadamente de administradores não-executivos e
órgãos de fiscalização, dedicadas às suas funções de
supervisão e fiscalização. Por fim, o tema que envolvia
a reputação duvidosa –Proper– de membros de órgãos
sociais, frequentemente pública e notória, sem que a
supervisão tivesse meios para atuar de forma intrusiva,
imediata e eficaz.
Frequentemente, ocorreram falhas no primeiro critério relativo à experiência prática e académico-teórica
dos administradores nomeados. Esta era comum nos
administradores não-executivos –cuja principal responsabilidade é a supervisão dos administradores executivos–, sem terem o conhecimento necessário, para
além da incapacidade e independência que revelavam
não questionando nem a assimetria de informação,
nem as decisões e propostas que lhes eram presentes
em conselho.
A exigência de atas detalhadas e específicas dos órgãos sociais e das comissões deles emanadas, incluindo os nomes dos membros e das suas intervenções
especificas em conselho são hoje exigidas e avaliadas
pelos supervisores no âmbito do processo de avaliação
contínua que têm de fazer dos mesmos e do órgão em
termos globais, representando uma ferramenta para
avaliar a contribuição efetiva que os membros dos órgãos sociais dão às instituições financeiras.
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Desafios e oportunidades
As novas guidelines de F&P ao reduzirem as ameaças
criam, contudo, oportunidades que constituem desafios
relevantes para três dos atores do sistema financeiro:
instituições financeiras, supervisores e membros dos
órgãos sociais.

• A dimensão do processo F&P:
Ao SSM e às NCA que supervisionam as instituições
financeiras coloca-se o desafio dos seus recursos limitados e qualificados, bem como os custos para assumir o processo de aprovação e avaliação contínua
do Fit and Proper. A União Europeia tinha em 201716
cerca de 6.600 bancos, dos quais 120 são bancos
classificados como sistémicos sendo supervisionados pelo SSM, sendo os restantes –cerca de 6.480
bancos– supervisionados pelas NCA. Estima-se que
o SSM tenha de aprovar e monitorar centenas de
pessoas por ano em cada um dos 28 países da União
Europeia.
Atualmente, a aprovação por estas entidades de novos órgãos sociais, revela uma demora de meses, o
que pode afetar a gestão dos bancos, colocando em
risco a sua atividade e falhando no objetivo da estabilidade e previsibilidade.
Os desafios são mais exigentes também às instituições financeiras, que são corresponsáveis no assegurar que o perfil das pessoas que compõem os órgãos sociais nomeados, se mantém como esperado
de um perfil F&P.

16 The European Banking Federation (2018) “Banking in Europe: EBF
2017 Facts & Figures”, e “List of supervised entities on 1 January
2018”, European Central Bank – Banking Supervision.
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• O talento F&P exigível:
• Os Administradores executivos devem auferir uma
compensação adequada em termos de remuneração fixa e variável, que devem ser proporcionais à
responsabilidade, empenho, desempenho, atividade e dimensão da instituição que administram, evitando benchmarks com instituições cuja dimensão
e complexidade não são comparáveis.
• Por outro lado, a remuneração dos administradores
não-executivos e membros de órgãos de fiscalização deve ser a adequada às responsabilidades fiduciárias que estas funções envolvem. Este critério
prende-se com fatores que motivam a aceitação
dessas responsabilidades com uma contrapartida
monetária reduzida, face ao grau de responsabilidade e empenho requerido. Não é credível que pessoas que assumem uma elevada responsabilidade
fiduciária na proteção dos interesses dos stakeholders, sejam remuneradas de forma inadequada
quando comparados, por exemplo, com os administradores executivos –que têm de supervisionar e
fiscalizar– e com as melhores práticas.
• O setor não-financeiro tem inúmeras indústrias
reguladas e supervisionadas, mas na sua maioria,
com enfoque estritamente técnico (e.g., telecomunicações, energia, farmacêutica, produtos de consumo). As regras e orientações incluindo a avaliação
F&P, sobre o governo interno das sociedades, poderiam ser aplicadas com vantagens a essas indústrias e a organizações governamentais, criando uma
cultura mais generalizada sobre práticas da gestão
que pretendem assegurar a sustentabilidade das
organizações. Desta forma, impedindo contágio ao
sistema financeiro de más práticas de Governance
de alguns dos seus stakeholders.
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• Alinhamento para uma gestão sustentável:
• A gestão deve ter como objetivo último a defesa do
valor criado para as gerações futuras, i.e., assegurar
o crescimento sustentável das organizações. Uma
gestão sã obriga que as duas dimensões –estratégica (não-executiva) e tática/operacional (executiva)– de funções e decisões-informadas estejam
alinhadas, apesar de exigirem perfis diferentes e
complementares de F&P. Nas últimas décadas,
emergiu que a dimensão tática se sobrepôs à dimensão estratégica e à visão embebida no modelo
de negócio. O resultado imediato foi subjugado a interesses conjunturais, sobrepondo-se à defesa da
sustentabilidade de instituições de financeiras, com
impacto positivo na sociedade.
• Gerir uma realidade cada vez mais internacional e
virtual requer que se evite a tentação de gaming,
i.e., gerir a atividade como um jogo de computador.
Quanto maior for a intangibilidade gerada por via da
evolução tecnológica digital, maior a dificuldade na
avaliação.
• Prevenir eventos enquadrados no conceito do ‘cisne
negro’ (black swan17), como ocorreu com a crise financeira de 2007, mas também prevenir que ‘o elefante esteja na sala’ (elephant in the room18), é um
dos maiores desafios das funções de supervisão
17 Taleb, Nassim Nicholas (2010) [2007], The Black Swan: The Impact
of the Highly Improbable (2nd ed.). London: Penguin, ISBN 978-014103459-1, retrieved 26 February 2017.
18 Oxford Advanced Learners Dictionary (OALD), Word of the Month:
Elephant in the room.

e fiscalização. A crise de 2007 revelou que, os administradores, sucumbiram a armadilhas cognitivas
na tomada de decisões. Ferguson19 constatou que o
sistema financeiro é fortemente condicionado pelo
comportamento humano –seus profissionais e sociedade–, advogando as causas desse comportamento, como resultado do sistema ser um espelho
da sociedade.
As potenciais armadilhas cognitivas obrigam ao
apuramento da cognição, em especial sobre a imaterialidade e intangibilidade futura da atividade financeira, o nível de autoregulação e legislação que
podem conter em si interesses políticos internacionais supra setoriais. Adicionalmente, o descontrolo
e assimetrias tecnológicas que expõe a ciberataques e/ou instabilidade financeira instantânea, a
assimetria da informação propagada com a intenção de projetar percepções não verificáveis, bem
como a diversidade20 cultural dos stakeholders (em
especial depositantes com interpretações diferentes da realidade e múltiplas necessidades em pontos geográficos distintos), e, finalmente a diversidade de interesses nacionais que geram percepções
de risco com intenções de defesa própria.
Será que a complexidade deste processo leva a que
esteja an Elephant in the Room? Como serão avaliadas as armadilhas cognitivas no processo avaliação contínua de F&P?
• Gerir contextos simultâneos de realidades locais
e internacionais, bem como gerir a diversidade no
sentido de promover a integração financeira saudável, exige novos modelos de negócio e, com eles,
novos riscos derivados do contexto ainda desconhecido.
Para terminar, nas empresas em geral a boa governance exige um ajustamento de cultura, reconhecimento da Importância da boa governance, uma estrutura e
processos básicos de governance e uma governance
alinhada com a criação de valor21 para os acionistas, os
stakeholders e a sociedade.

�

19 Ferguson, N. (2008). A Ascensão do Dinheiro – Uma História Financeira do Mundo. Portugal: Civilização Editora
20 Lopes, I.T. and Pitta Ferraz, D. (2016) “The value of intangibles and
diversity on boards looking towards economic future returns: evidence from non-financial Iberian business organisations”, Int. J. Business Excellence. 392 Int. J. Business Excellence, Vol. 10, No. 3, 2016
[http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=IJBEX]
21 Pitta Ferraz, D.; Lopes, I. T.; Hitzelberger, S. P. (2018). “The Use of Poison Pills by American Firms over the Period 1997-2015: Its Impact on
Shareholders’ Value”, International Journal of Business Excellence
(Forthcoming).
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PHASING-IN ESTABELECIDOS E, EM PARTICULAR,
DOS 100% EXIGIDOS A PARTIR DE 2018
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O SECTOR BANCÁRIO NUM MINUTO
DESEMPENHO DO SECTOR

RESULTADO
LÍQUIDO

1.002,2

A RENDIBILIDADE DO SECTOR FOI POSITIVA,
TENDO REGISTADO UMA EVOLUÇÃO FAVORÁVEL
FACE AO PERÍODO HOMÓLOGO

*

MILHÕES

O RÁCIO DE COST-TO-INCOME REGISTOU UMA DESCIDA DE 2,8 P.P.
FACE AO PERÍODO HOMÓLOGO, QUE RESULTOU DE UMA DIMINUIÇÃO
DOS CUSTOS OPERACIONAIS SUPERIOR À DO PRODUTO BANCÁRIO
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A SOLVABILIDADE FOI REFORÇADA NOS ÚLTIMOS ANOS
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A QUALIDADE DO CRÉDITO TEM VINDO A MELHORAR
O RÁCIO DE NPLs, APESAR DE PERMANECER NUM NÍVEL ELEVADO,
APRESENTA UMA DIMINUIÇÃO SIGNIFICATIVA DESDE O MÁXIMO
ATINGIDO EM JUNHO DE 2016. NESSE PERÍODO, O MONTANTE DE NPLs
REGISTOU UMA REDUÇÃO DE 18,1 MIL MILHÕES DE EUROS
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12,8%
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10%
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15%

17,9%

20%

NO PRIMEIRO SEMESTRE DE
2018, O RÁCIO COMMON EQUITY
TIER 1 DIMINUIU 0,5 P.P. E O
RÁCIO DE SOLVABILIDADE
TOTAL SUBIU 0,1 P.P.
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O RÁCIO DE COBERTURA DE
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DA MÉDIA DA ÁREA DO EURO
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Fonte: Banco de Portugal | *Resultado líquido atribuído aos acionistas.
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PAGAMENTOS E DIGITAL
O NÚMERO DE CARTÕES PARA PAGAMENTO E
AS RESPETIVAS TRANSAÇÕES APRESENTAM
UM CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO

Address-Card

CARTÕES DE
PAGAMENTO
EMITIDOS *
***

20,6

TERMINAIS DE
PAGAMENTO *



***

317,0

MILHÕES



MIL

TRANSAÇÕES
COM CARTÕES DE
PAGAMENTO **
***

78,2
MIL MILHÕES

A UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DIGITAIS É CADA VEZ MAIS UMA
REALIDADE NOS CLIENTES DO SECTOR BANCÁRIO

DESKTOP

sign-out-alt

wifi

CONTAS À ORDEM
COM ACESSO POR
INTERNET *

TRANSFERÊNCIAS
ELETRÓNICAS **

UTILIZADORES DE
INTERNET QUE UTILIZAM
INTERNET BANKING

62,1%

***

81,1%

***

mobile-alt
***

49%

42%
2007 29%
2017

***

UTILIZADORES DE
INTERNET BANKING
ATRAVÉS DE REDES MÓVEIS

Fonte: Banco de Portugal, INE, Eurostat | *Valor Acumulado | **Fluxo Anual | ***Dados a dezembro de 2017
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Frontline Management:
o "segredo" para a
concretização da
Mudança

RECURSOS HUMANOS

”The managers most responsible for a company’s
success or failure happen to be the ones with whom
the CEO spends the least amount of time. The people
I´m talking about are frontline managers – shop-floor
supervisors, leaders of R&D or sales teams, managers
in restaurants or cal centres.”
Fred Assan1
…”best practice” is often not so much about
sophisticated and unique design but about effective
alignment and execution. Sports teams rarely win
based on new plays. They win with great players,
coaches, and the ability to execute as a team.”
Rick Lash & Tom McMullen2

Raul Cardoso
É especialista em Gestão de Talento e Change
Management. Tem um percurso de mais de 30
anos em Gestão de RH na Banca e nos Seguros,
nomeadamente em funções de Gestão de Topo.
Mestrado em Psicologia Social e das
Organizações. Docente no ensino superior.

Num tempo em que toda a gente fala de mudança (digitalização, customer centric culture...) quem gere empresas, lidera equipas ou reflete a liderança enquanto
conceito aplicado vê-se frequentemente desafiado por
um problema basilar, a não materialização da mudança
preconizada! Por que acontecerá isso tão frequentemente?
É comum as empresas delinearem eficazmente o
seu arquétipo de Change Management: o modelo e o
processo são definidos, bem como o need for change,
os papéis e responsabilidades clarificados ao mais alto
1 Hassan, F. (2011). The Frontline Advantage. Harvard Business Review,
Maio 2011. Disponível em: https://hbr.org/2011/05/the-frontline-advantage
2 Lash, R. & McMullen, T (2011). The role of Line Managers in Talent
Planning. In L.A. Berger & D.R. Berger (Eds.), The Talent Management
Handbook (2.º Ed. pp. 463-470). Nova Iorque: McGraw-Hill.
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“Os Frontline Managers são até 60% das chefias e coordenam
até 80% dos colaboradores da empresa. O modo como gerem as
suas equipas impacta diretamente na performance, engagement,
qualidade de serviço e customer experience.”

nível, estabelece-se um plano de comunicação supostamente efetivo e um roadmap de transformação devidamente calendarizado. Então, por que motivo a mudança não ocorre de acordo com o previsto e de forma
sustentada?
Contrariamente a análises que colocam o problema
fulcral da mudança na definição de um modelo e na sua
adoção ao nível da Direção de Topo, a nosso ver, o ponto crítico situa-se no plano da execução e, em especial,
na preparação, engagement e mobilização dos Frontline Managers (Chefias Diretas).

Por que são os Frontline Managers
(FLM) críticos para a mudança
Os Frontline Managers têm um papel fundamental
na materialização de qualquer processo de mudança aliás, como em todo o processo de execução estratégica - por quatro razões fundamentais:
Estão mais próximo da produção/serviço e dos
clientes - o modo como lideram as suas equipas
tem impacto direto na performance, qualidade de
serviço e imagem criada junto do cliente final (adicionalmente, o seu conhecimento do que pode melhorar nessas componentes críticas para o negócio é
bastante preciso).
Coordenam a maioria dos colaboradores da empresa – gerem até 80%1 dos colaboradores da empresa, onde se inclui a quase totalidade de quem
executa funções operacionais, uma vez que os Top
Managers (Direção de Topo) e os Middle Managers
(Gestão Intermédia) são maioritariamente gestores de gestores (os FLM são, portanto, os gestores
melhores posicionados para comunicar com os colaboradores, conhecer as suas características, dificuldades, potencial e expetativas e para promover o
engagement).
Têm um elevado span of control – gerem equipas
de maior dimensão, habitualmente com um span of
control direto superior ao dos Top e dos Middle Managers.

·

·

·

·

São a maioria dos gestores – constituem perto de
60%1 dos níveis de gestão da empresa.
Não desvalorizamos a importância dos Top e Middle
Managers, o que seria absurdo, mas sublinhamos que
os Frontline Managers não podem ser negligenciados
quando se trata de executar a estratégia, sobretudo
quando a mesma implica Mudança, sob pena de os resultados serem muito diferentes dos desejados…

O desafio na gestão da linha da frente:
Bottlenecks ou Passionate Drivers
É imperioso que, em articulação com os outros níveis
de gestão, os Frontline Managers estejam preparados
para liderar, nomeadamente para liderar a mudança.
Não é isso, porém, que muitas vezes acontece. Segundo um inquérito realizado pela Mckinsey em 20093,
que ainda nos parece atual, 69% dos Board Members/
CEO estão apenas “medianamente satisfeitos” ou
mesmo “não satisfeitos” com a performance dos FLM
enquanto gestores e, o que é ainda mais significativo,
81% dos Frontline Managers não estão satisfeitos com
a sua própria performance.
Na verdade, os FLM têm receio de expor fragilidades
e de não corresponder às expectativas de quem os nomeou, pelo que tendem a sofrer sozinhos e a aparentar
uma segurança que não é real, guiando a sua conduta
por crenças que não são as mais certas mas que ninguém contraria…
Por que acontecerá assim? Pensamos que o problema radica em quatro fatores primordiais: Seleção, Formação, Sistema de Trabalho e Modelo de Gestão.
Seleção – a seleção dos Frontline Manager tem assentado, muitas vezes, na escolha do membro da equipa mais cordato e/ou com melhores skills técnicos e/
ou melhor performance. Em termos imediatos, isso

3 De Smet, A., McGurk, M. & Vinson, M. (2010). How companies manage the front line today: Mckinsey Survey results. McKinsey&Company, Fevereiro 2010. Disponível em: https://www.mckinsey.com/
business-functions/organization/our-insights/how-companies-manage-the-front-line-today-mckinsey-survey-results
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O PAPEL DO FRONTLINE MANAGER
Descrição mais aproximada
Bombeiro

36

Auditor

27

Micromanager

23

Coach

11

N = 1.590 (não constam os sujeitos que responderam “Não Sei”)

COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA DOS FRONTINE MANAGERS
Avaliação de Competências*

parece razoável e uma justa recompensa, mas - numa
perspetiva de prazo alargado e num contexto que requer inovação e mudança – nem sempre o colaborador
mais fácil de gerir, de perfil mais técnico ou mais produtivo constituirá a melhor opção.
Com este paradigma, o FLM será um primus inter pares, escolhido pelas suas qualidades operacionais, não
necessariamente pelo seu potencial enquanto gestor,
que tenderá a replicar os modelos vigentes e a assentar o foco da sua supervisão na atividade corrente. Dificilmente será um promotor da mudança, até porque a
mesma fragilizará o seu ponto forte: gerir bem as coisas, tal como elas são no momento presente.
Formação – o sistema formativo parece também
desajustado relativamente às necessidades dos FLM.
Segundo o Inquérito McKinsey já citado, os Técnicos/
Especialistas, por exemplo, recebem 25% da formação
proporcionada pela empresa, os Middle Managers 16%
e os Frontline Managers apenas 9% (a percentagem
mais baixa entre todos os grupos funcionais).
Isto decorre de não ser suposto os Frontline Managers
precisarem de formação para gerir colaboradores que
exercem funções em que eles próprios se destacaram.
O que constitui um óbvio contrassenso, uma vez que
muitos estão a exercer o seu primeiro cargo de chefia,
sendo, portanto, os mais inexperientes dos gestores.
Em 2014, um inquérito publicado pela Harvard Business Review Analytic Service4 apresentou os seguintes
resultados:
4 Frontline Managers: Are they given the leadership tools to succeed?
A Harvard Business Review Analytic Services Reporte. Fevereiro
2014. Disponível em: https://hbr.org/resources/pdfs/tools/Halogen_Report_June2014.pdf
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Pensamento Estratégico

21%

Pensamento Inovador

21%

Desenvolvimento do Talento

20%

Liderança Inspiracional

19%

N = 601 (60% provindos de empresas com mais de 1.000 empregados)
* Percentagem dos que, numa escala de 1 a 10, responderam 8,9 ou 10.

Os Frontline Managers carecem de formação eficaz
e consistente no domínio da gestão/liderança, ou seja,
de adquirir/reforçar, entre outras, competências de comunicação, self-awareness, promoção da mudança e
capacidade de influência e de motivação.
Não recebendo essa formação, gerem as suas equipas da mesma forma que os seus anteriores chefes
os geriam, acabando por reproduzir os modelos de liderança vigentes. É expectável que Frontine Managers
com carências em competências críticas de liderança
possam ser promotores da mudança?
Sistema de Trabalho – o sistema de trabalho favorece
igualmente a manutenção do status quo e a acomodação dos FLM. Neste contexto, são muito elucidativos os
resultados identificados pelo questionário Mckinsey a
que aludimos acima.
O PAPEL DO FRONTLINE MANAGER
Descrição mais aproximada
Bombeiro

36

Auditor

27

Micromanager

23

Coach

11

N = 1.590 (não constam os sujeitos que responderam “Não Sei”)
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“O modo como os Frontline Managers são selecionados, formados,
enquadrados funcionalmente e geridos favorece a conformidade e a
reprodução do modelo vigente, não o engagement e a promoção da mudança.”

O papel dos Frontline Managers consubstancia-se
sobretudo em receber e dar diretivas, apurar e reportar dados (muitas vezes já disponíveis nos sistemas da
empresa), fazer cumprir regras e regulamentos, gerir
trabalho corrente e resolver dificuldades operacionais,
sendo suposto que escalem a linha hierárquica assim
que os problemas fogem ao quotidiano.
Sentir-se-ão, pois, como referem De Smet, McGurk
e Vinson (2010)3, “enredados numa engrenagem, com
flexibilidade limitada na tomada de decisão e pouco
espaço para a criatividade”. É imaginável que este enquadramento de trabalho proporcione a dinamização
da Mudança?
Modelo de Gestão – como muitas análises intraempresariais reiteradamente comprovam, os Frontline
Managers são o nível de gestão com um menor grau
de engagement.
A nosso ver, isto é também resultado do modo como
são geridos, sobretudo de deficiências no âmbito da
comunicação e do coaching. Por um lado, a informação
sobre estratégia não chega aos Frontline Managers ou
chega transmitida de forma burocrática, empobrecida
e sem chama, resultando sem significado efetivo. Por
outro lado, nem sempre existe um coaching/desenvolvimento positivo dos FLM por parte dos Top e Middle
Managers preocupados que estão com a gestão operacional e os resultados imediatos.
É verdade que o Upper Management enaltece a importância da comunicação e do coaching, mas nem
sempre essa verbalização é consequente em termos
práticos e, como sabemos, “it’s not what you tell, it’s
what you stand for”.
Do já citado inquérito da Harvard Business Review
Analytic Service resulta que até 70% do nível de engagement dos Frontline Managers pode ser associado ao
estilo de liderança do seu superior hierárquico, sendo
que mais de 90% dos respondentes afirmam que as falhas de liderança dos FLM têm impacto no engagement
dos colaboradores. São números impressivos!

Será expectável que Frontline Managers com nível de
engagement abaixo do desejável e deficiente conhecimento da estratégia possam ser bons executores da
mesma, especialmente quando se preconiza mudança?

Empowerment, Ownership,
Accountability – o “Tripé” fundamental
O que fazer para que os FLM não sejam encarados
como bottlenecks e se possam assumir como passionate drivers, fulcrais para a construção de uma empresa
mais ágil e flexível na linha da frente, capaz de mudar e
de enfrentar os desafios do futuro? Pensamos que será
determinante a edificação de um “tripé” fundamental:
Empowerment - partilhar a visão e informação estratégica com os Frontline Managers, envolvê-los na
sua concretização, e garantir oportunidades, recursos e suporte para que tomem decisões e giram o
trabalho e as suas equipas com significativa autonomia.
Ownership – desenvolver nos FLM o “mini-CEO”
mind set5, incutindo-lhes a determinação e o apetite por correrem riscos calculados e se assumirem
como gestores globais das suas equipas.
Accountability – clarificar metas e promover confiança para que os Frontline Managers afastem os
“gatilhos de procrastinação”6, exerçam integralmente o poder que lhes é conferido e assumam a responsabilidade pelos resultados alcançados.

·

·
·

5 Bhens, S., Lau, L. & Sarrazin, H. (2016). The new tech talent you need
to succeed in digital. McKinsey&Company Article, Setembro 2016.
Disponível em: https://www.mckinsey.com/business-functions/
digital-mckinsey/our-insights/the-new-tech-talent-you-need-to-succeed-in-digital
6 Korn Ferry (2014) - (2016). FYI – For your improvement – Competencies Development Guide. Disponível em: http://static.kornferry.
com/media/sidebar_downloads/82689-KFLA_FYI_BLAD.pdf-digit
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A edificação do "Tripé":
clareza, suporte e consistência
...Mas não basta enunciar o “tripé”, é decisivo criar
oportunidades / condições / processos quotidianos
que o tornem real, nomeadamente:
Envolvência do CEO/Board na linha da frente – criar
condições para que os Frontline Managers possam,
pontual mas regularmente, ir “lá a cima” - acreditem que eles têm muitas sugestões a fazer sobre o
negócio... – e para que o CEO/Board vá ao terreno
divulgar e promover a concretização da estratégia, o
que constituirá um impulso de mobilização extraordinário para os FLM e, por extensão, às suas equipas.
Criação de um Perfil de Líder que valorize a gestão da mudança – definir e divulgar profusamente
o Perfil de Líder pretendido pela empresa, integrar
nele uma componente de gestão da mudança e de
promoção do desenvolvimento e selecionar, formar
e avaliar a existência dessa competência a todos os
níveis de gestão, de forma continuada.
Estabelecimento de Objetivos Integrados a todos
os níveis – delinear os objetivos da organização em
cascata e de modo congruente, para que aos diversos níveis, designadamente entre os Frontline Managers, haja a perceção clara de que toda a gente
está a trabalhar para metas comuns significativas e
não em silos.
Coaching quotidiano pelas linhas hierárquicas superiores – estabelecer relações próximas e de confiança e dar feedback regular aos FLM devem ser
objetivos primordiais dos Top e Middle Managers. O
Upper Management tem de estar muito atento, quer
quanto ao quotidiano operacional, valorizando o que
é realmente importante e libertando tempo para que
os Frontline Managers adquiram autonomia e poder
efetivo, quer quanto ao desenvolvimento pessoal,
criando condições para a afirmação de verdadeiros
gestores e não de controladores operacionais.

·

·

·

·
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Formação adequada em Gestão/Liderança – investir, de forma relevante e consistente, na capacitação
dos FLM em competências de gestão e de liderança
através de metodologias adequadas (há hoje modelos e ferramentas de grande eficácia), para que
possam assumir-se como verdadeiros líderes e disseminar nas suas equipas o entusiasmo pelo conhecimento.
Desburocratização e promoção de flexibilidade no
sistema de trabalho – conceber sistemas de trabalho flexíveis que favoreçam a agilidade, centrar sobre objetivos e não sobre tarefas, não efetuar solicitações desnecessárias, fomentar o aperfeiçoamento
e a inovação, estimular a apresentação de soluções
e a resolução de problemas de forma autónoma.
Não há nada mais incentivador do talento, da motivação e da coragem de mudar do que a liberdade de fazer
escolhas e de assumir responsabilidades.
Frontline Managers com conhecimento e poder verdadeiro, como mais tempo para serem líderes, que se
veem a si próprios como gestores globais e que assumem, com gosto e afinco, a responsabilidade pelas
suas decisões têm mais convicção e persistência, escolhem metas mais ambiciosas, procuram soluções
mais inovadoras e obtém melhores resultados e mais
gratificação, tornando-se eles próprios líderes mais inspiradores.

·

�

O Internacional Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) é a maior alteração à contabilidade das Instituições
Financeiras desde a adoção das normas internacionais de contabilidade em 2005.
Este novo normativo introduz novos conceitos e altera muitos dos anteriores, com impactos potenciais nos
resultados, no balanço, nos sistemas e processos e ao nível dos relatórios e contas e outras divulgações.
Introduz ainda modificações em diversas áreas, com destaque para a imparidade, verificando-se, por
exemplo, a passagem de um modelo de perdas incorridas para perdas esperadas, com impactos financeiros.
Outra das áreas contabilísticas basilares que sofre alterações com este normativo é a classificação e
mensuração de ativos, com alteração de conceitos e consequentemente da estrutura dos balanços.
Também ao nível da contabilidade de derivados e da contabilidade de cobertura (hedge-accounting) existem
mudanças significativas e novos princípios, por exemplo, o princípio da “relação económica”.
Este Workshop tem como objetivo ajudar a compreender com rigor técnico os conceitos básicos do IFRS 9.
Vamos analisar todos os aspetos principais do normativo, com destaque para a questão da imparidade.

IFRS 9

NOVAS IMPARIDADES E MUITO MAIS

2018
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Liderar o Banco
do Futuro
LIDERANÇA

Sofia Costa Quintas
É consultora em comportamento organizacional,
com mais de 20 anos de experiência.
Nos últimos anos, tem vindo a liderar programas para
executivos em empresas dos mais variados setores,
em Portugal e no Estrangeiro. É autora dos sistemas
de desenvolvimento de competências de liderança
“The Power of You” e de Inovação
“The Creative you”. É autora do livro The 22 Powers
of Leadership. An archetypal journey to awaken
the leader within, lançado nos EUA. Tem uma
licenciatura em comunicação empresarial na EFAP e
um mestrado em gestão de empresas na European
University na Bélgica. É certificada em coaching pela
Escola Europeia de Coaching, membro do ICF e tem
uma especialização em sistémica organizacional
pelo Instituto Bert Hellinger. Atualmente, é Diretora
Executiva da Egor Alchemy.
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O sector financeiro em geral, e a banca em particular,
sofreram profundas alterações nos últimos anos. Os
impactos da tecnologia, da regulação e da competição,
a par com o surgimento de um novo tipo de consumidor, tornaram a mudança norma e não apenas exceção.
A pressão aumenta com as novas “fintech”, que trazem
ao sector mais tradicional da banca uma abordagem diferente à forma de fazer negócio.
Tudo está a mudar a um ritmo mais rápido do que a
nossa noção de tempo – os mercados, os clientes, as
tecnologias e os modelos sociais.
A probabilidade substituiu a previsibilidade.
Na nova era, a fidelidade dos clientes face à marca
deixou de ser um dado adquirido e torna-se cada vez
mais difícil de conquistar.
A tecnologia veio tornar a competição mais flexível.
Trocar de banco passou a ser fácil. Cada vez mais, os
novos consumidores valorizam acima de tudo a rapidez
e a utilidade. Os clientes bancários são agora mais exigentes. Procuram serviços bancários a qualquer hora,
em qualquer lugar e com o mínimo de deslocações
possíveis. E uma comunicação de proximidade e em
tempo real, relevante e personalizada.
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A natureza das carreiras na área da Banca também
está a mudar. No desenvolvimento da estratégia de
talento, é necessário identificar claramente as competências e o expertise necessários para competir no
futuro, alinhar a estratégia de talento com a estratégia
do negócio, e treinar, atrair e reter as pessoas com as
competências críticas identificadas. Acresce que, atrair
o talento requer uma estratégia para contrariar a perceção de que a indústria da banca é conservadora e hierarquizada.
Neste novo mundo destacam-se as organizações
ágeis e dinâmicas que se focam numa visão de futuro,
concentrando a atuação nas possibilidades. Estas empresas estão continuamente a inovar, a reinventar e a
criar mercados, produtos e serviços relevantes para os
clientes, e até mesmo modelos de negócio, promovendo o crescimento e o progresso.
Para competirem na era digital, os bancos necessitam
de colocar as pessoas em primeiro lugar e de gerir a
mudança organizacional.
É necessário evoluir para uma cultura centrada no
cliente e implementar novas estruturas, processos e
modelos de liderança, que possibilitem uma adaptação
rápida aos avanços tenológicos, sem perder a humanidade.

Apenas reorganizando estruturas e processos em torno do cliente e do elemento humano, é possível promover a adaptação rápida aos avanços digitais e gerir a
mudança organizacional de forma sustentável.
A nova ordem pede que os valores de adaptabilidade
e não as regras, sejam usados como o princípio que faz
mover as equipas. Um desafio, se pensarmos que ao
longo dos últimos anos os processos organizacionais
não foram construídos tendo em mente a adaptabilidade.
Pelo contrário, as instituições financeiras têm trabalhado no sentido de aumentar a rentabilidade e a eficiência dos processos, através da criação de estruturas
e de rotinas rígidas. Grande parte delas foram concebidas para funcionar como máquinas destinadas a minimizar a incerteza, e por isso apresentam dificuldades
de adaptação a mudanças no ambiente externo. De
uma máquina espera-se que seja eficiente, não que
reaja rapidamente ao imprevisto. Agora, está-lhes a ser
pedido que façam o movimento contrário e que invistam a mesma quantidade de energia a reinventar os
processos em torno da adaptabilidade.
A palavra chave no passado recente foi “Eficiência”.
Nas últimas décadas foi prática corrente conquistar o
crescimento recorrendo a estratégias cada vez mais
sofisticadas de otimização e de maximização.
Desde a criação dos primeiros bancos na Idade Média
e ao longo do Século XX, as maiores virtudes da indústria financeira foram a estabilidade, a segurança, a riqueza e a confiança. Esses princípios eram bem visíveis
nos edifícios que alojavam estas instituições: construções sólidas e sóbrias. Com a modernização do mundo
da finança, os edifícios tornaram-se mais imaginativos.
Passaram a comunicar poder financeiro e segurança,
mas também o valor da inovação.
O banco do futuro será ainda mais flexível. Os seus
valores são a facilidade, a rapidez e a transparência,
muito assentes na tecnologia.
O banco do futuro, vai potenciar a vasta quantidade de
informação contida nos processos, para assumir um papel relevante na vida dos clientes. Vai combinar competências internas com inovações externas para agregar
valor, aconselhar e facilitar a vida dos clientes. Em vez
de enviar notificações, vai enviar avisos e recomendações. As ofertas e as oportunidades, serão apresentadas em tempo real. A organização bancária do futuro,
vai oferecer soluções customizadas e personalizadas,
adequadas á realidade dos clientes, em cada momento.
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Um pouco por todo o mundo esta fusão já teve início. A IEDC, uma escola
de gestão na Eslovénia reconhecida por Peter Druker como sendo a
melhor escola de gestão no mundo, está empenhada em introduzir o
processo artístico no seu MBA para executivos e dedica uma semana
inteira do programa às artes. Outras formações em liderança recorrem
ao músicos de jazz enquanto mestres na arte da desaprendizagem,
reconhecendo que o maior inimigo da improvisação no jazz são as
rotinas, os hábitos e as armadilhas do sucesso.

Estamos agora na encruzilhada da transição para uma
nova era, bastante mais complexa e imprevisível. No
novo cenário, a orientação excessiva para a eficiência
torna o sistema mais vulnerável. Precisamos de evoluir para organizações mais orgânicas, que espelhem a
natureza humana, capazes de responder rapidamente
aos desafios. Caracterizadas pela descentralização, flexibilidade, interdependência entre colegas e unidades
de negócio, comunicação multidirecional, iniciativa e
cocriação.
Nas organizações orgânicas, a ênfase é colocada em
dimensões como a capacidade de resposta, flexibilidade, adaptabilidade, criatividade e inovação.
As soluções existem e passam por:
• Alimentar a conectividade entre as pessoas, fomentando o surgimento espontâneo de sinergias
catalisadoras.
• Estabelecer parcerias com empresas tecnológicas,
startups e novos canais de distribuição, para ser
mais ágil a chegar às pessoas.
• Reconhecer a existência da imprevisibilidade e
transformá-la numa fonte de aprendizagem.
• Premiar os empreendedores e os aventureiros, em
lugar de afogá-los nas rotinas e nos processos do
passado.
A mudança rápida e disruptiva, combinada com expectativas mais elevadas dos clientes e dos jovens que
estão a integrar o mercado de trabalho, criaram um
contexto para a emergência de líderes transformadores
e de equipas mais autónomas, inovadoras e empáticas,
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que trabalham em rede o desenvolvimento de novos
produtos, serviços e mercados.
As máquinas não podem revelar verdadeira empatia.
Pelo menos não por enquanto. Podemos criar inteligência artificial que imita a empatia, mas falta-lhe a
energia gerada pela conexão humana. Apenas os seres
humanos conseguem lidar com a ambiguidade e criar,
conscientes do seu impacto no ecossistema.
O maior desafio não é por isso a tecnologia. São as
mudanças organizacionais e comportamentais que é
necessário implementar para acompanhar o compasso rápido da mudança. É necessário repensar modelos
de reporting, quebrar os silos organizacionais e apostar
num novo paradigma do desenvolvimento humano.
Precisamos de novas ideias, de novos valores, e de
líderes humanos, que promovem a criatividade, a conexão e a proximidade.
Não é possível concretizar uma mudança tão profunda de paradigma, insistindo em modelos de negócio e
estilos de liderança desenquadrados do contexto, que
colocam o Excel à frente das pessoas.
Precisamos de organizações mais ágeis, feitas de
pessoas capazes de analisar a informação, de solucionar desafios complexos e de lidar com a ambiguidade.
Com vontade e desejo de aprender. E criatividade, humildade e vulnerabilidade para imaginar soluções inovadoras em equipa.
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A indústria da Banca necessita de líderes corajosos e
com convicção, que têm uma estratégia para lidar com a
agenda da mudança e criar ambientes de trabalho que
celebram e dão prioridade às competências humanas.
Em primeiro lugar, é urgente investir na cultura do
“Propósito”. Quando as organizações começarem a
mapear a sua estratégia e a planear, tendo por base a
razão de ser do negócio, o espírito de iniciativa sairá reforçado, pois todos entendem o porquê do que estão a
fazer e sentem-se ligados por uma força mobilizadora,
que os ajuda a enfrentar os desafios com resiliência.
Em segundo lugar, é necessário investir nas qualidades humanas que sustentam uma organização orgânica, tais como a capacidade de resposta, a flexibilidade,
a adaptabilidade e a criatividade. São estas qualidades
que possibilitam a descentralização da tomada de decisão, a delegação e a colaboração.
Em simultâneo, é necessário desenvolver qualidades
de carácter como a resiliência, a curiosidade, a imaginação, a intuição, a humildade e a vulnerabilidade.
Em terceiro lugar, é necessário estímulo intelectual,
para encorajar a inovação.
Ora a criatividade não é compatível com uma postura
rígida e com a excessiva especialização. A criatividade
circula no meio ambiente como o ar que respiramos.
Está em todo o lado enquanto energia em potencial,
convidando-nos a participar com uma postura de abertura.

Comunidades artísticas, companhias de teatro, orquestras, galerias e companhias de dança são excelentes laboratórios para o desenvolvimento destas novas
competências porque a cultura é um denominador comum que mantém viva a comunicação na diversidade.
Um pouco por todo o mundo esta fusão já teve início.
A IEDC, uma escola de gestão na Eslovénia reconhecida
por Peter Druker como sendo a melhor escola de gestão no mundo, está empenhada em introduzir o processo artístico no seu MBA para executivos e dedica uma
semana inteira do programa às artes. Outras formações
em liderança recorrem ao músicos de jazz enquanto
mestres na arte da desaprendizagem, reconhecendo
que o maior inimigo da improvisação no jazz são as rotinas, os hábitos e as armadilhas do sucesso.
Contudo, no sector bancário não é suficiente criar novos produtos e serviços. É preciso produzir ideias e soluções que tenham impacto na sociedade. Só assim é
possível desenvolver projetos rentáveis e sustentáveis.
Procuram-se líderes com uma consciência cultural e
ética. Líderes empenhados no crescimento sustentável, que fazem uso do compasso moral, para lidar com
dilemas éticos e morais. Líderes que cultivam relações
de confiança com todos os parceiros e procuram maximizar o retorno para as partes envolvidas: colaboradores consumidores, comunidades e investidores.
Esta dimensão da liderança assume particular relevância, se pensarmos que os consumidores esperam
uma atitude ética por parte dos bancos, nas comunidades onde operam. Instalou-se a perceção de que o
sector dos serviços financeiros é menos ético do que
outras áreas de negócio e é necessário combater isso.
E de facto, os bancos, podem assumir um papel importante na economia, tendo a capacidade de influenciar
empresas e clientes em todos os sectores, através dos
seus produtos e serviços.
O comportamento ético e a visão para a sustentabilidade, não é apenas uma virtude; permite restabelecer a
confiança e a fé nas instituições financeiras. Não é uma
limitação, mas antes um pré-requisito que garante a
sustentabilidade do sector financeiro.
Este desejo de olhar ao redor e pensar onde podemos
fazer a diferença não pode ser replicado pelas máquinas.
Por tudo isto, reaprender a ser humano é o maior desafio que os líderes e equipas enfrentam hoje.
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Nos últimos anos, desenvolvi, testei e apliquei um
modelo para promover o desenvolvimento das competências humanas de liderança para uma nova economia, a par com o lançamento de um livro nos EUA sobre
o tema, com o título “The 22 Powers of Leadership—archetypal journey to awaken the leader within”. O prefácio foi escrito por Shiv Vikram Khemha, já considerado
um dos líderes do futuro na conferência de Davos e
chairman da “Global Education and Leadership Foundation” uma instituição que apoia o desenvolvimento dos
líderes do futuro, em parceria com Universidades em
todo o mundo.
Este programa foi desenhado para executivos e gestores que queiram desenvolver uma liderança inspiradora e liderar a mudança num contexto complexo e
ambíguo.
É uma abordagem que trabalha o líder enquanto arquiteto de possibilidades, enfatizando o entendimento
do contexto e as qualidades e competências humanas
que sustentam a liderança que inspira a mudança sustentável.
A abordagem é humana, orgânica, profunda e original, ao traduzir numa metodologia prática e ao mesmo tempo sistémica, a sabedoria milenar contida nos
símbolos arquetípicos, combinada com o conhecimento
académico e conhecimentos de comportamento organizacional e da neurociência.
Trata-se de um processo de reflexão assente num
framework multidimensional em formato de gamificação com um tabuleiro, cartas com ilustrações poderosas baseadas na estrutura mitológica de arquétipos
ancestrais e livros de apoio ricos em conteúdos relevantes para os desafios da nova economia, que ajudam
cada pessoa a conectar-se com a sua humanidade e as
qualidades de liderança que sustentam empresas orgânicas.
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Este programa foi desenhado
para executivos e gestores que
queiram desenvolver uma liderança
inspiradora e liderar a mudança num
contexto complexo e ambíguo.
É uma abordagem que trabalha
o líder enquanto arquiteto de
possibilidades, enfatizando o
entendimento do contexto e as
qualidades e competências humanas
que sustentam a liderança que inspira
a mudança sustentável.

Reúne o poder associativo da fototerapia e da imagem
com perguntas e pensamentos provocadores. Convida
a abrir a mente a novas possibilidades e pontos de vista.
As dimensões racional e intuitiva são ativadas, combinando-se para criar novas associações que permitem
observar os dilemas e explorar soluções organizacionais e de liderança, a partir de um novo ângulo.
As dinâmicas individuais e de grupo, recorrem a exercícios projetivos, técnicas de coaching sistémico, design
thinking e arte, para trabalhar as competências individuais e de grupo, que nos tornam mais humanos, mais
adaptáveis, flexíveis e aventureiros, num mundo complexo e em mudança.
O programa tem sido aplicado em Portugal e no estrangeiro com sucesso, junto de Executivos de Topo.
Empresas dos mais variados setores e muitas no setor
financeiro, adotaram esta metodologia.
É um processo estruturado que disponibiliza tempo
aos participantes para fazerem uma pausa e confrontarem-se consigo próprios e com os desafios de equipa e
da liderança, a partir de diferentes pontos de vista.
Ao mesmo tempo disponibiliza insights práticos, objetivos e sistematizados, que ajudam a fazer o caminho
da aspiração à implementação, no desafio que é liderar e inspirar um novo paradigma de negócio e liderar o
Banco do futuro.

�
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

A BANCA POLACA APOIA A
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Polish banking sector for financial education
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Szymon Stellmaszyk
Formado em Direito, é conselheiro da administração da
Associação de Bancos Polacos no âmbito da Equipa de
Relações Internacionais. É ainda membro dos Comités para
a Comunicação e Assuntos Externos e do Grupo de Trabalho
para a educação financeira na Federação Europeia de Bancos, e
coordenador da European Money Week e do European Money
Quiz na Polónia. Foi leitor no Instituto Superior de Estudos
Bancários da Polónia e, atualmente, é orador convidado em
cursos de pós-graduação na Academia de Ciências polaca.

Agradeço o convite dirigido à Associação de Bancos
Polacos (ZBP) para participar na revista da banca portuguesa. Apesar da distância, as relações entre Portugal e a Polónia são muito próximas em diversas áreas,
nomeadamente no setor financeiro. Importa lembrar
que o Bank Millennium, que pertence ao Banco Comercial Português, é um dos principais membros da ZBP e
também um dos parceiros mais ativos nos programas
educacionais.
Pediram-me para me centrar no êxito dos dois jovens
polacos que venceram a primeira edição do European
Money Quiz, realizada em maio de 2018 e coorganizada
pela Federação Europeia de Bancos em conjunto com
as 32 associações nacionais.
Comecemos então pelo princípio. A ZBP foi criada em
1991 e tem uma longa tradição na área da educação financeira, i.e., muito antes desta estar na ordem do dia.
Coordenamos e participamos no Fórum de Educação
Financeira na Polónia, que envolve todos os membros
associados, instituições financeiras, ministérios, o Banco Central, a Autoridade de Supervisão Financeira, ONG
e outros players relevantes.

Szymon Stellmaszyk
Advisor to the board of the Polish Bank Association
in the International Relations Team. He is member of
the Committees for Communication and International
Affairs and the Project Group for financial education at
the European Banking Federation and coordinator of
European Money Week and European Money Quiz in
Poland. Formerly a lecturer at Higher School of Banking
and currently a guest speaker at the Polish Academy of
Sciences’ postgraduate studies. Lawyer by education.

Thank you for inviting the Polish Bank Association to
the magazine of the Portuguese banking industry. Despite the long distance between our countries, the relations between Portugal and Poland are quite close in
many areas, including financial sector. After all the Bank
Millennium, belonging to the Banco Comercial Português, is one of our leading members and also active
partners of educational programs.
I was asked to describe mainly the success of two Polish students who won the very first European Money
Quiz in May 2018, co-organized by the European Banking Federation and its 32 national associations. So let
me start from the beginning.
The Polish Bank Association (ZBP) created in 1991
has a long tradition of involvement in financial education activities, long before it turned out trendy. We have
coordinated and participated in the Financial Education
Forum in Poland taking on board our members, financial
institutions, relevant Ministries, the Central Bank, the Financial Supervision Authority, NGOs and other relevant
players.
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Por exemplo, a ZBP publica o “Mapa da Educação Financeira e Seguros”, juntamente com a Associação de
Seguradores Polacos, a cada dois-três anos, facultando informação sobre os projetos de literacia financeira
existentes na Polónia, incluindo, entre outros aspetos, a
avaliação dos programas de literacia financeira integrados nos currículos e manuais escolares do ensino básico e secundário. A ZBP também colabora com as rádios
locais na preparação do programa semanal “Bankomat”
(“ATM”), que presta informações e esclarecimentos sobre questões do dia a dia.
Como a Polónia participa todos os anos na European
Money Week, tenho tido a oportunidade de trocar impressões com os meus colegas europeus e de realçar
que a educação financeira é um processo contínuo.
Nesse sentido, em vez de alocarmos tempo e energia
a projetos pontuais, decidimos antes concentrar-nos na
finalização de diversos projetos de âmbito nacional. Os
nossos programas de educação financeira não visam
apenas chegar às camadas mais jovens da população,
mas também a outras faixas etárias e diversos grupos
profissionais.
No âmbito do European Money Quiz, a Polónia distinguiu-se dos demais países europeus quer ao nível
da abrangência do jogo de literacia financeira, quer do
método utilizado para selecionar os vencedores. Talvez
esta seja uma das razões pelas quais vencemos na final
realizada em Bruxelas, embora entenda ser meu dever
sublinhar o enorme conhecimento e inteligência dos
nossos representantes – Paweł Rozbejko e Emil Ptak,
dois jovens de 14 anos de Głogów, na Polónia ocidental,
foram verdadeiramente extraordinários.
Foram selecionados mais de 8 mil alunos a nível nacional, isto é, um quinto do total de participantes europeus, representando 220 escolas de todo o país. Cada
turma tinha de escolher a dupla vencedora muito antes
da “Final Nacional”, em março, para terem tempo de
praticar e fazer diversos testes. Contudo, os professores podiam escolher logo na fase inicial entre o teste
tradicional e o teste Kahoot!, sendo que este ainda não
era amplamente conhecido. A final nacional contou com
a participação de 516 duplas, ou seja, 1.032 alunos, e os
dois vencedores, claro, destacaram-se dos demais.
Como foi possível abarcar tantas escolas num país
com a dimensão da Polónia?
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For example, the ZBP (together with the Polish Insurance Association) publishes “Map of Financial and Insurance Education” every 2-3 years, providing information about financial education programmes and projects
in Poland. The publication includes among others evaluation of financial education part of school and university curricula and handbooks. The ZBP also cooperates
with local radio stations preparing our weekly program
called ‘Bankomat” (ATM) reporting and explaining current issues.
As part of the European Money Week, while talking
to my partners from other countries every March for
several years, I repeat that financial education is a continuous process. This helps us rather to finalize various
projects nationally during this period than to devote all
energy to one-off projects. The same applies to reaching children and young people, although I would like
to state in advance that the banking sector in Poland
reaches other age and professional groups with our financial education programs as well.
During the European Money Quiz, we differed from other European countries both
in the wider range of the financial education
game and the method we used to choose
our national winners. Perhaps this is one of
the reasons why we managed to win the finals in Brussels, although it is necessary to
underline above all the enormous knowledge and intelligence of our representatives - two 14 years old boys. Paweł Rozbejko and Emil Ptak from Głogów in Western
Poland are just amazing.
In Poland, over 8000 students joined the national
selections. The figure constituted one fifth of all European participants. They represented classes from 220
schools from the whole country. Each class had to pick
a winning couple long before the Polish Final in March
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Uma das explicações reside no programa “BAKCYL
– Bankers for Financial Education of Youth” (Bancários
para a Educação Financeira da Juventude), há muito implementado nas escolas, a par da excelente cooperação
com as autoridades locais, responsáveis pela administração das escolas. A ZBP não está sozinha neste desígnio. Os projetos de educação financeira são amplamente apoiados pelos nossos membros e por diversas
empresas do setor bancário. Além disso, criámos uma
entidade, a Foundation Warsaw Institute of Banking,
que se dedica exclusivamente às áreas da formação,
educação e análise de projetos.
O projeto “BAKCYL” enquadra-se perfeitamente nos
objetivos de Responsabilidade Social da indústria bancária e também responde às necessidades de literacia
financeira e de cibersegurança dos mais jovens, além
de constituir uma importante oportunidade de desenvolvimento interpessoal para os profissionais da banca
que atuam como voluntários nas escolas. Mais. Trata-se de um projeto sob a égide dos Ministérios da Educação e das Finanças. O projeto “BAKCYL” traduz-se,
entre outros aspetos, em:
• Materiais educacionais para os professores;
• Workshops na sala de aula assegurados por
profissionais da área financeira em regime de
voluntariado;
• Encontros entre gestores e jovens alunos para
divulgar a indústria e dar a conhecer a profissão de
banqueiro;
• Concursos vários.

having time for practical tests. However, their teachers
could choose at the first class stage between Kahoot!
and traditional test, where Kahoot! was not yet well
known. In the end 516 couples (1032 students) played in
the national final and the two winners were far the best.
So how did we get to such a large number of schools
in such a large country?
It is on the one hand the effect of many years of work in
schools as part of the program “Bankers for education”
and its youth part called “Bakcyl” (Bacillus), but also a
good cooperation with local authorities that administer
schools. Naturally, the ZBP is not alone in doing all these
financial education projects. We are strongly supported
by our members and different banking infrastructure
companies. We have created one strictly devoted entity, the Warsaw Institute of Banking Foundation dealing
with trainings, education and analytical projects.
Our “Bakcyl” is a project which fits perfectly the Corporate Social Responsibility goals of the banking industry. It is also our response to the needs of financial
and cybersecurity education of youth. It is an valuable
opportunity of interpersonal development for bank professionals as volunteers at schools. What is important,
the project is under auspices of the Ministry of National
Education and Ministry of Finance.
“Bakcyl” in schools means among others:
• educational materials for teachers
• workshops run in classrooms and provided by financial professionals on a voluntary basis
• meetings of managers with teenagers regarding
banking and banker’s profession
• various competitions
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Homenagem aos voluntários-bancários mais ativos no âmbito do projeto BAKCYL
Honoring the most active bankers-volunteers within the BAKCYL project.
Credits: aleBank.pl

Entre 2013 e 2017 realizámos 3.651 workshops, que
envolveram 85.811 participantes, organizados por 800
voluntários. Temos imenso orgulho no facto de os
workshops serem dados por profissionais da área financeira em regime de voluntariado – i.e., funcionários
que também receberam formação em competências
pedagógicas e conteúdos programáticos.
O “BAKCYL” é, contudo, parte integrante de um programa mais vasto, o “Bankers for Financial Education of
Youth”, que, até ao momento, envolveu:
• cerca de 350.000 alunos do ensino básico e
secundário, tendo sido realizadas mais de 9.000
aulas;
• mais de 30.000 participantes em mais de uma
dezena de concursos temáticos;
• mais de 3.000 escolas e 2.500 professores;
• uma ampla cobertura em diversos media, registando
mais de 1.000 publicações;
• cerca de 450 áreas de estudo nas conferências
realizadas em universidades de todo o país;
• mais de 700 instituições (incluindo 400 governos
locais, 120 universidades e uma centena de bancos,
instituições públicas, associações e organizações).
Este é, talvez, um dos maiores programas de educação financeira atualmente em curso na Europa, que,
além de matérias como finanças pessoais, cibersegurança e desenvolvimento da economia digital, também
pretende criar um projeto nacional na área do empreendedorismo.
A ZBP orgulha-se de os seus membros serem um
dos motores da educação financeira na Polónia e de
terem elevado a mesma a um patamar tão alto. Seja
como for, a prudência diz-nos para dar um passo de
cada vez. Isto não é uma corrida, mas sim uma enorme
responsabilidade.

�
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Between 2013- 2017, we had 3.651 workshops with
participation of 85.811 attendees and all done by 800
volunteers. We are proud that workshops are provided
by financial professionals on a voluntary basis. They are
employees of our banks and also trained during preparatory workshops on the content and pedagogical
skills.
However, the BAKCYL is being implemented as part of
the much wider program “Bankers for Education” which
has reached:
• nearly 350,000 students, students and seniors on
more than 9,000 direct lessons and lectures
• over 30,000 participants in dozen thematic
competitions
• over 3,000 active schools and 2,500 committed
teachers
• over 1,000 publications in the media of various
types, coverage and target group
• nearly 450 educational zones at universities and
nationwide conferences
• over 700 cooperating institutions (including 400
local governments, 120 universities, 100 banks and
public institutions, associations and organizations).
Perhaps it is one of the largest financial education programs in Europe today, which, apart from the subject of
personal finance, cybersecurity and development of
e-economy, is currently building a nationwide project in
the field of entrepreneurship.
As the Polish Bank Association, we are very proud that
our banking family is undoubtedly one of the driving
forces to raise the importance of financial education in
Poland to a much higher level. However, we are walking
carefully step by step. It’s not a race. It is a huge responsibility.

�

O conhecimento das regras relativas ao acompanhamento e recuperação de crédito
dos clientes particulares, que incluem a definição e implementação de um Plano de
Ação para o Risco de Incumprimento (PARI), e o estabelecimento de um
Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento
(PERSI) assumem especial relevância num contexto em que ocorrência de situações
de “Crédito Problemático” , sendo uma inevitabilidade, deverão ser prevenidas.

Gestão e
Recuperação
de Crédito
DESTINATÁRIOS
Diretores comerciais, gerências aos vários níveis, quadros e
técnicos das Áreas Comerciais, Contencioso, Crédito e
Garantias, Inspeção e Auditoria, cujas funções estejam
inerentes à gestão do risco e/ou recuperação do crédito.
DURAÇÃO: 18 horas
FORMAÇÃO
INTERMÉDIA

HORÁRIO: 09h00 – 12h30 / 13h30 – 16h00
LOCAL: Lisboa

12, 13 e 14
DEZ 2018

INFORMAÇÕES
Teresa Corales
t.corales@ifb.pt
+351 217 916 278

CRÉDITO
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IFB FORMAÇÃO INTERMÉDIA

lyfestyle
Lisboa / Arte Digital

The New Art Fest
9 e 30 de novembro
É o terceiro ano que o The New Art Fest traz a arte digital do continente
americano para Lisboa, com referências aos primórdios da arte digital,
logo a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial. Junta artistas e
curadores internacionais em diferentes espaços da cidade — Museu
Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, Museu Nacional de
História Natural e da Ciência (Picadeiro), sede da Ordem dos Arquitectos,
Sociedade Nacional de Belas Artes e outros — e promove exposições de
arte digital, conferências, performances e workshops.

Concelho de Évora / Ar Livre

Cromeleque dos Almendres
Constitui-se num círculo de pedras pré-histórico
(cromeleque) com 95 monólitos de pedra. É o
monumento megalítico do seu tipo mais importante
da Península Ibérica, e um dos mais importantes da
Europa, não apenas pelas suas dimensões, como
também pelo seu estado de conservação. Junto com
o menir dos Almendres, localizado nas proximidades,
o conjunto é classificado pelo IGESPAR como
Imóvel de Interesse Público desde 1974, foi elevado a
Monumento Nacional em 2015.

'Oil and Politics in the Gulf of Guinea'
O autor encontra-se atualmente na Universidade de Oxford. O livro é uma
interpretação da economia política do petróleo no Golfo da Guiné, abarcando os
casos de Angola, Camarões, Congo Brazzaville, Gabão, Guiné Equatorial e Nigéria.
É um livro de uma imensa coragem académica e a elegância da escrita e da
incontestável sólida argumentação, fazem deste livro uma referência obrigatória.
Ricardo Soares de Oliveira | Editora: Hurst (Inglesa) e Columbia University Press (USA)

Fundação Calouste Gulbenkian / Exposição

Pose e Variações
Até 4 de fevereiro das 10-18h
Escultura em Paris no tempo de Rodin
Cerca de três dezenas de esculturas das coleções do Museu
Calouste Gulbenkian e da Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhaga
integrarão uma exposição inédita dedicada à pose na escultura
francesa do século XIX.

Fundação Calouste Gulbenkian / Concertos

Da vasta oferta destacamos:
DEZEMBRO: Amadeus Live, La Traviata e Te Deum em São Roque
JANEIRO: Concerto do Ano Novo, Star Wars e Sonho de Uma noite de Verão
FEVEREIRO: Carmen e Concerto de Aranjuez
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EM DISPOSITIVOS MÓVEIS

BILE APP

Descarregue a App em qualquer Tablet
ou Smartphone Android ou iOS.
Ou aceda através do link:
http://inforbanca.mobi-shout.com

A inforBanca disponível para dispositivos móveis
resulta de uma parceria com a mobinteg:
www.mobinteg.com | info@mobinteg.com

