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A InforBanca 116 que o acompanhará nos 
meses de verão, inclui os seguintes artigos 
no alinhamento:

Peter Nathanial no artigo Banking Boards 
facing increasing pressures: how to meet 
them without losing effectiveness chama a 
atenção dos Bank Board of Directors para os 
factores de contexto que justificam os atuais 
desafios desta função e que aumentam o 
seu grau de exigência. 

David Gyori, em The Banking Innovation 
Mirage: difficulties of Building an Innovative 
Bank analisa as três principais dificuldades 
em construir um banco inovador identifi-
cando como questão principal: como é que 
um banco tradicional e estabelecido pode 
evoluir para uma corporação genuinamente 
e inerentemente inovadora, em vez de se 
deixar enredar pela armadilha da “miragem 
da inovação bancária”?

Carlos Rafael Branco, no artigo Gestão do 
Risco: Desafios e Perspetivas analisa a ges-
tão do risco como indissociável do negócio 
bancário e questiona nomeadamente, to-
mando como ponto de partida os desafios 
com que o negócio bancário se confronta 
na próxima década, de que ângulo pode ser 
analisado o relevo da gestão de risco? 

Inês Palma Ramalho no artigo Suptech e 
Regtech - o futuro da supervisão portugue-
sa? explica porque a emergência da indús-
tria suptech e regtech traz um mundo de 
oportunidades – e de desafios – às autorida-
des de supervisão. E agora?

Rui Correia, em A Educação é uma im-
portante Ferramenta de Ajuda na Adesão 
a Códigos de Boas Práticas apresenta uma 
perspetiva global de como a formação e a 
certificação podem ajudar na adaptação e in-
corporação dos códigos de boas práticas para 
os mercados financeiros.

António Neto da Silva em O Governo 
Moderno das Instituições Financeiras: Uma 
Revolução! elabora sobre os desafios da go-
vernance nos bancos, numa ótica de desen-
volvimento de competências e da necessi-
dade de novo “mindset cultural” exigido aos 
administradores executivos e não executivos. 

Como habitualmente, na InforBanca en-
contra também a rubrica da APB, O Sector 
Bancário num Minuto e a informação sobre 
as atividades mais relevantes desenvolvidas 
no âmbito do Projeto de Educação Financeira 
da APB. Neste número, ficamos a saber o que 
aconteceu nas finais nacional e Internacional 
do European Money Quiz 2019.

Ficam, também, algumas boas sugestões 
na nossa Lifestyle.

Boas Leituras!

Editorial

Ana Terras
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Complexities of Chairing in Modern Banking Governance
Realizou-se no dia 18-19 de março, o curso dirigido, exclusivamente, a Chair-
men “Complexities of Chairing in the Modern Banking Governance” que resul-
tou da parceria entre o IFB e o INSEAD e em que estiveram dezanove Chairmen 
de instituições financeiras portuguesas, que avaliaram com a classificação de 
“excelente” o curso, os conteúdos e os formadores: Ludo Van der Heyden e 
Peter Nathanial, ambos professores no INSEAD.
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Nota do autor: Este artigo beneficiou de comentários muito úteis de Ludo Van der Heyden, Professor Catedrático de Corporate Governance no INSEAD
Author's note: This article includes helpful comments by Ludo Van der Heyden, INSEAD Chaired Professor Corporate Governance
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Synopsis
The role of the bank board today has be-

come more difficult than ever due to the 
increasing number of stakeholders they 
need to satisfy, creating expectations that 
are inherently conflicting. This article ex-
plores some of the reasons behind this 
contextual change and proposes ways 
how boards might approach this novel sit-
uation in an effective manner.

Resumo
Hoje, o papel dos Conselhos de Adminis-

tração dos Bancos tornou-se mais difícil do 
que nunca, devido ao número crescente 
de “stakeholders” que têm que satisfazer, 
criando expectativas que são, inerente-
mente, conflituantes. Este artigo explora 
algumas das razões que estão por detrás 
desta mudança de contexto e propõe vias 
através das quais os Conselhos poderão li-
dar com esta nova situação de uma forma 
eficaz. 

Nota do tradutor: Este artigo foi traduzido, do original inglês, por António Neto da Silva, de quem Peter Nathanial foi Professor no INSEAD. 
O tradutor decidiu não traduzir as expressões com significado técnico já assimilado em Português. Por opção própria, o tradutor não escreve 
segundo o novo acordo ortográfico.
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Introduction
This article highlights how the causes of banking fail-

ures, far from being new each time, seem to repeat 
themselves more than usually assumed. Banking reg-
ulators respond to each crisis with rules and regulations 
designed to prevent previous problems from reoccur-
ring. The global financial crisis, which brought us to the 
precipice of systemic failure, showed that the relation-
ship between individual bank failures and a systemic 
failure wasn’t adequately understood. 

Banking boards have since been challenged with 
having to govern while meeting the often conflicting 
demands of their businesses, their regulators and their 
investors. 
The increased demands imposed by banking regula-

tors are the natural consequences of political actions 
that themselves are the consequence of the negative 
impacts on the public of the systemic shock generat-
ed by the last crisis. However, stakeholders – and this 
includes regulators - need to understand that they 
are not the only ones and that banks now are meeting 
unprecedented pressures from a multiplicity of stake-
holders as opposed to insisting on imposing their needs 
regardless of the needs of other stakeholders.  Bank-
ing boards, on the other hand and regardless of their 
previous failures, never had to face such a diverse set 
of views and expectations. The point is that in this new 
and more complex contest, banks will – as ever – need 
to make the best decisions they can, and satisfy their 
stakeholders, but most importantly avert any risks that 
threaten their solvency. For otherwise, history will re-
peat itself, just when regulators are aiming to ensure 
the opposite. 

Introdução
Este artigo mostra como as causas das crises ban-

cárias, longe de serem diferentes de cada vez que 
ocorrem, parecem repetir-se muito mais vezes do que 
costumamos admitir. Os supervisores bancários res-
pondem, a cada crise, com regras e regulamentos des-
tinados a impedir que os problemas anteriores voltem a 
ocorrer. A crise financeira global, que nos conduziu per-
to do precipício de uma falência sistémica, mostrou que 
a inter-relação entre a falência de bancos individual-
mente considerados e a falência do sistema financeiro, 
como um todo, ainda não foi devidamente entendida.

Os Conselhos dos bancos têm, desde a instalação da 
crise, sido postos à prova por terem que governar con-
dicionados por fortes exigências, muitas vezes confli-
tuantes, do negócio em si, dos supervisores e dos seus 
próprios accionistas.

As exigências acrescidas, impostas pelos supervi-
sores bancários, são a consequência natural de movi-
mentações políticas que, elas próprias, resultam dos 
impactos negativos na população, originados no cho-
que sistémico produzido pela última crise. No entanto, 
os “stakeholders” – e nestes estão incluídos os super-
visores – têm que compreender que cada um deles não 
é o único interessado relevante e que os bancos estão 
confrontados com pressões sem precedentes, originá-
rias de uma multiplicidade de “stakeholders”, cada um 
tentando impor a satisfação dos seus interesses sem 
terem em conta os interesses dos outros que, muitas 
vezes, são diametralmente opostos. Os Conselhos dos 
bancos, por seu turno e independentemente de erros 
que possam ter cometido anteriormente, nunca foram 
confrontados com um conjunto tão diversificado de 
orientações e de expectativas advindas do exterior. O 
ponto principal a reter é que, neste novo e muito mais 
complexo contexto, os Bancos terão – como sempre – 
de tomar as melhores decisões que lhes seja possível 
e, por essa via, satisfazer os seus “stakeholders”. Mas, 
muito mais importante, têm que evitar quaisquer ris-
cos que possam conduzir à sua insolvência. De outro 
modo a história repetir-se-á, precisamente quando os 
supervisores estão a querer assegurar exactamente o 
oposto. 
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History Rhymes even when all seems 
to change
The current environment in banking has actually been 

a long time in the making. It is the result, in part, of re-
curring causes and crises, some of which have com-
pounded to create systemic issues. It is important to 
examine the common causes underlying previous cri-
ses, as well as their features and characteristics.  Only 
then can we understand the issues we face currently 
and design ways to navigate through them. 

Let’s be clear as we were steering post World War II 
through a world where – as some stated – business cy-
cles were now a thing of the past, the world’s financial 
system became threatened during the global financial 
crisis of 2007/08 like it had never been earlier. This 
is not only because of the severity of the crisis itself, 
but the interconnectedness of financial markets and 
banking systems that evolved in an era of globalization 
served as a great amplifier. For most in the industry, it 
was the first time they witnessed an existential threat to 
the entire financial sector, and by consequence, a threat 
to their own institution (often the other way around, 
as well). This resulted in all stakeholders being caught 
completely off guard and unable to respond or react. 
This included key stakeholders such as bank boards of 
directors, banking supervisors, public policy makers, the 
public at large, to name just a few, who were impacted, 
and had roles to play. 

Not only were stakeholders ill-prepared to respond to 
the existential threat faced, the crisis was made worse 
because they were largely unable to detect its onset. 
Most had never experienced a serious banking crisis 
and it is only human not to believe something can ac-
tually happen to you until it actually does. We tend to 
learn from experience, and, as we hadn’t experienced a 
crisis of this global magnitude in living memory, it might 
explain why it is so hard to detect beforehand. This was 
also impacted by many suggesting that perhaps we 
were in a new economic paradigm and that the type of 
economic growth and prosperity we were witnessing 
could go on indefinitely.  Such a conclusion is all too ap-
pealing and we came to believe what we wished was 
the case, but in fact was not.  

A História repete-se mesmo quando 
tudo parece ter mudado

O actual ambiente que se vive na Banca foi-se desen-
volvendo ao longo do tempo. É o resultado, em parte, 
de causas e de crises recorrentes, algumas das quais se 
concertaram, levando ao aparecimento de problemas 
sistémicos. É importante, por isso, examinar as causas 
comuns subjacentes às crises anteriores, bem como as 
suas particularidades e características. Só então conse-
guiremos entender os problemas a que temos que fa-
zer face actualmente e desenhar as formas de navegar, 
através deles, com sucesso.  

Temos que admitir que conduzimos o mundo, no pós 
II Grande Guerra, numa direcção que nos levou a acredi-
tar – e muitos o afirmaram – que os ciclos económicos 
seriam uma coisa do passado. Apesar disso, na crise 
financeira de 2007/08, o sistema financeiro mundial 
esteve ameaçado como nunca tinha acontecido antes. 
Isto não ficou a dever-se apenas à severidade da crise 
financeira em si mas à interdependência dos mercados 
financeiros e dos sistemas bancários cuja evolução foi 
fortemente dinamizada, nesta época de globalização, 
globalização esta que serviu como um grande amplifi-
cador dos acontecimentos. Esta foi a primeira vez que 
os “players” desta indústria assistiram a uma ameaça 
existencial à totalidade do sistema financeiro e, por 
consequência, a uma ameaça real à sua própria Insti-
tuição (em alguns casos o simétrico era também ver-
dadeiro). O resultado foi que todos os “stakeholders” 
foram completamente apanhados desprevenidos e, 
consequentemente, foram incapazes de responder ou 
mesmo de reagir. Aqui estão incluídos stakeholders-
-chave, como os membros dos conselhos de adminis-
tração dos bancos, os supervisores, os membros do 
governo, os políticos em geral e os cidadãos, isto para 
nomear só alguns dos que foram impactados e que ti-
nham papéis a desempenhar. 

Não apenas os “stakeholders” estavam mal prepa-
rados para responderem à ameaça existencial que os 
surpreendeu, mas a crise tornou-se mais difícil de ge-
rir porque, na sua larga maioria, aqueles nem sequer 
conseguiram aperceber-se do seu início. A maior parte 
deles nunca tinham conhecido uma crise bancária e é 
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In addition, banks were increasingly operating within 
a set of rules, a language and  methodological require-
ments that very few outside of the banking industry 
actually understood. They were, as usual, designed 
to cope with previous banking crises, and their effec-
tiveness was extrapolated in the future, a hazardous 
exercise for sure. In fact, it could be argued that even 
the banks themselves didn’t understand many of these 
requirements, and if they managed them, they left it to 
a few in their institutions to comply with, or to optimize. 
This was especially the case in the area of capital re-
quirements.This methodological complexity also re-
sulted in supervised institutions developing approaches 
to maximize their capital utilization – or minimize their 
capital requirement – more rapidly than supervisors 
were able to understand and keep up with (often be-
cause of the limited availability of public resources to 
the supervisors). This is not a new or unique phenom-
enon to banking, but reflective of innovation in any in-
dustry. By definition, because it is innovating, it is less 
understood. And the greater the degree of innovation, 
then the greater the dislocation and the gap when su-
pervisors or the market as a whole realize, “catch up”, 
understand and deal with the situation at that moment. 
And there had been a lot of financial innovation in the 
80’s and 90’s, largely summarized as the breakthrough 
of “financial engineering.”

tipicamente humano não acreditar que algo nos pode 
acontecer até que, de facto, acontece. Tendemos a 
aprender com a experiência e, como na memória das 
gerações vivas, não tínhamos vivenciado uma crise 
global desta magnitude, isso pode explicar que tenha 
sido tão difícil conseguir detecta-la antes que eclodisse. 
Esta falha de percepção terá, também, sido alimentada 
por muitos que sugeriam que provavelmente estáva-
mos em um novo paradigma económico e que o tipo 
de crescimento económico e de prosperidade de que 
estávamos a ser testemunhas poderiam prosseguir 
indefinidamente. Uma tal conclusão era de tal modo 
atraente que nós acabamos por acreditar que aquilo 
que desejávamos era a realidade quando, de facto, não 
o era.  

Adicionalmente, os bancos operavam dentro de um 
conjunto de regras, com uma linguagem e com um 
quadro de exigências metodológicas, que poucos fora 
da indústria bancária entendiam. Como habitualmente, 
este enquadramento respondia a exigências que visa-
vam fazer frente a crises anteriores e cuja eficácia fora 
extrapolada para o futuro presente.

De facto, pode mesmo argumentar-se que muitas 
daquelas exigências nem pelos próprios bancos eram 
entendidas e, mesmo que parecesse que estavam a 
conseguir geri-las, só alguns dentro das Instituições 
tinham a responsabilidade de as cumprir ou optimizar. 
Era, especialmente, o caso no domínio da adequação 
do capital. Esta complexidade metodológica teve como 
consequência que as Instituições supervisionadas de-
senvolvessem abordagens no sentido de maximizar a 
utilização do seu capital — ou no sentido de minimizar 
a sua necessidade de capital — mais rapidamente do 
que os supervisores eram capazes de compreender e 
de enfrentar o que estava a acontecer (frequentemente 
devido à disponibilidade limitada de recursos públicos à 
disposição dos supervisores).

Este não é um fenómeno único, nem sequer novo, na 
Banca. Em qualquer indústria, é o resultado dos pro-
cessos de inovação. Por definição, o que é inovador é 
menos compreendido. Quanto maior o grau de inova-
ção maior é a desarticulação e o desfasamento entre os 
acontecimentos e o momento em que os supervisores, 
ou o mercado como um todo, de facto se apercebem, 
se actualizam, compreendem e lidam com a situação. E 
sabemos bem que nos anos 80 e 90 houve um enorme 
fluxo de inovação, em geral designado como o avanço 
da “engenharia financeira”.
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É um facto que temos que admitir, que, em qualquer 
indústria, é difícil controlar este fenómeno e desenhar 
regras e regulamentos que antecipem perfeitamente 
as ameaças colocadas pelas instituições que não apre-
sentem um crescimento consolidado, inovação e de-
senvolvimento. Não obstante este efeito, que resulta da 
inovação, a questão principal que devemos investigar 
visa compreender quais as causas para os problemas 
que afectaram os bancos ao longo dos anos e perceber 
se eles são idiossincráticos ou se, pelo contrário, eles 
partilham entre si características comuns ou mesmo 
sistémicas. E, se for este último o caso, perceber se a 
identificação destas características facilitará a detecção 
dos problemas logo que eles despontem.

Embora os factores que despoletam as crises possam 
variar — por vezes são internos, outras vezes são ex-
ternos — as derradeiras causas das falências bancárias 
caem sempre dentro de 3 categorias: solvência, liqui-
dez e conduta. E, como é difícil separar o impacto sobre 
a confiança que, em particular, quer a solvência quer a 
liquidez provocam, é correcto dizer-se que são co-de-
pendentes no que concerne à perda de confiança dos 
investidores, dos clientes, do público e mesmo à per-
petuação de preocupações com o sector. A conduta é, 
em si própria, uma categoria diferente, abrangendo as 
maiores fraudes feitas por administradores ou por ges-
tores e que precipitam a falência. Normalmente, nestes 
casos, existirá uma intervenção judicial externa e san-
ções que, tradicionalmente, têm sido raras.

Este último tipo de falência seria, actualmente, abran-
gido pelas novas leis implementadas pelas Directivas 
de Capital Europeias. Prospectivamente, com a adop-
ção de legislação mais rigorosa sobre o branqueamen-
to de capitais, emanada dos EUA, a conduta de pessoas, 
intencional ou inadvertida, nos bancos europeus, pode 
ser considerada criminosa e, se generalizada ou par-
ticularmente severa, pode também pôr em risco toda 
uma instituição.

Portanto, quando os problemas em determinadas 
Instituições não são corrigidos atempadamente, ali-
mentam preocupações com os riscos de liquidez ou 
mesmo de solvência e, consequentemente, ameaçam 
a viabilidade corrente do Banco e podem mesmo pôr 
em causa a viabilidade de todo o sistema. O facto rele-
vante é que as regras em funcionamento, e que foram 
implementadas como reacção a eventos anteriores, pa-
recem, em cada crise, falhar na identificação antecipada 
destes problemas.

Isto aponta, assim, para a conclusão de que, qualquer 
que tenha sido a reacção e a correspondente resposta a 
crises anteriores, mesmo que recentes: 1) A próxima ou 
as próximas falências, voltarão a resultar de problemas 

We should accept that it is very difficult to change this 
phenomenon and to design rules and regulations that 
anticipate perfectly the threats posed by institutions 
without stifling growth, innovation and development, in 
any industry.  Notwithstanding this innovative side, our 
point here so that it should not absolve us from asking 
ourselves what has caused the major problems affect-
ing banks over the years, and whether the problems 
are idiosyncratic, or on the contrary whether they share 
some common or even systemic features making them 
easier to detect as they unfold? 

While the triggering factors may change - where 
sometimes they are internal, and at other times exter-
nal - the ultimate causes of banking failures always fall 
into three buckets: solvency, liquidity and conduct. And, 
as it is hard to separate the impact on confidence that, 
in particular, either solvency or liquidity have, it would 
be fair to say they are codependent when it comes to 
losing the confidence of investors, customers, the pub-
lic’s trust and to maintaining going concerns. Conduct 
is its own separate category that covers major fraud 
by directors or management. This typically causes ex-
ternal judicial intervention and enforcement and has 
traditionally been rare. It would now also include laws 
already enforced under European capital directives. 
Prospectively, with the adoption of more severe an-
ti-money laundering legislation following on from the 
US, the intentional or inadvertent conduct of individuals 
in European banks may be considered as criminal, and 
if widespread or severe enough, may threaten an entire 
institution.
Therefore, when problems occur in specific institu-

tions, and they aren’t remediated in time, they cause 
liquidity or solvency concerns, and hence threaten the 
ongoing viability of the bank, and possibly the entire 
system. Yet the rules in place, and that were installed 
based on a reaction to prior events, seem, in each crisis, 
to fail to identify these problems sufficiently ahead of 
time. This leads to the conclusion that, no matter what 
reaction and response to the most immediate past cri-
sis: 1) The next failure, or failures, will also likely result 
in liquidity or solvency concerns once again; and 2) Just 
as past crises were undetected, even after regulatory 
changes, new rules and regulations implemented in re-
sponse to past crises will fail to detect and/or prevent 
the factors driving the next failure or failures. These 
factors may stem from the banks themselves, or they 
may come from areas outside the industry such as from 
shadow banking. They may even be the result of the 
banking industry being choked from being able to per-
form their role in society by rules and regulations that 
are made to address prior problems.  
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de liquidez ou de solvabilidade; e 2) Tal como as crises 
anteriores não foram detectáveis depois de mudanças 
regulatórias, as novas regras e regulamentos, imple-
mentados como resposta a crises anteriores, voltarão a 
falhar na detecção e (ou) na prevenção dos factores que 
conduzirão à próxima ou às próximas falências. Estes 
factores podem advir dos próprios bancos ou podem 
ter origem em áreas fora da indústria bancária tradicio-
nal, como por exemplo, no “shadow banking”. Aqueles 
factores podem mesmo ser de natureza mais macro, tal 
como a incapacidade da indústria bancária desempe-
nhar o seu papel na sociedade, quer porque entrou em 
estado de choque devido a regras e regulamentos que 
foram criados para resolver problemas anteriores, quer 
porque se tornou incapaz de servir adequadamente (ou 
de forma justa), devido à concentração de bancos que 
ocorreu em alguns mercados.

Supervisão e Governo do Conselho
É altamente improvável que ninguém no sistema 

bancário, executivos seniores, conselho de administra-
ção, supervisores ou mesmo o público, tenha detecta-
do qualquer das ameaças emergentes ou, pelo menos, 
vulnerabilidades quer das instituições, quer do sistema 
como um todo. É mais provável que essas vozes exis-
tissem e existam, mas que não tivessem sido ouvidas 
quando era necessário que o fossem ou que tivessem 
sido ouvidas mas ignoradas nos momentos cruciais. 
Isto aponta para um colapso na supervisão efectiva e 
no processo de decisão e, portanto, na “Governance”. 
É imperativo que os Conselhos façam um trabalho 
melhor e ouçam com atenção todos os que manifes-
tem apreensões, para que possam tomar decisões 
baseadas numa variedade alargada de perspectivas e 
de pontos de vista. Adicionalmente, os Conselhos pre-
cisam de ter a informação relevante para tomarem as 
decisões correctas, que assegurem a estabilidade pru-
dencial e que, ao mesmo tempo, estabeleçam e permi-
tam atingir as suas prioridades estratégicas. 

Oversight and Governance of The Board
It is highly unlikely that no-one in the banking sys-

tem, including senior executives, the board of directors, 
supervisors, and even the public, detected any of the 
emerging threats or vulnerabilities to institutions or the 
system as a whole. It is more likely that such voices did 
– and do – exist, but that they are either not heard when 
they need to be, or they are heard but ignored when it 
matters. This points to a breakdown in effective over-
sight and decision making, and therefore governance.  
It is imperative that boards do a better job to hear all 
voices so that they can make decisions based on a wide 
variety of perspectives and views. In addition, they need 
to have the information they need to make the right de-
cisions impacting prudential stability, while at the same 
time setting and meeting strategic priorities.

At this point, it is important to say that the board of di-
rectors, as stewards of the institution, should not only 
interpret the values and identity of the institution they 
serve, but ought also to translate those values into a vi-
sion that is reflected in its strategy, all the while ensur-
ing the institution is operated within a set of parameters 
that are consistent with its original values. These are of-
ten implemented in the form of a risk and control archi-
tecture in the institution, but should stem from the risk 
appetite – and therefore thresholds – that the board of 
directors deems consistent with the institution’s values 
and its stated strategic goals. These values have much 
to do with the institution’s identity and are often likely 
the reason for its existence, while the strategic goals 
relate to relative performance and returns within the in-
dustry and across industries. These performance meas-
ures reflect the expected return on equity required by 
investors in the bank over and beyond the institution’s 
cost of capital for its business model, and in particular, 
the businesses it is in. In fact, the complexity created by 
these factors is in itself “governance risk” separate and 
aside from any risks the businesses themselves take. 

[...] os Conselhos precisam de ter a informação relevante para tomarem as 
decisões correctas, que assegurem a estabilidade prudencial e que, ao mesmo 
tempo, estabeleçam e permitam atingir as suas prioridades estratégicas."

[...] they (the boards) need to have the information they need to make 
the right decisions impacting prudential stability, while at the same 
time setting and meeting strategic priorities."



Copyright © 2019 – IFB/APB10

Chegados aqui, é importante frisar que o conselho de 
administração, como guardião da instituição, deve não 
apenas interpretar os valores e a identidade da institui-
ção que serve, mas também ter uma visão que esteja 
reflectida na sua estratégia, assegurando sempre que a 
instituição opera dentro de um conjunto de parâmetros 
consistentes com os seus valores originais. Estes valo-
res estão, amiúde, implementados no enquadramento 
geral da instituição, mas devem sempre considerar o 
apetite para o risco — e, portanto, os limites — que o 
conselho de administração entende serem consisten-
tes com os valores da instituição e com os objectivos 
estratégicos assumidos.

Estes valores têm muito a ver com a identidade da 
instituição e correspondem frequentemente à razão de 
ser da sua existência. Já os objectivos estratégicos es-
tão relacionados com o desempenho relativo e a renta-
bilidade dentro da indústria e através da indústria. Estes 
indicadores de desempenho reflectem a rentabilidade 
dos capitais próprios esperada pelos investidores no 
banco, que está para além do custo de capital da insti-
tuição para o seu modelo de negócios e, em particular, 
para o negócio em que está. De facto, a complexidade 
criada por estes factores constitui, em si própria, um ris-
co de “Governance”, separado e distinto de quaisquer 
outros riscos em que os diferentes negócios da institui-
ção incorram.

A Ascensão do Público  
à qualidade de Stakeholder

Há um outro grupo de “stakeholders” muito impor-
tante, cujas atitudes e decisões afectam o bem-estar 
de qualquer instituição bancária. Já atrás mencionámos 
quando e porquê determinadas decisões foram toma-
das e implementadas ao longo do tempo pelas autori-
dades de supervisão. Temos agora que considerar que 
há decisões tomadas pelos cidadãos, não apenas na 
sua qualidade de clientes (i.e., como depositantes ou 
como mutuários), que também traduzem as suas ati-
tudes e opiniões como membros de uma comunidade 
mais ampla. Quando a sua própria segurança financeira 
ou a da sua comunidade é posta em risco (qualquer que 
seja a forma como percebam a sua comunidade), a sua 
voz torna-se muito mais forte e manifesta-se sob a for-
ma de acção política.

De facto, é em momentos como estes, quando uma 
larga maioria dos cidadãos exprime publicamente as 
suas preocupações, que tem havido envolvimento po-
lítico no sector bancário, como, por exemplo, através 
do G20. E a implementação das orientações políti-
cas no sector bancário é feita através dos reguladores 

The Rise of the Public as Stakeholder
There is another very important stakeholder group, 

whose attitudes and decisions affect the welfare of a 
banking institution. We have already mentioned when, 
and why, decisions are made over time and implement-
ed by the supervisory authorities. There are decisions 
made by the public that are not only in their role as cus-
tomers (ie depositors or borrowers), but also a reflec-
tion of their attitudes and opinions as members of the 
broader community. Once their own financial security 
is jeopardized or that of their community’s, whichever 
way they perceive their community, then their voice be-
comes much stronger and is manifest through political 
action. 

In fact, it is precisely these times, that is, when the pub-
lic at large has voiced its concerns, that there has been 
political involvement in the banking sector. And the way 
the political direction of the banking sector plays itself 
out is through banking regulators. Hence, it can be seen 
that the banking regulators are an instrumentality of 
public opinion that is exercised through the political pro-
cess. This, in itself, is a form of governance. In fact, it is 
the governance of one of the banking sector’s most sig-
nificant stakeholders, the public, which mainly seems to 
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bancários. Portanto, nesses momentos, é visível que 
os reguladores bancários se transformam num instru-
mento da opinião pública, que age por via do processo 
político. Isto, em si, é uma forma de “Governance”. De 
facto constitui a “Governance” de um dos mais signi-
ficativos “stakeholders” do sector bancário, o público, 
que, de forma evidente, tem um papel activo e decisivo 
quando uma crise severa impacta os seus interesses. 
E quanto mais tempo os decisores políticos demoram 
a responder às crises, maior a discórdia entre o público 
e o sector bancário. Durante a crise financeira mundial 
as autoridades e os legisladores dos EUA agiram mui-
to mais rapidamente que os seus homólogos na União 
Europeia. Os resultados podem hoje ser vistos compa-
rando a vitalidade dos correspondentes sistemas ban-
cários e no debate público relativo aos bancos em cada 
uma daquelas duas regiões.

Como as operações financeiras específicas e os de-
talhes de qualquer banco só muito dificilmente são 
completamente transparentes para quem não pertença 
ao banco (já para não dizer que mesmo para os que no 
banco trabalham), quer o público, quer alguns investi-
dores, procuram que os supervisores lhes dêem garan-
tias que os confortem face às preocupações que pos-
sam ter sobre instituições específicas e mesmo sobre o 
sector como um todo. Em empresas de outros sectores 
de actividade, onde existe uma maior disciplina de mer-
cado, os “stakeholders” sentem-se mais confortáveis 
nestas matérias devido à confiança que resulta da uti-
lização de financiamento através dos mercados de ca-
pitais (principalmente dívida) onde se praticam termos 
operacionais, condições e outras convenções. Com os 
bancos não é este o caso, pois a maioria do financia-
mento externo não é garantido e, portanto, tem menos 
cláusulas restritivas do que os diferentes tipos de ins-
trumentos de dívida utilizados pelas empresas, inclu-
sive o financiamento garantido. Como se pode esperar 
em qualquer sistema de “Governance”, quanto maior a 
falta de transparência do processo de decisão e das re-
gras que devem ser observadas e aplicadas, dos órgãos 
envolvidos, das metodologias usadas e das ferramen-
tas disponíveis para serem utilizadas  consoante as cir-
cunstâncias, tanto mais difícil é governar eficazmente. 
Dada a opacidade com que o mundo da supervisão fi-
nanceira opera, o seu objectivo de incutir confiança nos 
espíritos dos seus stakeholders — o público que serve, 
assim como a comunidade dos investidores — torna-se 
muito difícil de alcançar.

A confiança pública está fortemente dependente da 
transparência e da percepção de razoabilidade nas prá-
ticas.

play an active, and decisive, role when there is a severe 
crisis that impacts them. And the longer policy makes 
take to respond to crisis, then the greater the discord 
between the public and the banking system. After the 
global financial crisis, the authorities and legislators in 
the United States moved more rapidly than their coun-
terparts in the EU. The results can be seen today in the 
relative health of their banking systems, and, in the pub-
lic debate regarding banks in each region.

As the specific financial operations and details of any 
bank are very difficult to maintain good clarity of for 
those outside the bank itself (not to mention those from 
inside as well), the public, as well as certain investors, 
seek some assurances from the bank supervisors to 
assuage any concerns they may have about specific 
institutions and the sector as a whole. Other industries 
have greater market discipline to rely on because of 
capital market funding of companies. This is not the case 
with banks as most external financing is unsecured and 
therefore has fewer restrictive covenants than secured 
financing. As might be expected with any governance 
system, the greater the lack of transparency as to the 
decision-making process, the rules that are in place and 
applied, the bodies involved, the methodologies utilized 
and the tools available to it under certain circumstances, 
then the more difficult it is to govern effectively. Given 
the opacity with which the bank supervisory world op-
erates, it would seem that it makes its goal of instilling 
confidence in the minds of its stakeholders - the public 
it serves, as well as the investing community - very dif-
ficult to achieve. Public trust is a consequence of trans-
parency and the perception of fairness.
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Tendência para a Desigualdade e as 
suas Consequências

A tendência em que temos vivido tradicionalmente, 
durante décadas, na qual a classe média tem crescido 
e em que a riqueza e o rendimento têm sido distribuí-
dos numa base crescentemente igualitária, foi brusca-
mente interrompida durante a enorme desarticulação 
do sistema bancário e dos mercados durante esta crise 
financeira global. A distribuição de riqueza enviesada, 
ou musculada, que emergiu inclui, na parte inferior da 
escala, a maior parte das pessoas que estavam já no 
quartil inferior antes da crise e que lá permaneceram. 
No entanto, a nova tendência fez com que àquelas se 
tenham juntado muitas pessoas provenientes da classe 
média.

Infelizmente, a recuperação económica que ocorreu 
após a crise beneficiou largamente os que já se encon-
travam na parte superior do espectro. De facto, estes 
mantiveram as suas poupanças líquidas e investimen-
tos ao longo da crise. A razão para isso advém do facto 
de, na maioria dos países, os instrumentos utilizados 
como resposta à crise se terem baseado na imple-
mentação, pelos seus bancos centrais, de uma política 
monetária expansionista, que, por um lado, teve como 
consequência a reapreciação de activos financeiros e 
que, por outro lado, não conseguiram implementar me-
canismos eficazes de transmissão de dinâmica para a 
economia real. E, apesar de ser verdade que muitos dos 
novos empregos foram criados pelo desenvolvimento 
das novas tecnologias e que, hoje, também há menos 
barreiras à entrada, tudo parece evidenciar que os níveis 

Inegalitarian Trends and The 
Consequences
The traditional trend of a middle class that was grow-

ing and of wealth and income being distributed on a 
more egalitarian basis came to a shuddering halt during 
the enormous dislocation of the banking system and 
markets during the global financial crisis. The skewed, 
or “barbell”, distribution of wealth that has emerged in-
cludes at the lower end many of the people that were 
already in the lower quartile with the shift, or addition, of 
others falling from the middle to the bottom. Unfortu-
nately, the economic recovery since the crisis has large-
ly benefited those at the very high end of the spectrum 
that maintained net savings and investments through 
the crisis because the tools utilized by most countries 
were based on expansive monetary policy by their 
central banks, thereby mainly repricing financial assets 
and not finding effective transmission mechanisms into 
the real economy. And while it is true that there have 
been many new jobs created by new technologies and 
lower barriers to entry, it appears that income levels 
have struggled to overcome the prevalent disinflation 
in most advanced economies, including disinflation that 
has been imported from slowing lower-cost economies 
such as China.  
This feature of society is important to banks because 

it means that the growing dissatisfaction in the commu-
nity with the growing concentration of wealth is having 
far-reaching consequences, including effects on the 
political systems of the world through fracturing pop-
ulist or emerging nationalist democracies. If the no-

[...] quanto maior a pressão política aplicada sobre os bancos — através 
dos reguladores — mais descontente o público ficará. É que esta pressão 
é aplicada através de procedimentos de supervisão contra cíclicos, que 
dificultam a actividade dos bancos, precisamente num momento em que 
a sua acção é mais necessária e importante e em que lhes devia ser 
permitido, no interesse do público, fazer a reciclagem do capital para a 
economia real de uma forma mais eficiente."

[...] the more political pressure applied to banks – through regulators 
– the more disaffected the public become. This pressure is applied 
through “counter-cyclical” supervision, which would appear to hinder 
the activities of the banks at a time that they should actually be 
enabled to operate in the interests of the public by recycling capital 
in the real economy at a time it is most needed."
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de rendimento continuaram a ser incapazes de superar 
o quadro de desinflação prevalecente nas economias 
mais avançadas, incluindo a importada das economias 
com custos mais baixos, como a Chinesa, que procu-
ram, pela prática de preços baixos, defender-se da di-
minuição das suas taxas de crescimento e da redução 
das taxas de crescimento do comércio internacional.

Este aspecto da sociedade é importante para os ban-
cos porque significa que a crescente insatisfação da 
comunidade com a tendência para a concentração da 
riqueza está a ter consequências, que se estendem a 
outras áreas, incluindo efeitos nos sistemas políticos 
mundiais, resultantes da afirmação de partidos populis-
tas fracturantes ou da emergência de partidos naciona-
listas nas democracias. Se é correcta a noção de que o 
público é um “stakeholder” importante do sistema ban-
cário e de que possui capacidade punitiva quando a sua 
ira é atiçada, então esta iniquidade na distribuição da 
riqueza deve ser ponderada cuidadosa e atentamente, 
pois pode vir a determinar, no futuro, um novo papel a 
ser desempenhado pelos bancos na sociedade. Por es-
tas razões, o público não vai desaparecer rapidamente 
como um importante stakeholders dos bancos. Pelo 
contrário, a insatisfação pública poderá rapidamente 
transformar-se em mais condicionantes regulatórias, 
ou, mesmo, numa acção regulatória continuada sobre 
os bancos. Isto, a acontecer, criará uma perversão. De 
facto, quanto maior a pressão política aplicada sobre os 
bancos — através dos reguladores — mais desconten-
te o público ficará. É que esta pressão é aplicada atra-
vés de procedimentos de supervisão contra cíclicos, 
que dificultam a actividade dos bancos, precisamente 
num momento em que a sua acção é mais necessária 
e importante e em que lhes devia ser permitido, no in-
teresse do público, fazer a reciclagem do capital para a 
economia real de uma forma mais eficiente.

O Conselho e o seu Trilema
A interacção de muitos destes problemas, como é 

próprio do sistema bancário, materializa-se no Con-
selho de Administração. Tal como referido acima, além 
dos stakeholders tradicionais, os Conselhos dos bancos 
enfrentam exigências que concorrem entre si, incluin-
do as reivindicações do público, exercidas através dos 
supervisores bancários. Porque os Conselhos de Ad-
ministração têm responsabilidades legais e fiduciárias 
perante as suas instituições, eles são a entidade melhor 
colocada para determinar as suas prioridades estraté-
gicas e os seus objectivos. No entanto, se os próprios 
Conselhos dos bancos não forem capazes de fazer 
isto, então, em último caso, as comunidades agirão, ini-
cialmente através dos seus políticos e depois, através 
dos reguladores bancários. Estas acções formatarão 

tion that the public is an important stakeholder of the 
banking system, and, that they yield a big stick when 
their ire is stoked, is correct, then this inequity of wealth 
should be treated with caution by banks as it may end 
up determining a new future role for banks in society. 
For these reasons, the public will not go away quickly 
as an important stakeholder of banks. Their dissatis-
faction will quickly turn itself into further, or continued, 
regulatory action on banks. Perversely, the more po-
litical pressure applied to banks – through regulators – 
the more disaffected the public become. This pressure 
is applied through “counter-cyclical” supervision, which 
would appear to hinder the activities of the banks at a 
time that they should actually be enabled to operate in 
the interests of the public by recycling capital in the real 
economy at a time it is most needed. 

The Board and its Trilemma 
The intersection of many of these issues as it pertains 

to the banking system is at the bank’s board of direc-
tors. As outlined above, in addition to traditional stake-
holders, bank boards now have competing demands 
of them which includes the voice of the public as ex-
ercised through banking supervisors. Because boards 
of directors have legal and fiduciary responsibility for 
their institutions, they are best placed and most suited, 
over their stakeholders, to determine their own strate-
gic priorities and targets. However, if bank boards are 
unable to do these things themselves, then ultimately 
communities will respond, initially through their politi-
cians, and then through banking supervisors. These re-
sponses will shape banking business models and even 
their roles within society, as they respond to problems 
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os modelos de negócio bancário e até o seu papel na 
sociedade. Procurarão responder aos problemas que 
foram detectados no passado, usando abordagens que 
provaram não ser visionárias pois os problemas volta-
ram a acontecer. No limite, parece que são sempre as 
mesmas causas que levam os bancos e o sistema fi-
nanceiro a mergulharem em situações problemáticas. 
Se é do interesse público não permitir que os maiores 
bancos caiam na falência, isso, claro, acaba por ter um 
preço para os bolsos dos cidadãos e, se o público está 
a pagar o preço, então será o público a estabelecer a 
equação ética que define qual é o papel dos bancos e 
quais as suas responsabilidades na sociedade.

Não há substituto para um processo de decisão me-
lhorado ao nível do Conselho de Administração do 
banco, pois é isso que tem um impacto fundamental 
na viabilidade da instituição. É evidente que o mundo 
se tornou mais complicado para os Conselhos conse-
guirem satisfazer as exigências dos stakeholders. De 
facto, após a crise mais recente, todos os stakehol-
ders fazem notar a sua presença, seja porque querem 
perceber como os bancos funcionam ou porque, como 
mencionado antes, pretendem implementar respostas 
políticas para os problemas recentes que, no entanto, já 
aconteceram. Todas estas exigências, evidentemente, 
existem em simultâneo com as tradicionais reclama-
ções de remuneração do capital por parte dos accionis-
tas.

Talvez a remuneração sustentável dos capitais atra-
vés do ciclo mas, também, a remuneração sustentável 
a longo prazo, devam ser encaradas, pelo Conselho, 
como objectivos complementares. No entanto, en-
quanto houver investidores e os mercados de capital 
funcionarem, haverá sempre objectivos de retorno 
relativo para muitos investidores nas instituições ban-
cárias cotadas. Isto é normalmente encarado como a 
dicotomia “ganhos de longo prazo vs lucros de curto 
prazo”. Uma forma de justificar a perda de lucros de 
curto prazo no sentido de manter a trajectória para al-
cançar os objectivos de longo prazo é argumentar ex-
plicitamente que o Conselho está a investir no futuro do 
banco. O investimento no futuro exige ao Conselho e 
aos stakeholders do banco um horizonte de longo pra-
zo, pois, com elevada probabilidade, pode requerer que 
o banco renuncie a distribuir rendimentos em anos de 
crescimento competitivo, rendimentos esses que usará 
para reinvestir em novos produtos e em novas tecnolo-
gias em benefício dos seus clientes.

they perceive to exist from the past and with approach-
es that have proven in the past not to be very prescient. 
After all, it seems it is the same things that get banks 
and financial systems into trouble every time. If it is in 
the public interest not to permit larger banks to fail, then 
it comes at a price to the public purse, and if the public is 
paying this price, then they will set the ethical equation 
of what the bank’s role and responsibilities to society is.  
There is no substitute for better decision making at the 

board of directors in a bank as it impacts the viability of 
the institution. Of course, the world has become more 
complicated for boards to meet the demands of stake-
holders as they have all made their presence known 
after the most recent crisis to either try to understand 
how these banks work, or, as just outlined above, to im-
plement policy responses to past problems. These are 
in addition to the traditional demands of returns from 
shareholders. 

Perhaps it is the notion of sustainable returns through 
the cycle and over the long run that should be compli-
mentary goals for the board. However, as long as there 
are public investors and functioning markets, there will 
always be a relative return goal for many investors in 
publicly listed banking institutions. This is commonly 
framed as a matter of “long terms vs short term” goals. 
One way of thinking about any prospective income that 
is lost by not chasing short term goals that the market 
is demanding of the board, is that it is seen as an in-
vestment in the future of the bank. This requires a long 
term horizon in the board and in the stakeholders of the 
bank, as it may require the bank to forego income dur-
ing years of competitive growth that it could use to re-
invest in new products and technologies for the benefit 
of it customers.
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Estas tensões, inerentes ao esforço para procurar sa-
tisfazer os objectivos dos reguladores, baseados no ris-
co-capital, dos accionistas, concentrados no dividendo 
por acção e dos próprios negócios do banco, que estão 
focados na obtenção de rendimentos e de quota de 
mercado, formam o Trilema que os Conselhos têm hoje 
que enfrentar. Este Trilema do Conselho é um compro-
misso constante entre tensões resultantes de objec-
tivos conflituantes dos stakeholders, que competem 
entre si. O compromisso a estabelecer depende muito, 
entre outros, do ambiente económico, da opinião públi-
ca e do clima político, bem como da pressão da concor-
rência. É todo um exercício de optimização durante o 
qual os diferentes stakeholders marcam presença em 
diferentes períodos e com intensidades diferentes, em 
função do seu grau de satisfação ou de insatisfação.

Uma coisa que parece ser clara é que não há substi-
tuto para o desempenho do Conselho e que é o Conse-
lho que está melhor posicionado para desenhar o seu 
próprio caminho, baseado na sua razão de ser, na visão 
que tem de si próprio e no conjunto dos seus valores. 
Isto determinará de que modo o Conselho espera re-
munerar o capital dos accionistas para além do próprio 
custo de capital do banco, ao longo do ciclo, incorren-
do em riscos financeiros, operacionais e reputacionais 
adequados à sua capacidade para os gerir. E embora 
não haja metas financeiras ou qualitativas óptimas que 
possam ser asseguradas com certeza absoluta, um 
Conselho com alto desempenho esforçar-se-á por ser 
eficiente, tomando as melhores decisões que possam 
maximizar os benefícios e minimizar as vulnerabilida-
des, nas circunstâncias com que se confronta ou com 
que espera confrontar-se. Esta eficácia está dependen-
te da capacidade de o Conselho assegurar a transpa-
rência nos seus processos, o acesso e a disponibilidade 
à sua informação e da sua capacidade de solicitar e uti-
lizar pontos de vista individuais na síntese e na constru-
ção dos seus processos colectivos.

These inherent tensions between meeting the ob-
jectives of the regulators that are risk capital-based, 
shareholders that are Earnings Per Share-based, and 
the bank’s businesses that are focused on revenues 
and market shares, form the Trilemma that bank boards 
face today. This Trilemma of the board is a constant 
compromise of tensions and competing goals from 
stakeholders that depends very much on the econom-
ic environment, public opinion and the political climate, 
and competition, among other things. It is an optimiza-
tion exercise in which stakeholders assert themselves 
at different times to varying degrees based on how af-
fected or disaffected they feel.

One thing seems to be clear, that there is no surrogate 
or replacement for the board of directors, and, that it 
is best placed to chart its own path, based on its own 
reason for being, vision of itself and set of values. This 
will determine how the board hopes to return capital 
to shareholders over and beyond its own cost of cap-
ital through the cycle by taking financial, operational 
and reputational risks that are commensurate with its 
ability to manage them. And while there is no optimal 
financial or qualitative target that may be assured under 
all predicaments, a high performing board strives to be 
highly effective by making the best decisions it can to 
maximize the benefits and to minimize vulnerability un-
der the circumstances it is faced with or that it expects 
to face. This effectiveness relies on the board ensuring 
transparency in its processes, access and availability of 
its information, and, solicitation and utilization of indi-
vidual views in the synthesis and determination of its 
collective views.   

Talvez a remuneração sustentável dos capitais através do ciclo mas, 
também, a remuneração sustentável a longo prazo, devam ser encaradas, 
pelo Conselho, como objectivos complementares."

Perhaps it is the notion of sustainable returns through the cycle and 
over the long run that should be complimentary goals for the board."
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A Simbiose dos Stakeholders
O Conselho tem que cumprir os objectivos adoptados 

gerindo expectativas. Os reguladores precisam estar 
muito atentos para não caírem no facilitismo da aborda-
gem “uma medida serve para todos”, ou qualquer outra 
abordagem que impeça os bancos de fazerem o seu 
trabalho devido a uma ênfase excessiva em matérias 
macro-prudenciais. É que os reguladores correm o ris-
co, se não forem capazes de desempenhar o seu papel 
de forma eficaz, se agirem lentamente, de alimentarem 
uma crise no sector bancário, que se arraste ao longo 
do tempo e que adie a recuperação da economia. Esta 
seria uma consequência indesejada dos seus esforços 
para tentarem eliminar qualquer possibilidade de falên-
cia. Pelo contrário, os reguladores deveriam considerar 
procedimentos que permitissem a falência das institui-
ções individuais sem que isso constituísse uma ameaça 
para a sociedade. Os investidores, por seu turno, têm 
que ser realistas no que concerne a remunerações sus-
tentáveis do capital e, consequentemente, deviam pro-
curar introduzir inovações ao modelo de negócio para 
atingirem aquela sustentabilidade. Não podem estar 
apenas obcecados por ganhos de curto prazo, devem, 
também, procurar remunerações sustentáveis no longo 
prazo. Um esforço de implementação de inovação po-
derá ajuda-los a atingirem a sustentabilidade. Os ges-
tores, pelo seu lado, precisam compreender e interio-
rizar a limitação que constitui forcarem-se unicamente 
em obter rendimentos imediatos e conquistarem quo-
tas de mercado. O capital é um recurso finito e conse-
guir muito durante muito tempo é uma ilusão perigosa. 
O mesmo risco de ilusão se materializa com a tentativa 
de prosseguir uma concentração excessiva.

Os “stakeholders” podem aprender a viver uns com 
os outros e o Conselho pode assegurar que as suas exi-
gências serão satisfeitas, estabelecendo as estruturas 
correctas de incentivos para o corpo executivo, para que 
se construa um alinhamento de objectivos e de incenti-
vos que satisfaçam todas as partes.

Stakeholder Symbiosis
The board needs to meet its stated objectives by man-

aging expectations. Regulators need to be mindful of 
not looking for a “one size fits all” approach, or one that 
stops banks from doing what they are supposed to do 
because of a focus on macro-prudential matters. Clear-
ly, this means that regulators run the risk of creating a 
more protracted slow-moving crisis in banks that would 
stall the economy, if they were unable perform their 
roles effectively. This would be an unintended conse-
quence of attempting to eliminate any chance for them 
to fail. Instead, they should consider ways in which insti-
tutions can fail without posing a threat to society. Inves-
tors need to be realistic about sustainable returns and 
therefore look for innovations to the business model in 
order to achieve them. They should not only drive for 
short term profits, but also for longer-term sustainable 
returns. A drive for innovation will help them to achieve 
this. Business managers need to understand the limita-
tions of purely focusing on revenues and building mar-
ket shares. Capital is a finite resource and there such a 
thing as “too much of a good thing”, or concentration 
risk. Stakeholders can learn to live alongside other, and 
the board can ensure their requirements are met by 
setting the right incentive structures with the executive, 
so that there is an alignment of goals and incentives be-
tween all parties.
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Conclusion and Ways Forward
1. Banks have traditionally failed mainly due to liquidity 

and solvency concerns. The regulatory requirements 
of banks have increased after every round of fail-
ures, and will likely continue to do so.

2. The last round of bank failures ended up in a glob-
al crisis that threatened the entire interconnected 
financial system. The rules and regulations imple-
mented since then have tried to prevent such sys-
temic crises from occurring again. This has resulted 
in a much wider set of demands from regulators 
that may conflict at times with the demands of other 
stakeholders. 

3. Learnings from the US and European responses, 
would indicate that swift policy-maker and market 
coordinator responses to systemic crises make a 
difference under the “first-in, first-out” principle. 

4. Given the gap in the distribution of wealth and in-
come, the public will be voicing their opinions 
through regulators for some time to come. This has 
created a Trilemma for bank boards in which each 
stakeholder needs to understand that their’s are not 
the only goals the bank is trying to meet, and, that if 
the bank is going to be allowed to succeed to play 
its role in society that it needs to be able to meet all 
stakeholder demands. 

Conclusão e lições para o futuro
1. Tradicionalmente os bancos faliram principalmente 

devido a problemas de liquidez e de solvência. As 
exigências regulatórias sobre os bancos aumentam 
após cada ronda de falências e assim continuará a 
acontecer.

2. A última fase de falências bancárias conduziu a uma 
crise global, que pôs em risco a totalidade do siste-
ma financeiro, que está, hoje, muito interconectado. 
As regras e os regulamentos implementados desde 
então têm tentado precaver novas ocorrências des-
te tipo de crises sistémicas. Este esforço traduziu-se 
num conjunto mais amplo de exigências dos regula-
dores que podem, por vezes, conflituar com as rei-
vindicações de outros stakeholders.

3. Os ensinamentos que podemos retirar das respos-
tas dadas à crise nos EUA e na Europa mostram que 
quanto mais rápida é a resposta dos responsáveis 
políticos e dos reguladores do mercado a crises sis-
témicas, mais fácil é fazer regressar à normalidade 
os primeiros bancos que entraram em crise. Pelo 
contrário, quanto mais tempo a resposta demorar 
mais bancos ficam em dificuldades e mais difícil e 
mais custoso é recuperar a saúde do sistema finan-
ceiro.

4. Dada a desigualdade na distribuição da riqueza e do 
rendimento, o público tem manifestado e continuará 
a expressar as suas opiniões, ainda durante muito 
tempo, de forma indirecta, através dos reguladores. 
Esta realidade criou um Trilema para os Conselhos 
dos bancos e cada “stakeholder” terá que entender 
que os seus objectivos não são os únicos que o ban-
co está a tentar satisfazer. Cada “stakeholder” terá, 
portanto, que compreender que, para que o banco 
possa desempenhar o seu papel na sociedade, ele 
tem que ser capaz de responder às solicitações de 
todos os “stakeholders” e não apenas às suas.
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5. Os bancos e os seus stakeholders podem reenqua-
drar a sua relação global usando as cinco aborda-
gens seguintes:
a. Reconstruir a sua credibilidade junto dos cida-

dãos, o que demora bastante mais tempo do que 
perdê-la.

b. Estabelecer uma vantagem competitiva im-
plementando relações construtivas com os 
“stakeholders”.

c. Estabelecer uma cooperação regular que englo-
be toda a indústria bancária, permitindo às dife-
rentes instituições agirem em uníssono, no sen-
tido de melhorarem a sua reputação em geral e, 
portanto, restaurarem a confiança dos cidadãos 
no sector;

d. Eliminar as distorções competitivas “verticais” 
bem como o risco moral criado em cada jurisdi-
ção devido à distinção entre bancos considerados 
demasiado grandes para falirem e os que não en-
tram nesse grupo.

e. Levar em conta as distorções competitivas hori-
zontais que foram criadas entre jurisdições.

Os Conselhos de Administração têm que ser agora 
melhores do que alguma vez foram na tomada de de-
cisões eficientes, levando em conta tantas perspectivas 
quanto possível. Quanto mais diverso for o “input” e 
mais transparente o processo de decisão, maior a pro-
babilidade de se tomar a melhor decisão face às cir-
cunstâncias que o banco enfrenta. É muito importante, 
para evitar derrapar para um círculo vicioso entre ban-
cos, o público e os reguladores, que a dissonância entre 
eles seja transformada em um diálogo construtivo que 
alinhe da melhor forma os seus objectivos e os seus 
interesses.

Talvez uma nova era de colaboração entre os bancos 
e os seus reguladores esteja em construção e venha a 
permitir que os interesses de todos os stakeholders — 
cidadãos incluídos — sejam melhor servidos.  !

5. Banks and their stakeholders can reframe their over-
all relationship with these five approaches:
a. Rebuilding credibility with the public, which takes 

considerably longer than losing it.
b. Establishing a competitive advantage by building 

constructive relationships with stakeholders.
c. Cooperation across the industry to act in unison 

in order to improve its overall perception and to 
restore public trust.

d. Eliminating the “vertical” competitive distortions 
and moral hazard created in each jurisdiction be-
tween banks that are deemed “too big to fail” and 
all others.

e. Taking into account the “horizontal” competitive 
distortions that have been created across juris-
dictions.

Bank boards of directors must be better than 
ever at making effective decisions, taking as many 
perspectives into account as possible. The more 
diverse the input and the more transparent the 
decision-making process, the greater the likeli-
hood of a better decision taken by the board for 
the circumstances faced by its bank. It is important 
that in order to avoid slipping into a vicious cycle 
between banks, the public and regulators, that the 
dissonance between them is also transformed into 
a constructive dialogue that aligns their goals and 
interests better. Perhaps a new era of collaboration 
between banks and their regulators is in order so 
that all stakeholders’ interests – including the pub-
lic – are best served.  !

É muito importante, para evitar derrapar para um círculo vicioso entre 
bancos, o público e os reguladores, que a dissonância entre eles seja 
transformada em um diálogo construtivo que alinhe da melhor forma 
os seus objectivos e os seus interesses."

It is important that in order to avoid slipping into a vicious cycle 
between banks, the public and regulators, that the dissonance 
between them is also transformed into a constructive dialogue 
that aligns their goals and interests better."
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Os Gestores na Linha da Frente constituem a maioria dos gestores da organização e são quem lidera mais 
colaboradores, quem está mais perto da produção/serviço e dos clientes. Têm inequivocamente uma importância 
crítica para a empresa e o negócio: são promotores de mudança cultural, elos de compromisso, dinamizadores 
fundamentais para uma performance de excelência.
A prática demonstra, todavia, que, em muitas organizações, o seu contributo fica aquém do desejado, o que é 
reconhecido tanto pelo Top Management quanto pelos próprios.
É, assim, essencial identificar as razões que conduzem a este estado de coisas e difundir ferramentas (ideias, 
práticas e procedimentos) que, no dia a dia, permitam aos Gestores na Linha da Frente (GLF) assumirem-se como 
verdadeiros líderes, Passionate Drivers que obtém melhores resultados e maior gratificação.

EU, GESTOR NA 
LINHA DA FRENTE
O PONTO DE VIRAGEM NO MEU 
PODER DE INFLUÊNCIA

2019
25 e 26 Set.

OBJETIVOS
• Refletir sobre os principais constrangimentos que 

condicionam o contributo dos Gestores na Linha da Frente
• Reconhecer a importância crítica do seu papel no contexto da 

empresa e do negócio
• Constatar o seu grau de liberdade de atuação, mesmo 

perante fatores externos complexos, exigentes e adversos
• Interiorizar conceitos-chave poderosos relacionados com a 

sua liderança e aplicá-los enquanto práticas/procedimentos 
quotidianos de elevada eficácia

• Integrar as práticas/procedimentos adquiridos na framework
“My Success Plan” e avaliar, no curto e médio prazo, o 
impacto no upgrade do seu desempenho e no das suas 
equipas

METODOLOGIA
• Apresentação de um conjunto restrito de ideias-chave, muito 

poderosas, que são convertidas em práticas/procedimentos 
quotidianos simples, mas de elevada eficácia

• Dinamização do envolvimento e interação dos participantes, 
tendo em vista o seu autodiagnóstico e a interiorização das 
novas práticas/procedimentos a partir da própria experiência

• Entrega da Framework “My Success Plan” para impulsionar a 
criação de um plano pessoal de atuação 

• Disponibilização de Lista de Recursos para aprofundamento 
de cada temática analisada
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A Miragem da Inovação Bancária:
As Dificuldades de Construir um Banco Inovador 

The Banking Innovation Mirage: 
Difficulties of Building an Innovative Bank 
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Banks are often less innovative than they believe 
they are. This is the phenomenon of ‘The Bank-
ing Innovation Mirage’. Difficulties of building a 
highly innovative bank are strong, deep and span 
through four layers of corporate structure: Culture, 
Strategy, Tactics as well as Operative Decisions.  
In this article we take a look at three key difficul-
ties on each of the four levels of corporate structure 
and we articulate the problems banks face as well as 
potential steps of solutions bankers can apply. The 
overarching question is: How can a traditional, incum-
bent bank evolve into a genuinely inherently inno-
vative corporation instead of falling into the ugly and 
dangerous trap of ‘The Banking Innovation Mirage’? 

Os bancos geralmente são menos inovadores do que 
pensam. Isto é o fenómeno da ‘Miragem da Inovação 
Bancária’. As dificuldades em construir um banco al-
tamente inovador são grandes, profundas e abrangem 
quatro camadas da estrutura corporativa: Cultura, Es-
tratégia, Tática, assim como Decisões Operacionais.  
Neste artigo, examinamos as três principais dificulda-
des em cada um dos quatro níveis da estrutura corpo-
rativa e articulamos os problemas que os bancos en-
frentam, bem como os possíveis passos das soluções 
que os banqueiros podem aplicar. A questão mais im-
portante é: Como é que um banco tradicional e estabe-
lecido pode evoluir para uma corporação genuinamen-
te e inerentemente inovadora, em vez de cair na feia e 
perigosa armadilha da ‘Miragem da Inovação Bancária’? 
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CULTURE
Culture is a sacred level of corporate structure. It 

is hard to change and it is slow moving. It has hidden 
layers of beauty and value as well as equally hid-
den layers of ugly injustices as well as inefficiencies. 
Culture is dangerous and tricky to touch because it 
belongs to everyone and every corporate citizen is 
an equal creator as well as an equal subject to the 
bank’s culture. The maximum level of viable influ-
ence even a CEO can have on corporate culture is 
honest, explicit and realistic communication about it.  
Culture is a significant part of ‘The Banking Innovation 
Mirage’. Banks and bankers often confidently claim how 
innovative their institution is, they just mention one “lit-
tle” obstacle on the side: culture.  

The three key difficulties on the level 
of corporate culture creating the 
banking innovation mirage:
Risk: 
Problem: Innovation is additional risk, while banks des-
perately want to de-risk in general. 
The Three Steps of the Solution:
1. To admit that innovation is risk and this is natural and 

necessary.
2. To measure, analyze, structure and manage innova-

tion risks explicitly and to make them inherent parts 
of risk management. 

3. To make every employee understand that while 
innovation risks are compulsory to manage and to 
be taken seriously, the biggest existential risk is to 
not to innovate. 

CULTURA
A cultura é um nível sagrado da estrutura corpora-

tiva. É difícil mudar e evolui lentamente. Consegue 
esconder camadas de beleza e valor, bem como ca-
madas igualmente ocultas de injustiças e ineficiên-
cias. A cultura é perigosa e difícil de ser alterada por-
que pertence a todos, e cada cidadão corporativo é 
tanto um criador como um sujeito da cultura do ban-
co. O nível máximo de influência viável que mes-
mo um CEO pode ter na cultura corporativa é através 
de uma comunicação honesta, explícita e realista.  
A cultura é uma parte significativa da ‘Miragem da Ino-
vação Bancária’. Muitas vezes, bancos e banqueiros 
afirmam com segurança como a sua instituição é ino-
vadora, e apenas referem um “pequeno” obstáculo: a 
cultura.

As três dificuldades-chave ao nível 
da cultura corporativa que criam a 
miragem da inovação bancária:
Risco: 
Problema:  Inovação é um risco adicional, quando os 
bancos querem desesperadamente perder o risco em 
geral.
Os Três Passos para a Solução:
1. Admitir que a inovação é um risco e que é natural e 

necessário.
2. Medir, analisar, estruturar e gerir os riscos de inova-

ção explicitamente e torná-los uma parte inerente 
da gestão de riscos. 

3. Fazer com que todos os funcionários compreendam 
que, embora os riscos de inovação sejam de gestão 
obrigatória e devem ser levados a sério, o maior 
risco existencial é não inovar. 
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Hierarquia:
Problema: A inovação deve ser entregue de forma di-
nâmica e gerida de uma forma rápida e flexível, mas os 
bancos estão habituados a processos lentos e muito 
controlados, geridos de uma forma hierárquica e segura. 
Os Três Passos para a Solução:
1. A inovação deve estar posicionada fora da hierarquia 

tradicional.
2. Ideias inovadoras precisam de chegar às áreas fun-

cionais através de silos verticais. 
3. As principais decisões de inovação devem chegar 

rapidamente à administração e deve haver um pro-
cedimento dedicado para apoiar a inovação rápida 
em casos extraordinariamente importantes. 

Poder:
Problema: Nas últimas décadas, os grandes bancos 
geralmente têm estado numa posição de poder. Isso 
era tangível quando se tratava de negociações com 
fornecedores ou com os meios de comunicação tradi-
cionais (normalmente os maiores anunciantes do país). 
Esta posição de poder está a desgastar-se e em certas 
áreas (como os meios de comunicação) foi totalmente 
deteriorada. Há grandes bancos que quase não têm po-
der negocial individual quando se trata de operadores 
como a Google, Apple, Facebook ou Amazon.
Os Três Passos para a Solução:
1. Os bancos precisam de aprender a cooperar com 

os concorrentes. Na literatura, isto é referido como 
‘coopetição’.

2. A coopetição exige técnicas de gestão mais refi-
nadas, mais detalhadas, mais sofisticadas, mais 
sensíveis, mais avançadas e com mais nuances. 

3. O poder institucional individual tem que ser gradual-
mente substituído pelo poder de um ecossistema 
rico e estruturado em parcerias cooperativas. Este 
processo é doloroso.

Hierarchy:
Problem: Innovation has to be delivered dynami-
cally and managed in a swift and flexible way, yet 
banks are used to slow and well supervised pro-
cesses managed in hierarchic and safe ways.  
The Three Steps of the Solution:
1. Innovation has to be placed outside traditional 

hierarchy.
2. Innovative ideas have to reach functional areas 

across vertical silos. 
3. Key innovation decisions have to reach top man-

agement quickly and there has to be a dedicated 
procedure to support fast innovation in extraordinari-
ly important cases. 

Power:
Problem: In the past decades large banks have typical-
ly been in position of power. This was tangible when it 
came to negotiations with vendors, suppliers or with 
traditional media (as typically the largest advertisers 
in the country). This position of power is eroding and 
in certain areas (such as media) it has totally eroded. 
Large banks have near zero individual negotiation pow-
er when it comes to players such as Google, Apple, 
Facebook or Amazon.
The Three Steps of the Solution:
1. Banks have to learn to cooperate with competitors. 
The literature calls this ‘coopetition’.

2. Coopetition requires finer, more detailed, more 
sophisticated, more sensitive, more advanced, more 
nuanced techniques of management. 

3. Individual institutional power has to be gradually 
exchanged to the power of a rich and structured eco-
system of cooperative partnerships. This is a painful 
process.
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ESTRATÉGIA
Estratégia é o modelo do cumprimento da missão. 

Estratégia é um ponto no horizonte que é a principal 
ferramenta de navegação. Tempestades podem ir e vir, 
barcos maiores ou regras podem nos levar a navegar 
em ziguezagues, as circunstâncias podem nos fazer ir 
temporariamente em direções diferentes, mas a estrela 
guia final é o ponto de estratégia brilhante e significativo 
no horizonte, que é estacionário a curto prazo e é (ideal-
mente) apoiado por todos os principais interessados. 
Estratégia é uma parte significativa da ‘Miragem da Ino-
vação Bancária’. Bancos e banqueiros frequentemente 
confundem ‘tática’ com ‘estratégia’ e afirmam que o 
seu banco é inovador a um nível estratégico, quando na 
realidade só foram tomadas algumas medidas táticas. 
A estratégia é um nível essencial na transformação de 
uma organização tradicional numa estrutura programa-
ticamente inovadora. 

As três dificuldades-chave ao nível 
da estratégia corporativa que criam a 
miragem da inovação bancária:
Evolução vs Revolução:
Problema: se a transição digital requer uma abordagem 
evolucionária ou revolucionária da parte dos bancos, 
é uma questão aberta. Há cinco anos atrás, o consen-
so era que a abordagem evolucionária (com a qual os 
bancos e banqueiros estão familiarizados) seria sufi-
ciente para vencer na era do banco digital. Nos últimos 
dois anos, esse consenso foi abalado e atualmente 
consultores, CEOs progressistas, formadores, líderes 
de opinião e futuristas tendem a ter a opinião de que 
algo mais radical e menos confortável será necessá-
rio para sobreviver e vencer na era da transição digital: 
uma ‘revolução’ silenciosa e pacífica no setor bancário.   

STRATEGY
Strategy is the blueprint of fulfilling mission. Strategy 

is a point on the horizon which is the primary tool of nav-
igation. Storms can come and go, larger boats or rules 
can make us take zig-zags, circum stances can make us 
go to different directions temporarily, but the ultimate 
guiding star is this bright and meaningful point of strate-
gy on the horizon which is stationary in the short run and 
is (idealistically) supported by all major stakeholders.  
Strategy is a significant part of ‘The Banking Innova-
tion Mirage’. Banks and bankers often confuse ‘tactics’ 
with ‘strategy’ and claim that their bank is innovative 
on a strategic level, while in reality they have only tak-
en some tactical steps. Strategy is an essential level of 
turning a traditional organization into a programmatical-
ly innovative creature.

 

The three key difficulties on the level 
of corporate strategy creating the 
banking innovation mirage:
Evolution vs Revolution:
Problem: It is an open question if digital transition re-
quires evolutionary or revolutionary approach from 
banks. Five years ago the consensus was that evolu-
tionary approach (which banks and bankers are familiar 
with) will be sufficient to win the era of digital banking. In 
the past two years this consensus has been shaken and 
currently consultants, progressive CEOs, trainers, opin-
ion leaders as well as futurists tend to lean towards the 
judgement that something more radical and less com-
fortable will be needed to survive and win the era of digi-
tal transition: a silent and peaceful ‘revolution’ in banking.   
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Os Três Passos para a Solução:
1. Os principais tomadores de decisão dentro do banco 

precisam de se familiarizar com a noção de que, em 
vez de avançar com um período de evolução pro-
gressiva, provavelmente será necessário mais para 
vencer na era da transição digital.

2. O banco tem de criar estratégias e cenários claros 
para cobrir os riscos dessa potencial revolução 
digital. 

3. O banco tem que ter visionários dentro da sua 
estrutura, pessoas que querem e podem espalhar a 
possibilidade (não a certeza) de uma reformulação 
total do sistema bancário tal como ele é. Isso requer 
uma diferenciação fina, suave e sofisticada mas 
realista versus empolgadas versões de mudanças 
tectónicas.

Posição dos CEOs:
Problema: Novas estratégias exigem novas estruturas 
organizacionais. Por exemplo, os jornais tradicionais 
tiveram de criar unidades de jornalismo online quando 
sites de notícias online começaram a ser difundidos. 
Estas novas estruturas induzem uma tensão extrema 
dentro da organização. As novas unidades são muitas 
vezes financiadas ao tirar o lucro das unidades tradicio-
nais e têm requisitos de sucesso diferentes (normal-
mente mais baixos). O CEO é frequentemente atacado 
por partes interessadas em manter o status quo e que 
normalmente formam a grande maioria dos tomadores 
de decisão. Isto coloca o CEO sob extrema pressão e 
em fogo ardente - realmente (conscientemente) indu-
zido por si próprio. Muitos CEOs talentosos e visionários 
perderam as suas posições ao impor estratégias dirigi-
das para o futuro a longo prazo e que realmente apoia-
vam a sobrevivência da sua organização.
Os Três Passos para a Solução:
1. Um CEO que compreende a importância estratégica 

total da inovação é absolutamente necessário para 
um banco moderno. No entanto, é preciso mais.

2. Um conselho de administração inovador, bem 
como acionistas-chave que apoiam a dispendiosa 
e perigosa - ainda que vital - jornada de transição 
estratégica, é suficiente. 

3. O conselho de administração deve incluir vários 
Millennials e especialistas em TI. Embora as com-
petências bancárias tradicionais sejam importantes, 
as competências tecnológicas são agora igualmente 
vitais ao nível do Conselho. 

The Three Steps of the Solution:
1. Key decision makers within the bank have to be-

come familiar with the notion that instead of driving 
through a period of progressive evolution probably 
more will be needed to win the era of digital transi-
tion.

2. The bank has to come up with crystal clear strategies 
and scenarios to hedge the risks of this potential 
digital revolution. 

3. The bank has to have visionaries in house, people 
who want and can preach the possibility (not the 
certainty) of a total revamp of banking as it is. This 
requires fine, smooth and sophisticated differenti-
ation of realistic versus hyped versions of tectonic 
shifts.

CEOs Position:
Problem: New strategies require new organization-
al structures. For example the traditional newspapers 
had to set up online journalism units when online news 
sites started to spread. These new structures induce 
extreme tension within the organization. New units are 
often cross financed by taking profit away from tradi-
tional units and have different (typically lower) require-
ments of success. The CEO is often attacked by parties 
interested in keeping the status quo up. These parties 
often make up the vast majority of the decision mak-
ers. This puts the CEO under extreme pressure and into 
burning fire – actually (consciously) induced by him or 
her. Many talented and visionary CEOs have lost their 
positions when imposing strategies facing the long 
term future and actually supporting the survival of their 
organization.  
The Three Steps of the Solution:
1. A CEO understanding the full strategic importance 

of innovation is absolutely necessary for a modern 
bank. Yet, more is needed.

2. An innovation savvy board as well as key sharehold-
ers supporting the costly and dangerous – yet vital 
– journey of strategic transition is sufficient. 

3. The board has to include numerous Millennials as 
well as IT experts. While traditional banking skills 
are important, tech skills are now equally vital on the 
board level. 
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Desequilíbrio no Horizonte Temporal:
Problema: As grandes corporações são forçadas pelo 
mercado a concentrarem-se nos ganhos trimestrais. 
Inovação, transição, mudança digital, mudança estru-
tural e novas unidades geralmente queimam dinheiro 
a curto e médio prazo. Os acionistas geralmente ficam 
negativos, nervosos, desconfiados, perturbados e irri-
tados quando organizações tradicionais grandes, es-
tabelecidas e lucrativas, de repente, relatam números 
menos brilhantes e explicam-nos tudo com uma his-
tória esotérica de mudança. Os investidores que estão 
atentos a estas histórias esotéricas de lucros futuros 
estão a comprar ações de empresas emergentes, de 
rápido movimento, alto risco e crescimento, em vez de 
ações de grandes prestadores de serviços financeiros 
estabelecidos. 
Os Três Passos para a Solução:
1. A administração do banco tem que criar uma estra-

tégia de inovação e transição cristalina, detalhada, 
com nuances, pesquisada, avaliada e brilhante. Essa 
estratégia deve ser formal, escrita e estar publica-
mente disponível. A eficiência, sustentabilidade e 
inovações disruptivas (como definido por Clayton M. 
Christensen) devem ser tratadas de forma conscien-
temente diferenciada dentro desta estratégia.

2. Esta inovação abrangente e a estratégia de tran-
sição digital têm que ser comunicadas a todos os 
interessados com cuidado, atenção, paciência e 
repetitividade. 

3. A estratégia abrangente de inovação e transição 
digital precisa de ter subestratégias detalhadas (não 
públicas) por subsidiárias, áreas funcionais, unidades 
e departamentos. 

Time Horizon Mismatch:
Problem: Large corporations are forced by the market 
to focus on quarterly earnings. Innovation, transition, 
digital shift, structural change, new units usually burn 
money in the short and mid-run. Shareholders usually 
turn negative, nervous, suspicious, disturbed and irritat-
ed when large, incumbent, profitable, traditional organ-
izations all of the sudden report less shining numbers 
and explain them by some esoteric story of change. 
Investors who are tuned to these esoteric stories of 
future profit are buying the shares of emerging, fast 
moving, high risk, high growth companies instead of the 
stocks of large incumbent financial services providers. 
The Three Steps of the Solution:
1. Top management of the bank has to create a crystal 

clear, detailed, nuanced, researched, vetted and 
shining innovation and transition strategy. This strat-
egy has to be formal, written and publicly available. 
Efficiency, sustainability and disruptive innovations 
(as defined by Clayton M. Christensen) have to be 
treated in a consciously differentiated way within this 
strategy.

2. This overarching innovation and digital transition 
strategy has to be communicated to all stakeholders 
with care, attention, patience and repetitiveness. 

3. The overarching innovation and digital transition 
strategy has to have (non public) detailed sub-strat-
egies per subsidiaries, functional areas, units as well 
as departments. 
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TÁTICA
Quando os bancos tradicionais de tijolo e cimento 

muitas vezes lutam por uma perspetiva cultural e tam-
bém estratégica, estão tipicamente a tornarem-se ex-
celentes a um nível tático. Esta é uma boa notícia e isso 
é algo de que bancos e banqueiros se podem orgulhar. 
Enquanto bancos e banqueiros tradicionais são no ge-
ral excelentes táticos, o erro mais comum que envolve 
‘táticas’ é confundi-las com ‘estratégias’. O autor deste 
artigo muitas vezes esbarra com banqueiros inteligen-
tes e sofisticados, que alegam que os seus bancos têm 
excelentes estratégias de inovação “porque temos o 
nosso laboratório de inovação” ou “porque investimos 
em startups FinTech” ou “porque organizámos três 
hackathons” ou “porque encorajamos a inovação por 
parte de todos os funcionários” ou “porque temos um 
acelerador e agora estamos a planear uma incubadora 
também” ou “porque temos uma equipa FinTech”, etc. 
É difícil e doloroso lembrar aos banqueiros táticos ex-
celentes e entusiastas que o que eles fazem é incrível, 
mas que se move a um nível ‘tático’ e muitas vezes a 
‘estratégia’, como tal, está a faltar por detrás.

TACTICS
While traditional bricks and mortar banks are often 

struggling from a cultural as well as a strategic perspec-
tive, they are typically becoming excellent on a tactical 
level. This is good news and this is something banks 
and bankers can be proud of. While traditional banks 
and bankers are typically excellent tacticians the most 
common mistake involving ‘tactics’ is confusing them 
with ‘strategies’. The author of this article often bumps 
into smart and sophisticated bankers claiming that their 
banks are having excellent innovation strategies ‘be-
cause we have our innovation lab’ or ‘because we invest 
into FinTech startups’ or ‘because we have organized 
three hackathons’ or ‘because we encourage innovation 
by all employees’ or ‘because we have an accelerator 
and now we are planning an incubator as well’ or ‘be-
cause we have a FinTech team’, etc. It is hard and painful 
to remind tactically excellent and enthusiastic bankers 
that what they do is amazing, but it moves  on a ‘tactical’ 
level and often ‘strategy’ as such is missing from behind.  
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As três dificuldades-chave ao nível 
das táticas corporativas que criam a 
miragem da inovação bancária:

CVC:
Problema: Corporate Venture Capital é uma oportuni-
dade para um banco investir diretamente em empresas 
FinTech. O problema é como aproveitar essa oportuni-
dade principalmente externa e transformá-la num fa-
cilitador para a inovação dentro da organização de um 
banco tradicional.
Os Três Passos para a Solução:
1. Investir em startups só depois de executar um pro-

grama piloto em conjunto.
2. Ter uma estratégia clara para saídas. Corporate 

Venture Capital é um proxy do capital de risco nor-
mal, onde a saída é igualmente importante como as 
decisões iniciais de investimento.

3. Nomeie um ‘Embaixador da Inovação’ a tempo intei-
ro que seja um banqueiro tradicional com excelente 
habilidade tecnologica e conhecimento incorporado 
das unidades organizacionais do banco. O trabalho 
do Embaixador de Inovação é atuar como uma ponte 
entre as startups e as diferentes unidades dentro do 
banco e conectá-las de forma proativa e significativa. 
Além de ser uma ponte, o Embaixador da Inovação 
também é um tradutor: a linguagem, os valores, os 
objetivos de uma startup são no geral astronomica-
mente diferentes dos de um grande banco já bem 
estabelecido. Isto requer um ‘tradutor’ inteligente 
que entenda e respeite os dois mundos. 

Laboratório:
Problema: A formação de um Laboratório de Inovação 
pode acontecer em dezenas de formas diferentes. A 
categoria em si é mal definida e cada banco tem uma 
compreensão diferente do que realmente deveria ser
Os Três Passos para a Solução:
1. Em vez de copiar o conceito de um laboratório de 

inovação existente, este deve ser ajustado às neces-
sidades e exigências individuais do seu banco.

2. Alguns dos melhores laboratórios de inovação são 
administrados por agregadores da indústria, como 
a Accenture e VISA. Para além do banco ter um 
Laboratório de Inovação próprio, é altamente benéfi-
co participar e cooperar com agregadores.

The three key difficulties on the level 
of corporate tactics creating the 
banking innovation mirage:

CVC:
Problem: Corporate Venture Capital is an opportunity 
for a bank to directly invest into FinTech companies. The 
problem is how to harness this mostly external oppor-
tunity and turn it into an enabler for innovation deep 
within the organization of a traditional bank.
The Three Steps of the Solution:
1. Only invest into startups after running a pilot pro-

gram together.
2. Have a crystal clear strategy for exits. Corporate 

Venture Capital is a proxy of normal venture capital, 
where exit is equally important as the initial invest-
ment decisions. 

3. Appoint a full time ‘Innovation Ambassador’ who 
is a traditional banker with excellent tech skill and 
embedded knowledge of the bank’s organizational 
units. The Innovation Ambassador’s work is to act as 
a bridge between the startups and the different units 
within the bank and to proactively and meaningfully 
connect them. Besides being a bridge, the Innovation 
Ambassador is also a translator: the language, 
the values, the objectives of a startup are typically 
intergalactically different of that of a well established 
large bank. This requires a smart ‘translator’ who 
understands and respects both worlds. 

Lab:
Problem: Staring an Innovation Lab can happen in doz-
ens of different forms. The category itself is ill defined 
and each bank has a different understanding of what it 
really should be.
The Three Steps of the Solution:
1. Instead of copying the concept of an existing innova-

tion lab, you should tune it to your bank’s individual 
needs and requirements.

2. Some of the best innovation labs are run by industry 
aggregators such as Accenture and VISA. Besides 
having your bank’s own Innovation Lab, it is highly 
beneficial to participate and cooperate with aggre-
gators.
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3. Digital transition brings ‘digital convergence’, differ-
ent industries getting closer to each other. Some of 
the best opportunities for banks are embedded in 
innovations coming from other industries. Cooperate 
with innovation labs of Mobile Network Operators, 
Carmakers, Airlines, Insurers or even Technology 
Companies.

Intrapreneurship:
Problem: We currently have nearly 25 000 FinTech 
startups globally and a growing number of Neo Banks 
(more than 200 licensed digital only banks in Europe 
currently). Some of the best talents have either left tra-
ditional banks or are currently thinking about the pos-
sibility of joining one of the thousands of small, nim-
ble, flexible, innovative, friendly and appealing FinTech 
startups. Obviously some of the top talents are quitting 
the banks to start their own projects up (and often to 
sell it to the very bank they used to work for). Intrapre-
neurship is a programmatic solution to harness the cre-
ativity and dreams of employees while keeping them 
within the traditional organization.
The Three Steps of the Solution:
1. Create a crystal clear and simple Intrapreneurship 

project. Barclays Bank, FNB Bank, Sberbank are 
among global best practices in this arena. Yet, you 
can also reach out for best practices from Google, 
Bayer or Pepsi.

2. Communicate your program among employees and 
be honest about its limitations. 

3. Document results from your Intrapreneurship pro-
gram, create synergies between your intrapreneurs 
and your other activities of innovation (such as CVC, 
incubators, accelerators, Labs, etc). 

3. A transição digital traz ‘convergência digital’, 
indústrias diferentes a aproximarem-se umas 
das outras. Algumas das melhores oportunidades 
para os bancos estão incorporadas em inovações 
provenientes de outras indústrias. Coopere com 
laboratórios de inovação de operadoras de Redes 
Móveis, Fabricantes de Automóveis, Companhias 
Aéreas, Seguradoras ou até mesmo Empresas de 
Tecnologia.

Empreendedorismo:
Problema: Atualmente, temos quase 25.000 startups 
da FinTech em todo o mundo e um número crescente 
de Neobanks (mais de 200 bancos 100% digitais auto-
rizados na Europa atualmente). Alguns dos melhores 
talentos deixaram os bancos tradicionais ou estão a 
pensar na possibilidade de se juntar a uma das milhares 
de startups FinTech pequenas, ágeis, flexíveis, inova-
doras, amigáveis e atraentes. Obviamente, alguns dos 
principais talentos estão a deixar o banco para iniciar os 
seus próprios projetos (e, muitas vezes, para os ven-
der ao próprio banco onde costumavam trabalhar). O 
empreendedorismo é uma solução programática para 
aproveitar a criatividade e os sonhos dos funcionários, 
mantendo-os dentro da organização tradicional.
Os Três Passos para a Solução:
1. Crie um projeto de empreendedorismo cristalino e 

simples. O Barclays Bank, o FNB Bank e o Sberbank 
têm entre as melhores práticas globais nesta área. 
No entanto, também é possível ir procurar as práti-
cas recomendadas da Google, Bayer ou Pepsi.

2. Comunique o seu programa entre os funcionários e 
seja honesto sobre suas limitações. 

3. Documente os resultados do seu programa de 
empreendedorismo, crie sinergias entre os seus 
empreendedores e as suas outras atividades de 
inovação (tal como CVC, incubadoras, aceleradores, 
laboratórios, etc.). 
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OPERATIVE LEVEL
banks are famously conscious, professional and effi-

cient when it comes to the operative level. Yet, innova-
tion is a tough and tricky topic to deliver smoothly and 
efficiently.

The three key difficulties on the level 
of operative decisions creating the 
banking innovation mirage:

Regulatory Compliance and Internal 
Legal Risks:
Problem: Innovations often fall into unexplored, grey or 
ambivalent categories in terms of legal and regulatory 
compliance. This results in banks often cutting so many 
angles and aspects of the new innovative products, 
channels and tools of communication back (in order to 
fully comply) that very little remains of the revolution-
ary, new and customer friendly concept. Even if external 
compliance is entirely fulfilled, often internal legal con-
cerns are raised.
The Three Steps of the Solution:
1. This is the time to involve regulators proactive-

ly in innovations. There are approximately 1 500 
emerging technologies in financial services globally. 
Regulators have a hard time keeping up with the 
tsunami of change. In case a bank carefully and pro-
actively explains each project of concern it is involved 
in, the regulators typically will be much more lax and 
open to give a green light. 

NÍVEL OPERACIONAL
Os bancos são notoriamente conscientes, profissio-

nais e eficientes quando se trata do nível operacional. 
No entanto, a inovação é um tema difícil e complicado 
de ser entregue de maneira suave e eficiente.

As três dificuldades-chave sobre o 
nível de decisões operacionais que 
criam a miragem da inovação bancária:

Conformidade Regulamentar e Riscos 
Legais Internos:
Problema: as inovações muitas vezes caem em catego-
rias que nunca foram exploradas, são cinzentas ou am-
bivalentes em termos de conformidade legal e regula-
mentar. Isto resulta em bancos que muitas vezes cortam 
tantos ângulos e aspetos dos novos produtos inovado-
res, canais e ferramentas de comunicação (para cumprir 
integralmente) que muito pouco resta do conceito revo-
lucionário, novo e amigo do cliente. Mesmo se a confor-
midade externa seja totalmente cumprida, muitas vezes 
as preocupações legais internas são suscitadas.
Os Três Passos para a Solução:
1. Este é o momento de proativamente envolver regu-

ladores nas inovações. Existem aproximadamente 
1500 tecnologias emergentes em serviços finan-
ceiros a nível global. Os reguladores têm dificuldade 
em acompanhar o tsunami da mudança. Quando 
um banco explica de forma cuidadosa e proativa 
cada projeto  em que está envolvido, os reguladores 
tenderão a ser muito mais abertos a dar um parecer 
positivo. 
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2. Legal department is also a terrain for innovations 
and education about new technologies. Think about 
the DLT (Distributed Ledger Technology) base Smart 
Contracts. They will change the life of legal experts, 
yet there are currently few employees in a legal 
department of a bank perfectly up to date with the 
technology. It is time to train legal experts about 
financial technology and digital transition within the 
bank. They will find the safe legal solutions when 
they see how global best practices apply new tech-
nologies in financial services. 

3. There is a lot of regulatory arbitrage in the market. 
Some new players are providing solutions that 
would be excluded by regulators if on their radar. 
Even though 99 percent of the focus should be on 
your bank’s excellence in innovation, one percent can 
go to calling regulator’s attention to anomalies and 
offering constructive and safe solutions. 

Inside Out or Outside In:
Problem: Banks and bankers are asking the question 
around the globe – is it better to have internal innova-
tion capabilities or is it enough to cooperate with outside 
partners. The answer is that both are needed and only 
banks with strong internal capabilities as well as super 
channels of external vendor, supplier and ecosystem 
relationships can excel in the brave new world of dig-
ital. The author of this article is involved in numerous 
awards, competitions and prizes granted to innovative 
banks and his observation is this: 80 percent of good 
solutions come from outside vendors; while 80 percent 
of the super excellent world class solutions come from 
inside banks.  
The Three Steps of the Solution:
1. To cooperate with an extensive, international net-

work of vendors with IT, Tech, FinTech backgrounds. 
For innovative, fast moving projects the bank can 
have an extra fast separate, dedicated procurement 
process with dedicated experts on board.

2. The bank has to build parallel internal capabilities for 
developing the most important channels, products 
and services internally. Only a selective, narrow slice 
of things can be done internally, but that narrow slice 
ought to be excellent and outstanding, best in class.

2. O departamento jurídico também é um terreno para 
inovações e educação sobre novas tecnologias. 
Pense nos contratos inteligentes baseados em DLT 
(Distributed Ledger Technology). Estes vão mudar 
a vida de especialistas jurídicos, mas atualmente 
há poucos funcionários num departamento jurídico 
de um banco perfeitamente atualizados com esta 
tecnologia. Está na altura de formar especialistas 
jurídicos em tecnologia financeira e transição digital 
dentro do banco. Quando perceberem como as 
melhores práticas globais aplicam novas tecnologias 
nos seus serviços financeiros, irão encontrar solu-
ções legais seguras. 

3. Há muita arbitragem regulatória no mercado. 
Algumas novas partes interessadas estão a fornecer 
soluções que seriam excluídas pelos reguladores se 
estivessem debaixo dos seus radares. Embora 99% 
do foco deva estar na excelência em inovar o seu 
banco, um por cento deve-se concentrar em chamar 
a atenção do regulador para anomalias e oferecer 
soluções construtivas e seguras. 

Inside Out ou Outside In:
Problema: Os bancos e banqueiros estão a fazer a 
mesma pergunta em todo o mundo - é melhor ter ca-
pacidade interna de inovação ou é suficiente cooperar 
com parceiros externos? A resposta é que ambos são 
necessários e apenas os bancos com fortes capacida-
des internas assim como supercanais de fornecedores 
externos e relacionamentos ecossistémicos podem 
sobressair no admirável mundo novo do digital. O au-
tor deste artigo está envolvido em inúmeros prémios e 
concursos concedidos a bancos inovadores e a sua ob-
servação é a seguinte: 80% das boas soluções vêm de 
fornecedores externos; enquanto 80% das excelentes 
soluções de classe mundial vêm de dentro dos bancos.
Os Três Passos para a Solução:
1. Cooperar com uma extensa rede internacional de 

fornecedores com experiência em TI, Tech e FinTech. 
Para projetos inovadores e dinâmicos, o banco pode 
implementar um processo rápido de aquisição de 
competências novas, com especialistas externos 
dedicados a trabalhar com a estrutura interna.

2. O banco tem que construir capacidades internas 
paralelas para desenvolver dentro da organização 
os canais, produtos e serviços mais importantes. 
Apenas uma fatia estreita e seletiva de coisas pode 
ser feita internamente, mas essa fina fatia deve ser 
excelente e notável, a melhor na sua classe.
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3. A mechanism has to be put in place to determine 
whether something should be done internally or 
externally. Internal capabilities support top quality of 
innovation, while external solutions boost the quan-
tity and the speed of delivery. Both are essential for 
a deeply innovative overall operation.

Cybersecurity:
Problem: Digital transition is essential and it opens up 
multiple channels of efficiency. Yet, there is a hidden 
debt behind our increasingly digital universe: cyberse-
curity. There are minor, medium as well as large cyber-
security issues. They amount to ‘hidden debt’ because 
most experts agree that the bulk of risks have not yet 
materialized and manifested, while the advantages 
(cost savings, better User Experience, etc) are being 
harvested. Bankers know well from history that unre-
alised risks sooner or later materialize and there is no 
space for a free dinner. 
The Three Steps of the Solution:
1. Cybersecurity is part of business. Cybersecurity risks 

are business risks.
2. Cybersecurity risks are impossible to eliminate, but 

very much possible to measure, partially mitigate 
and moderate. Therefore it is paramount that a bank 
measures, calculates and quantifies its cybersecurity 
exposure, even if this is a painstaking, uncertain and 
hard exercise.

3. Direct and indirect cybersecurity costs have to be 
calculated before projects get approved and bankers 
have to be aware that beyond these calculations 
much larger, major, systemic cybersecurity risks can 
also arise at any fraction of the moment affecting the 
entire banking system. Black swan events are rare, 
but they exist. 

3. Um mecanismo deve ser colocado em prática para 
determinar se algo deve ser feito internamente ou 
externamente. As capacidades internas suportam 
a alta qualidade da inovação, enquanto as soluções 
externas aumentam a quantidade e a velocidade de 
entrega. Ambos são essenciais para uma operação 
global profundamente inovadora.

Cibersegurança:
Problema: A transição digital é essencial e abre múl-
tiplos canais de eficiência. No entanto, há uma dívida 
oculta por detrás do nosso universo cada vez mais di-
gital: segurança cibernética. Há pequenos, médios e 
grandes problemas de segurança cibernética. Estas 
equivalem a uma ‘dívida oculta’ porque a maioria dos 
especialistas concorda que a maior parte dos riscos 
ainda não se materializou ou se manifestou, enquanto 
as vantagens (redução de custos, melhor experiência 
do usuário etc.) já estão a ser sentidas. Os banqueiros 
sabem bem da nossa história que os riscos não realiza-
dos mais cedo ou mais tarde materializam-se, e não há 
lugar a almoços grátis. 
Os Três Passos para a Solução:
1. A segurança cibernética faz parte dos negócios. 

Os riscos de segurança cibernética são riscos de 
negócios.

2. Os riscos de segurança cibernética são impossíveis 
de eliminar, mas muito possíveis de medir e de, 
parcialmente mitigar e moderar. Portanto, é de suma 
importância que um banco meça, calcule e quanti-
fique a sua exposição cibernética, mesmo que seja 
um exercício árduo, incerto e difícil.

3. Os custos diretos e indiretos de segurança ciberné-
tica devem ser calculados antes que os projetos se-
jam aprovados e os banqueiros devem estar cientes 
de que além desses cálculos, riscos de segurança 
cibernética muito maiores e sistémicos também 
podem surgir a qualquer momento, podendo afetar 
todo o sistema bancário. Os eventos Cisne Negro 
são raros, mas existem. 
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A Miragem da Inovação Bancária é o fenómeno dos 
banqueiros, muitas vezes convencidos de que o seu 
banco é excecionalmente e estrategicamente inova-
dor, quando a realidade é que os neobanks, FinTechs, 
TechFins, OMRs, intervenientes do ecossistema, cartei-
ras móveis e outros recém-chegados estão sempre um 
passo à frente. 

Um banco inovador tem que impulsionar a transição 
nos quatro níveis de existência corporativa: cultura, es-
tratégia, tática e decisões operacionais. Cada um dos 
quatro níveis está cheio de dificuldades. Este artigo 
discutiu três principais dificuldades por nível e ofereceu 
três soluções de etapas para cada uma delas. Bancos e 
banqueiros atualmente são no geral excelentes ao nível 
operacional e tático, enquanto estratégias de inovação 
e culturas corporativas inovadoras estão, na maioria 
das vezes, infelizmente ausentes. Este artigo pretende 
ajudar os bancos e banqueiros a evitar as armadilhas 
da “Miragem da Inovação Bancária” e a tornarem-se 
profundamente e inerentemente inovadores. Esta é 
uma jornada dolorosa e difícil, cheia de dificuldades e 
conflitos. Os campeões são raros e os perdedores são 
frequentes. O autor espera que se torne num forte 
campeão.  !

 

The Banking Innovation Mirage is the phenomenon 
of bankers all too often thinking that their bank is out-
standingly and strategically innovative, while the reality 
is that neobanks, FinTechs, TechFins, MNOs, ecosys-
tem players, mobile wallets and other newcomers are 
often one step ahead. An innovative bank has to drive 
transition on all four levels of corporate existence: cul-
ture, strategy, tactics and operative decisions. Each of 
the four levels is full of difficulties. This article has dis-
cussed three key difficulties per level and offered three 
step solutions to each. Banks and bankers currently are 
typically excellent on operative and tactical levels, while 
innovation strategies and innovative corporate cultures 
are most of the times unfortunately missing. This article 
wants to help banks and bankers to avoid the ugly traps 
of The Banking Innovation Mirage and to become deep-
ly and inherently innovative instead. This is a painful and 
tough journey, full of difficulties and conflicts. Champi-
ons are rare, losers are frequent. The author wishes you 
to become a strong champion.  !
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A videoconferência é um procedimento através do qual é possível proceder à 
abertura de conta exclusivamente através de canais digitais. 
Atendendo à utilização deste canal a distância, existem mecanismos de 
comprovação e verificação de identidade, bem como procedimentos que têm de 
ser observados, estando legalmente estabelecido que a videoconferência tem 
que ser assegurada por colaboradores devidamente treinados, com formação 
adequada em matéria de prevenção de fraude e falsificação de documentos 
de identificação, sendo este o tema a desenvolver neste Curso.

Deteção da Adulteração de 
Documentos e de Roubo de 
Identidade através de 
Videoconferência

2019
5 de julho

Lisboa

OBJETIVOS

• Analisar os diversos requisitos associados à 
utilização de meios ou procedimentos 
alternativos de comprovação, em especial, os 
aplicáveis à videoconferência

• Conhecer os elementos de segurança nos 
documentos de identificação e as boas 
práticas para detetar eventuais adulterações

• Aplicar procedimentos eficientes para a 
verificação da identidade e  que  possibilitem  
identificar  indícios de roubo de identidade

• Partilhar conhecimentos sobre boas práticas 
para prevenir a fraude e a falsificação de 
documentos de identificação
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GESTÃO DE RISCO

A gestão de risco é indissociável do negócio bancá-
rio – a tomada e a cedência de risco marcam presença 
desde os primórdios da atividade. Fixando como ponto 
de partida os desafios que a indústria bancária terá de 
enfrentar na próxima década, de que ângulos pode ser 
enquadrada a função de gestão de risco? Ficará confi-
nada ao papel de guardiã do negócio ou assumir-se-á 
como alavanca para a criação de valor? Condicionará a 
incursão por novos caminhos ou patrocinará a abertura 
de parcerias estratégicas com outras áreas de negócio? 
Adotará uma postura reativa ou mobilizar-se-á para ser 
parte ativa no processo de tomada de decisão?

Antever o quadro em que o negócio 
bancário se desenvolverá

Ao iniciarem a década de 2020, os protagonistas do 
mercado bancário estão cientes de que os desafios 
com que vão ser confrontados não se podem resumir à 
preservação da reputação, à criação de valor e à eficiên-
cia da operação. O grande desafio passa por antever o 
quadro em que se desenvolverá o negócio bancário.

Por um lado, importará lidar com o ímpeto de con-
quista por parte de intérpretes externos, tentados pelas 
fatias mais apetecíveis do produto bancário. FinTechs, 
bancos assentes em plataformas móveis (neobanks), 
campeões do e-business (as bigtech, hoje associadas 
à nomenclatura GAFAA) e operadores de telecomuni-
cações contam-se  no leque de protagonistas capazes 
de reconfigurar o formato e as dinâmicas do mercado. 

Por outro lado, é necessário construir, redesenhar e 
ajustar os modelos de negócio, orientando-os para ex-
periências de serviço, num quadro de disponibilidade 

Gestão de Risco: 
desafios e perspetivas
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ininterrupta, facilidade de utilização e  personalização 
de oferta. O foco no cliente em detrimento do foco no 
produto não é compaginável com estratégias de neu-
tralidade sobre a configuração da cadeia de valor – 
perspetivam-se, assim, abordagens horizontais apos-
tadas em maximizar a relação com o cliente, apoiadas 
no potencial da autonomização (unbundling) de servi-
ços, como a agregação de contas e o walleting. 

O centro nevrálgico das escolhas que ditará a configu-
ração dos novos modelos de negócio gravitará em tor-
no da inovação. Beneficiando de sistemas e tecnologias 
de informação fiáveis, eficientes e de elevado desem-
penho, a aceitação pelo mercado dependerá da capa-
cidade para extrair do arsenal tecnológico as soluções 
mais ajustadas às expectativas de clientes, acionistas, 
investidores e reguladores.

Vagas de transformação nas fundações 
da atividade bancária 

A configuração dos modelos de negócio resultante da 
interação dos fatores acima assinalados desencadeará 
sucessivas vagas de transformação nos fundamentos 
estratégicos da atividade. 

Em primeira linha, torna-se essencial descortinar a 
aplicabilidade, ao mercado bancário, do desenho em 
que se apoia o sucesso das empresas da economia 
digital que melhor têm interpretado a coabitação en-
tre entrega de valor aos clientes e imunização de risco. 
Com efeito, a lógica de transferência do risco em que 
se alicerça o sucesso de Uber, Booking, Airbnb, Netflix 
e Spotify colide com os alicerces do negócio bancário – 
a tomada de risco. Num vislumbre, a replicação deste 

modelo pode extremar as tendências de desinterme-
diação, consagrando a agregação em plataformas ins-
piradas em conceitos oriundos do campo do crowdfun-
ding.

Noutro plano, não são de excluir movimentos de con-
solidação do mercado. Os ingredientes indispensáveis 
encontram-se reunidos, desde logo a escala exigida 
para validação dos investimentos em tecnologia e re-
cursos humanos e para cumprimento das disposições 
regulamentares, em sede de capital, liquidez, governo 
interno e continuidade de negócio. Do ponto de vista 
dos principais grupos bancários emergem vantagens 
no estabelecimento de parcerias estratégicas intrase-
toriais, seja para potenciar o valor da informação pro-
prietária seja para moldar a evolução do quadro regu-
lamentar.

A alteração de escala terá igualmente reflexo no re-
lacionamento com atores de outras áreas de negócio, 
em especial as ligadas aos sistemas e tecnologias e ao 
tratamento de informação. Neste sentido, a externali-
zação de determinadas atividades atualmente conside-
radas core, a aquisição de start-ups e a integração em 
redes de informação constituem efeitos de segunda 
ordem resultantes do alargamento de escala, dos im-
perativos de eficiência e do aproveitamento de fontes 
externas de informação. 

Posicionamento estratégico da função 
de gestão de risco

No contexto das transformações assinaladas, a fun-
ção de gestão de risco beneficiará, ao longo da próxima 
década, de um reforço substancial de importância nas 
organizações bancárias, que se manifestará decisiva-
mente em termos de posicionamento estratégico. O re-
forço da influência na definição do curso da atividade e 
o envolvimento no processo de decisão deverão corpo-
rizar a expectável afirmação na hierarquia interna, mas 
a alteração substantiva decorrerá do reconhecimento 
da gestão de risco enquanto agente de mudança.

O processo de definição do apetite por risco e o repor-
te direto ao órgão de administração executiva abriram 
espaço à presença da função de gestão de risco nas 
decisões de cariz estratégico. A definição de linhas de 
orientação no planeamento estratégico e a configu-
ração de planos de ação, aos quais estão associados 
orçamentos de risco, contarão com maior intervenção 
da função de gestão de risco. Na verdade, o acentuar 
da concorrência, a aposta em soluções tecnológicas  
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disruptivas e a perceção de controlo perante a abun-
dância de dados confluem no sentido da necessidade 
de reforço da atuação da gestão de risco.

A capacitação da gestão de risco para endereçar ma-
térias com dimensão estratégica facilita o papel que 
pode desempenhar enquanto agente de mudança. Este 
papel pode ser particularmente relevante na identifica-
ção de oportunidades trazidas pela inovação, na disse-
minação de ferramentas analíticas, por exemplo para 
deteção de perfis, e de soluções de distributed ledger, 
por exemplo para operações de liquidação e processa-
mento, e na exploração proativa da dimensão favorável 
da evolução dos fatores de risco (upside). Nos principais 
grupos bancários não será de excluir a possibilidade de 
prestação de serviços a entidades externas, como as 
fintech, por exemplo, em plataformas de registo de in-
cidentes de risco operacional, na validação de modelos 
de risco de crédito e no aconselhamento técnico sobre 
temas de governação interna. 

A função de gestão de risco ficará, por isso, mais 
identificada com a criação de valor, erodindo a conce-
ção prevalecente em algumas organizações de agente 
facilitador do cumprimento de disposições regulamen-
tares. 

Posicionamento tático da função de 
gestão de risco

A implementação adequada da estratégia e o cumpri-
mento dos objetivos delineados exigem um reposicio-
namento da função de gestão de risco no quadro orgâ-
nico. O alinhamento tático implicará maior ligação com 
a chamada primeira linha de defesa, o alargamento do 
envolvimento em matérias ligadas ao governo interno, 
o enfoque em riscos emergentes e a emancipação de 
fontes de risco atualmente endereçadas numa perspe-
tiva global. 

O acentuar do papel das áreas de negócio na execu-
ção das atividades de gestão de risco e do sistema de 
controlo interno pode ser interpretado como sinal do 
sucesso das ações tendentes a disseminar a cultura 
de gestão de risco. Aos argumentos de legitimidade e 
facilidade de tradução das necessidades e especificida-
des das funções de negócio, junta-se o imperativo de 
prestação de contas e assunção de responsabilidades. 

A aproximação entre accountability e ownership faz 
com que uma parcela significativa da atividade de ges-
tão de risco se desloque para as linhas de negócio, fa-
vorecendo o alargamento do raio de ação desta função. 
As matérias ligadas à governação interna constituem 
uma deriva natural dessa extensão de âmbito, fazendo 
eco da renovada importância do tema em contextos de 
negócio de base marcadamente tecnológica.

Suportada por conceções regulamentares que visam 
estimular a compreensão apropriada da natureza e da 
magnitude dos riscos subjacentes à atividade desen-
volvida, a identificação e a avaliação de riscos emergen-
tes marcarão presença obrigatória na agenda dos ór-
gãos de administração e na lista de tarefas da função de 
gestão de risco. Partindo do pressuposto de que a con-
centração do mercado acarreta um acréscimo do risco 
sistémico, a atenção sobre riscos de natureza global e 
sobre fontes de incerteza que podem materializar-se 
em perdas severas ombreará protagonismo com os 
exercícios que incidem sobre fontes tradicionais. 

A construção de uma visão holística, incorporando 
riscos (AML e KYC) acompanhados de perto por outros 
protagonistas do sistema de controlo interno manter-
-se-á na agenda da função de gestão e risco. Não obs-
tante, a tendência que, por exemplo, arrastou os riscos 
que colocam em causa a cibersegurança, anteriormente 
classificados no âmbito dos riscos operacionais, ir-se-á 
alargar e  autonomizar a gestão de riscos atualmente 
endereçados numa perspetiva global. A área tecnoló-
gica é um campo de eleição para essa emancipação, 
dando expressão a preocupações com a disrupção de 
serviços e o outsourcing. 
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A operacionalização da função de 
gestão de risco

O contexto volátil, complexo e competitivo favorece a 
amplificação do grau de severidade dos riscos e induz a 
transformação do conjunto de processos, procedimen-
tos e níveis de decisão em que se desenvolve a função 
de gestão de risco. Essa mudança tem subjacente a 
adoção de uma abordagem integrada de identificação 
e avaliação dos fatores de risco, ao longo da cadeia de 
valor.

A transformação da função de gestão de risco encon-
tra na inovação e nos sistemas e tecnologias de infor-
mação os parceiros essenciais para responder favora-
velmente aos desafios com que se irá confrontar. No 
essencial, está em causa a otimização da parceria entre 
dados e capacidade analítica, aproveitando as potencia-
lidades trazidas pela tecnologia, em sede de disponibili-
dade, tratamento e partilha de informação. 

As necessidades das linhas de negócio e as respon-
sabilidades da função de gestão de risco beneficiam 
da instalação de “sensores” de risco, que captam da-
dos fiáveis e robustos, em tempo real, alavancando a 
capacidade na gestão dos riscos operacionais e da con-
tinuidade de operações. Do mesmo modo, a capacida-
de de tratamento de dados recebe impulso a partir de 
ferramentas analíticas baseadas em machine learning, 
dando suporte à deteção de perfis, à sustentação de ní-
veis de alerta e à produção de reportes em tempo real. 

A função de gestão de risco encontra na inovação 
tecnológica um aliado essencial para responder favo-
ravelmente ao reforço substancial de importância, em 
termos de posicionamento estratégico. Com efeito, o 
aperfeiçoamento do grau de precisão das avaliações de 
risco (que se concretiza, por exemplo, na redução dos 
erros de tipo I e tipo II, em sede de decisão de crédito), 
a deteção precoce de focos de materialização de riscos 
e a mitigação de riscos operacionais (a partir do desen-
volvimento de soluções baseadas em blockchain – por 
exemplo, através de sistemas preditivos e mecanismos 
controlados por smart contracts) fornecem as respos-
tas indispensáveis à afirmação estratégica. 

Regressando às interrogações que guiaram a reflexão 
proposta neste artigo, apresentaram-se argumentos 
para sustentar o papel da função de gestão de risco 
enquanto alavanca do processo de criação de valor, na 
abertura de parcerias estratégicas com outras áreas de 
negócio e na participação no processo de tomada de 
decisão. 

A complexidade que reconhecemos à evolução do 
mercado bancário, na próxima década, aconselha pru-
dência ao grau de fiabilidade das perspetivas aqui en-
dereçadas. Não obstante, ao chegar a 2030, admitimos 
que:
1. as instituições que foram capazes de antever o 

quadro em que se desenvolveu o negócio bancário 
beneficiaram de vantagem competitiva;

2. o potencial tecnológico, o valor da informação e a 
resposta aos clientes confirmaram a importância do 
talento como vetor de transformação dos bancos; e 
que

3. a função de gestão de risco é reconhecida como 
agente de mudança.  !
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O SECTOR BANCÁRIO NUM MINUTO

PRINCIPAIS INDICADORES

Fonte: Banco de Portugal   |   *Valores brutos em base individual   
Preparado com informação disponível até 10 de maio de 2019
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POUPANÇA
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DEPÓSITOS DE 
CLIENTES
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Fonte: Banco de Portugal  |  *Valores brutos em base individual
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O SECTOR BANCÁRIO NUM MINUTO

A QUALIDADE DO CRÉDITO TEM VINDO A MELHORAR
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Fonte: Banco de Portugal   |   *Calculado com base no Resultado de operações antes de impostos.
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PAGAMENTOS E DIGITAL
O NÚMERO DE CARTÕES PARA PAGAMENTO E 
AS RESPETIVAS TRANSAÇÕES APRESENTAM 
UM CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO

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

Introdução
A evolução tecnológica a que temos vindo a assistir 

nos últimos anos tem – e bem – provocado profundas 
alterações no setor financeiro. O desenvolvimento (e a 
maturação) de novas tecnologias teve, tradicionalmen-
te (e paradoxos à parte), como efeito, a descoberta não 
só de novas áreas de estudo, mas, como não poderia 
deixar de ser, de novas oportunidades de negócio. O 
setor financeiro não tem sido exceção. O maremoto 
tecnológico vem obrigando a banca tradicional (e os de-
mais atores do setor financeiro) a rever o seu modelo 
de negócio, trazendo novos players ao mercado, novas 
formas de trabalhar e a necessidade de criar propostas 
de valor a clientes cada vez mais informados e tech  
savvy. 

Contudo, se não é com particular surpresa que se 
constata o impacto dos novos desenvolvimentos tec-
nológicos na Banca, cuja forma de fazer negócio tem 
mudado inevitavelmente com o passar dos anos, sur-
preendente já parece ser o efeito da tecnologia na fun-
ção de regulação e de supervisão do setor financeiro. 
Se, até hoje, o regulador/supervisor conseguiu dar-se 
ao luxo de se manter à margem da inovação tecnoló-
gica (ou, pelo menos, de a acolher mais lentamente), 
parece-nos evidente que o atual frenesim tecnológico 
está longe de afetar somente a vertente do negócio e 
que o não acompanhamento desta maré pode ter sé-
rias implicações no adequado desempenho das suas 
funções de regulação e de supervisão. 

SUPTECH E 
REGTECH

O futuro da 
supervisão 

portuguesa?
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eventuais programas da geração (tecnológica) anterior. 
A utilização de tecnologia está longe de ser uma novida-
de, seja do lado do mercado, seja do lado da supervisão 
e/ou da regulação. A grande novidade é que a suptech 
(e, novamente, a regtech) materializa a possibilidade de 
utilizar ferramentas de extração massiva de dados e de 
informação de uma multiplicidade virtualmente infinita 
de fontes, casando-a com um tratamento e análise es-
truturados e para um propósito concreto, in casu para o 
exercício da função de regulação e de supervisão da(s) 
autoridade(s) competente(s) para tal. As vantagens de 
dispor de ferramentas adequadas de suptech e da re-
gtech são inúmeras tanto para o supervisor como para 
o supervisionado: desde resolver problemas de tem-
plates regulatórios, detetar e completar elementos em 
falta, erros e inconsistências, dispensar (uma morosa) 
validação humana, diminuir os custos de compliance e 
reporting e permitir refocar o negócio, etc.

Tudo indica que, de futuro, será através da suptech – e 
com forte apoio da regtech – que o regulador e/ou o 
supervisor poderá ter de exercer a sua função. Na Eu-
ropa, o Banco Central Europeu elencou a suptech como 
um dos focos de 2019, reconhecendo a sua importância, 
com algumas cautelas, não só como ferramenta facili-
tadora das obrigações de recolha e entrega de informa-
ção a cumprir pelas instituições supervisionadas, mas 
também como ferramenta de supervisão capaz de per-
mitir ao supervisor adotar uma data-driven approach e 
uma risk-based approach por oposição à atual cultura 
de rule-based approach e principles-based approach3. 
Em Portugal e no que ao setor bancário diz respeito, ca-
berá incontornavelmente ao Banco de Portugal o papel 
principal neste romance tecnológico, estando ainda por 
definir os termos em que tal especificamente se irá de-
senvolver. 

3  Nota dada pela Sra. Vice-Presidente do Supervisory Board do 
Banco Central Europeu (BCE), Sabine LAUTENSCHLÄGER, em 
janeiro deste ano.

O ponto de partida
Antes de analisarmos as decorrências desta revolu-

ção tecnológica na regulação e supervisão financeira 
importa clarificar dois dos principais conceitos desta 
área: regtech e suptech. 

A primeira noção, regtech1, corresponde à abreviatura 
de regulatory technology e diz respeito à indústria res-
ponsável por criar soluções tecnológicas para dar cum-
primento aos requisitos e obrigações de compliance e 
reporting a que as instituições supervisionadas estão 
hoje – e possam vir a estar, no futuro - sujeitas. Neste 
contexto, mas com alcance distinto, esta definição pode 
igualmente querer fazer referência ao próprio presta-
dor ou fornecedor do serviço regtech.

A segunda grande definição, suptech2, pode parecer 
uma decorrência da primeira, mas, na verdade, é muito 
mais que isso. O conceito de suptech (que abrevia a ex-
pressão supervisory technology) compreende a utiliza-
ção de tecnologia para que o regulador ou o supervisor 
possam desenvolver a sua função regulatória/supervi-
siva de forma inovadora e, pretende-se, eficaz. 

Note-se que a suptech (e, já agora, a regtech) não cor-
responde apenas a um grupo de programas informá-
ticos novos que são, ou possam ser, melhores que os 

1 O conceito ainda está longe de estar estabilizado, mas optámos 
pela definição oferecida pelo Basel Committee on Banking 
Supervision no seu Sound Practices: Implications of fintech 
developments for banks and bank supervisors, publicado em 2018.

2  Idem, ibidem.
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Diagnóstico e desafios
Seria lírico assumir que a estrada da ino-

vação tecnológica se percorre(rá) sem as 
suas dificuldades. A primeira prende-se, des-
de logo, com a complexidade técnica da área 
tecnológica. Um pouco por todo o lado florescem 
conceitos como big data, Internet of Things (IoT), 
data analytics, machine learning, cloud computing, 
artificial intelligence e outros que tais que, em muitos 
casos, representam realidades que podem não ser 
imediatamente compreendidas por aqueles que são 
(ou devem ser) os seus principais utilizadores. E, mes-
mo para aqueles que possam ter mais “instinto tecno-
lógico” e arriscar avançar definições correspondentes, 
outros conceitos já oferecem maior desafio, podendo 
não ser imediatamente percetível o que se pretende 
dizer com deep learning, Application Program Interface 
(API) ou Distributed Ledger Technology (DLT) (só para 
dar alguns exemplos). É inegável que a inovação tec-
nológica vem acompanhada de toda uma nova gíria que 
o supervisionado (e, em geral, o mercado) se tem visto 
forçado a aprender só para conseguir perceber (quan-
to mais acompanhar) a tendência. Parece existir pouca 
margem para o supervisor não o fazer também.

Para além da alteração do paradigma linguístico, a 
própria linguagem (agora já num sentido informáti-
co) coloca o seu próprio desafio, que se reflete, com 
particular acuidade, na área dos Recursos Humanos. 
Durante anos, o supervisor focou-se em contratar os 
melhores profissionais, sobretudo nas áreas da Gestão, 
Economia e Direito. O modelo de negócio da própria 
supervisão exigia um grande foco nessas qualificações, 
prestando pouca importância aos departamentos infor-
máticos e, dentro destes, não demonstrando particular 
apetite pela contratação de programadores ou de data 
scientists. Ora, se a gíria tecnológica pode ser críptica, o 
que dizer do código sobre o qual se constrói o programa 
informático? Poder-se-ia dizer que a solução para este 
desafio se prende com a escolha dos melhores forne-
cedores, mas, mesmo que todas as soluções de sup-
tech sejam externalizadas, por oposição ao desenvol-
vimento interno das soluções adequadas à tarefa que 
se pretende automatizar, continuará a ser necessário 
(ou, pelo menos, extremamente conveniente) dispor 
de algum conhecimento interno que permita aferir da 

efetiva qualidade do fornecedor e da solução que o su-
pervisor pode estar a ponderar comprar4. 

Infelizmente, este ponto não nos parece ser passível 
de resolução apenas com recurso a uma maior capa-
citação ao nível dos recursos humanos da autoridade 
competente. A própria governança do supervisor – i.e. 
a cúpula que toma decisões de investimento, desenvol-
vimento ou contratação de know-how e/ou de ferra-
mentas suptech e/ou regtech – pode não dispor ainda 
de conhecimentos suficientes que lhe permitam estar 
sensibilizado para a relevância desta evolução e para o 
efetivo impacto que a mesma tem no desempenho da 
missão que foi confiada ao supervisor financeiro.

Mas a própria utilização – e vantagens – das ferra-
mentas suptech e regtech não é isenta de perigos. É 
apanágio destas aplicações serem capazes de recolher 
e agregar quantidades muito significativas de elemen-
tos, o que significa que o supervisor ficará, a dado mo-
mento, na posse de um conjunto de dados que, muito 
provavelmente, incluirão dados pessoais, segredos co-
merciais e outros elementos particularmente apetecí-
veis e tendencialmente vulneráveis5. Tal significa que o 

4  Para maior desenvolvimento recomenda-se a leitura de Luca 
ENRIQUES no seu Financial Supervisors and RegTech: Four Roles 
and Four Challenges  (2017).

5  Risco a que parece estar particularmente atento o Banco 
Central Europeu – leia-se o discurso da Sra. Vice-Presidente 
do Supervisory Board do Banco Central Europeu (BCE), Sabine 
LAUTENSCHLÄGER.



InforBanca    N0 116 | JUN.2019

47

supervisor pode ter de vir a considerar a hipótese de re-
gular fornecedores suptech ou regtech e, em qualquer 
circunstância, deve ser capaz de assegurar a confiden-
cialidade e segurança dos elementos que recolha/re-
ceba nas mais diversas áreas de risco em que possam 
estar enquadrados. Tornar-se-á crucial garantir, a todo 
o tempo, um nível irrepreensível de cumprimento regu-
latório, o que equivale a dizer que não há espaço para 
falhas da parte do regulador mas que, caso existam, 
devem ser imediatamente corrigidas e exemplarmente 
punidas, do mesmo modo como teria de suceder se a 
falha fosse originada por uma das instituições supervi-
sionadas. 

Um quarto desafio prende-se com a tentação que o 
supervisor possa ter em delegar integralmente a sua 
função supervisiva numa máquina, maxime num al-
goritmo complexo que, pese embora possa ser capaz 
de trazer melhorias relevantes para a sua função, difi-
cilmente estará totalmente apto a substituir o papel de 
supervisor. Os algoritmos que consubstanciam a fer-
ramenta suptech ou regtech tiveram origem humana 
e, dependendo da capacidade de computação da dita 
ferramenta, podem ou não ser mais propensos a erros 
de análise de dados e não serão, em caso algum, infa-
líveis (mesmo quando estivermos perante um machine 
learning ou deep learning já muito avançado – cenário 
onde, estamos em crer, estamos ainda longe de ter 
chegado). 

Por outro lado, e relacionado com este desafio, des-
taque-se ainda a importância da data quality6, como 

6  Este será, possivelmente, o grande destaque do estudo publicado 
pelo Toronto Centre (Global Leadership in Financial Supervision) 
entitulado SupTech: Leveraging Technology for Better Supervision 
(2018).

aquele que consideramos ser grande obstáculo para 
o aproveitamento pleno de soluções tecnológicas de 
regtech e suptech. Não é difícil perceber que uma fer-
ramenta informática desenhada para ler e tratar uma 
quantidade enorme de dados depende da consistência 
desses dados e do grau de uniformidade com que os 
mesmos dados são inscritos no sistema por pessoas 
diferentes, em alturas distintas, em diversas fontes ou 
em contextos díspares. Não é razoável esperar (e não 
cremos que alguma vez seja) que qualquer ferramen-
ta, por muito desenvolvida que esteja, possa produzir 
resultados inteiramente fiáveis se dados diferentes 
coincidirem no seu significado ou se dados iguais se 
reportarem a conceitos distintos. Este risco é hoje real 
e, escusado será dizer – mas dir-se-á, mesmo assim – 
que nenhum supervisor (ou, para o efeito, nenhum su-
pervisionado) quererá ou deverá basear-se inteiramen-
te no output de uma ferramenta tecnológica sem tomar 
as devidas cautelas com os riscos de data quality.

Por fim, não podemos deixar de referir que o su-
cesso de qualquer ferramenta de suptech dependerá, 
também, do nível de interação e coordenação entre o 
supervisor – que é, de todos os intervenientes, aquele 
que mais se encontra habilitado a detetar as insuficiên-
cias do sistema atual e as necessidades que importa 
ver resolvidas num cenário ótimo -, e o programador/
fornecedor da ferramenta, cabendo-lhe abrir as portas 
para que este possa, num ambiente de teste, produzir a 
melhor solução tecnológica possível. Em muitos casos, 
esta transparência será uma alteração não despicienda 
da conduta típica daquele supervisor, para já não men-
cionar uma diferença significativa face à sua maneira 
– tipicamente individual e distante do mercado, para 
evitar contaminações – de trabalhar.

Por fim, não podemos deixar de referir que o sucesso de 
qualquer ferramenta de suptech dependerá, também, do 
nível de interação e coordenação entre o supervisor […] e 
o programador/fornecedor da ferramenta, cabendo-lhe 
abrir as portas para que este possa, num ambiente de 
teste, produzir a melhor solução tecnológica possível."
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O futuro?
É por demais evidente que os reguladores e supervi-

sores terão de aderir, com uma extensão considerável, 
à suptech (e à regtech), não apenas para conseguirem 
assegurar o desempenho das suas funções de forma 
rápida e eficaz, mas, até, para garantirem que são capa-
zes de acompanhar o crescimento do próprio mercado 
financeiro (seja no seu papel de supervisores dos novos 
players Fintech e dos novos modelos de negócio, seja 
dos players tradicionais que não ficarão de fora desta 
onda tecnológica).

Nos dias de hoje, já muitos reguladores e superviso-
res têm desenvolvido projetos nestas áreas. Fora da 
Europa, destaque-se o anúncio feito pelo Reserve Bank 
of India, em março último, relativamente à adoção de 
ferramentas tecnológicas focadas na supervisão es-
pecífica do setor das fintech, com particular enfoque 
na melhoria das suas ações de inspeção on-site. Outro 
exemplo chega-nos do National Bank of Rwanda, que 
implementou uma ferramenta que combina a recolha 
de dados a cada 24 horas ou por iniciativa do supervi-
sor, com consequente armazenamento e acesso per-
manente da parte deste e com vista à substituição dos 
processos de reporte periódico de cerca de 600 insti-
tuições financeiras. 

Mais perto e já em contexto europeu, o supervisor 
bancário austríaco, o Oesterreichische Nationalbank 
(OeNB) desenvolveu e implementou, em 2015 e atra-
vés de uma sociedade integralmente detida pelos 
bancos que compõem o sistema financeiro austríaco, 
uma plataforma de armazenamento de informação e 
de reporte periódico e automático único que permite 
cumprir as exigências regulatórias e evitar o preenchi-
mento de templates autónomos e subsequentemente 
envio ao supervisor. Já o banco central de Itália, o Banca 
D’Italia, anunciou estar hoje ativamente a testar ferra-
mentas que, com recurso a big data e machine learning 
permitem analisar e detetar riscos para a estabilidade 
financeira do mercado bancário italiano, nomeadamen-
te através da análise da correlação entre as mensagens 
mais comuns nas redes sociais e o comportamento dos 

clientes bancários quando tomam decisões de investi-
mento ou fazem operações bancárias, como depósitos 
ou empréstimos ou o padrão de non-performing loans 
numa instituição vis a vis o comportamento dos respe-
tivos clientes e do perfil de risco dessa instituição7. Em 
Portugal ainda não se conhecem divulgações similares, 
mas o supervisor já assinalou a importância da indústria 
suptech para melhorar o desempenho da função su-
pervisiva em virtude de permitir acelerar a deteção de 
irregularidades ou fragilidades e, consequentemente, 
acelerar eventuais intervenções corretivas.

Estes são apenas alguns exemplos a par de muitos 
mais que aqui poderíamos avocar. No geral, os regula-
dores e supervisores estão, um pouco por todo o Mun-
do, curiosos e interessados em explorar o potencial das 
ferramentas suptech e regtech a seu favor, o que é de 
aplaudir e só demonstra a importância que o tema me-
rece. O supervisor não pode nunca ignorar que opera 
numa lógica de Tom & Jerry e que se o Jerry desenvolve 
e/ou contrata novas formas de cumprir os seus deveres 
de compliance e reporting (ou, até, num cenário menos 
feliz, de tentar iludir a supervisão), competirá sempre 
ao Tom acompanhar esse crescimento e desenvolver, a 
bem do mercado financeiro, a sua missão.  !

7 Aliás, o discurso do Responsável da Direção-Geral da Supervisão 
Financeira e da Regulação do supervisor italiano, o Sr. Carmelo 
BARBAGALLO, intitulado FinTech: the role of the supervisory 
authority in a changing market, é uma interessante leitura sobre o 
tema (2019).

Em Portugal ainda não se conhecem 
divulgações similares, mas o supervisor já 
assinalou a importância da indústria suptech 
para melhorar o desempenho da função 
supervisiva em virtude de permitir acelerar 
a deteção de irregularidades ou fragilidades 
e, consequentemente, acelerar eventuais 
intervenções corretivas. [...]. No geral, os 
reguladores e supervisores estão, um pouco 
por todo o Mundo, curiosos e interessados em 
explorar o potencial das ferramentas suptech 
e regtech a seu favor, o que é de aplaudir e só 
demonstra a importância que o tema merece."
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No processo de gestão de carteiras e de aconselhamento financeiro, a decisão de 
investimento é um processo complexo e exigente, que não se deverá limitar a uma 
simples análise de produtos financeiros na sua vertente risco/retorno, requerendo 
uma análise intensiva da relação entre o investidor e produto a investir. 
Nesta relação entre “investidor e investimento”, o fator fiscal não pode ser relegado 
para segundo plano, pois o seu impacto é real, devendo este ser tido em conta na 
tomada de decisão, porque o que realmente importa é o retorno real do investimento, 
ou seja, após impostos - “It’s not what you make, it’s what you keep”.

TAX AND WEALTH 
MANAGEMENT

2019
26 e 27 junho

Lisboa 
2 e 3 julho

Porto

OBJETIVOS

• Evidenciar a importância da fiscalidade na relação Produto Financeiro
vs. Investidor (Singular/Coletivo e Residente/Não Residente);

• Relacionar a performance da carteira com eficiência fiscal;
• Abordar a carteira de investimentos numa ótica mundial (atenuação de 

eventual dupla tributação);
• Aplicar eventuais benefícios fiscais no processo de 

gestão/aconselhamento de carteiras.

FORMAÇÃO VÁLIDA PARA A ATUALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA DMIF II 
(PERFIL CONSULTORIA PARA INVESTIMENTO).
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Enquadramento
Alguns leitores certamente recordarão que, em 2013, 

a palavra “ethic” (“ética”) estava incluída na lista anual 
das 10 palavras do ano da língua inglesa para a em-
presa norte-americana de publicação de dicionários 
Merriam-Webster, Inc., sendo que as palavras incluídas 
nestas listas são selecionadas por pesquisas “online” e 
por sugestões de visitantes à página da internet des-
ta empresa. Vivíamos o rescaldo da crise financeira de 
2007/2008 e surgiam notícias de manipulações e de 
má conducta na determinação de indicadores impor-
tantes para a indústria, tais como a LIBOR e os Fixings 
Cambiais.

Seis anos mais tarde, esta palavra continua a ser ac-
tual e relevante, particularmente para a estrutura global 
dos mercados financeiros, onde a ética é importante 
não apenas do ponto de vista moral mas também para 
a eficiência desses mercados, ao qual os investidores 
e demais intervenientes acedem frequentemente para 
realizarem as suas operações financeiras.

No Dicionário Cambridge, “ethics” é definida como o 
estudo do que é moralmente correcto e do que não é. 
Poderemos argumentar que esta definição é ambígua, 
dado que o conceito de “moralmente correcto” pode 
ser diferente para cada um de nós.

Rui Correia
É Diretor de Educação da ACI Financial Markets 

Association (ACIFMA) com responsabilidade pelo 
desenvolvimento de certificações para profissionais 

dos mercados financeiros, bem como de 
programas de formação orientados para promover 

a conducta ética e as boas práticas.  Com funções 
nos mercados financeiros desde 1989, iniciou a 

sua carreira na área de negociação cambial, tendo 
posteriormente desempenhados funções nas áreas 

de estruturação e vendas de produtos financeiros 
em bancos de grande dimensão em Londres, 

Madrid e Lisboa, adquirindo assim aptidões para 
desenvolver vários produtos de diversas classes 

de activos para clientes situados em vários países. 
Em 2014 e antes de se juntar à ACIFMA, passou a 

ser formador certificado em mercados financeiros, 
tendo desenvolvido com o IFB os programas de 

formação e certificação sobre a DMIF II para mais 
de 20.000 profissionais da banca em Portugal. 

CERTIFICAÇÕES

A Educação é uma 
importante Ferramenta 
de Ajuda na Adesão a 
Códigos de Boas Práticas
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Assim sendo, o que será a ética?

• Um tipo de personalidade?
• Uma atitude baseada em factos?
• Uma abordagem flexível?
• Um objectivo de investimento?
• Um padrão de comportamento?

O investimento ético e sociamente responsável está 
em ascensão, mas será que o comportamento ético 
está a melhorar?

Como impulsionadores e promotores de conducta 
ética, a ACI Financial Markets Association (“ACIFMA”) 
como associação global de mais de 8.000 profissio-
nais dos mercados financeiros espalhados pelo mundo, 
sempre encorajou os seus membros a reconhecer, res-
peitar e aderir aos princípios de comportamento ético 
apropriado e de boas prácticas de mercado.

Tendo participado activamente na criação e elabora-
ção do Código Global para o Mercado Cambial, publica-
do em Maio de 2017 após colaboração intensa de vários 
participantes de mercado sob os auspícios do Bank of 
International Settlements (“BIS”), a ACIFMA asso-
ciou-se em 2018 à London Bullion Market Association 
(“LBMA”), a associação de referência para o mercado 
de metais preciosos, e já em 2019 ao Chartered Insti-
tute for Securities & Investment (“CISI”), com o objec-
tivo de promover conjuntamente iniciativas que visam 
melhorar a adesão dos profissionais envolvidos nas 
transações financeiras às boas práticas e conducta ética 
desses mercados. 

No mercado cambial transacionam-se diariamente, 
em termos médios, cerca de 5.100.000.000.000 de 
Dólares Americanos, sendo de longe o mercado finan-
ceiro com maior volume. Sendo um mercado onde a 
grande maioria das transações é efectuada de forma 
bilateral e não centralizada (“fora de bolsa”), ininterrup-
tamente durante 24 horas, é relevante assinalar a sua 
importância para a economia global e para as relações 
comerciais entre países e entidades. Assim sendo, o 
Código Global para o Mercado Cambial foi recebido 
com enorme entusiasmo pela comunidade financeira 
dado que “visa promover um mercado robusto, equi-
tativo, líquido, aberto e suficientemente transparente, 
no qual os diversos Participantes, suportados por uma 
infraestrutura sólida, possam efetuar operações com 
confiança e eficácia a preços competitivos que reflitam 

as informações de mercado disponíveis e em conformi-
dade com os padrões de conducta aceitáveis.” (Prefácio 
na página 7 do Código Global para o Mercado Cam-
bial, traduzido pelo Banco de Portugal em Setembro 
de 2018, e disponível em https://www.globalfxc.org/
docs/fx_global_aug18_pt.pdf).

De adopção voluntária, os princípios contidos neste 
Código, tal como no Código Global de Metais Precio-
sos também publicado em Maio de 2017, podem ser 
implementados pelas entidades que participam nos 
mercados, bem como os seus colaboradores. Sendo 
conjuntos de adesão voluntária a boas práticas, não 
pretendem impor obrigações legais ou regulamenta-
res, nem tão pouco terão como objectivo substituir as 
diversas regulamentações, nacionais ou internacio-
nais, em vigor, mas sim o de apresentar complementos 
dessas normas regulatórias pela identificação de bons 
procedimentos e práticas universais para os mercados 
respectivos.

Estes Códigos cobrem diversas áreas, incluindo a 
conducta ética mas também incorporando princípios 
sobre governação, melhor execução, convenções de 
mercados, gestão de risco e compliance, partilha de in-
formações sensíveis, confirmações e liquidações, entre 
outros.

Adicionalmente, estes Códigos permitem que as enti-
dades adoptem os seus princípios de acordo com a sua 
relevância individual para cada entidade e de acordo 
com a sua proporcionalidade. Cada modelo de negócio 
é diferente e, por isso, uma entidade pode escolher a 
adesão aos princípios que sejam relevantes para a sua 
actividade. Por exemplo, uma empresa que compra 
prata de forma não frequente no mercado (pertencente 
ao “Buy Side”), pode escolher não aderir aos princípios 
de melhor execução incluídos no Código Global de Me-
tais Preciosos, dado considerar que os mesmos serão 
apenas aplicáveis aos participantes de mercado que 
fornecem liquidez constante (“Market Makers” do “Sell 
Side”).  
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Na ótica da ACIFMA, estas boas práticas contribuirão 
para uma gradual melhoria da estrutura dos mercados 
financeiros globais e, para tal, espera-se que continue a 
elevada adesão por parte dos participantes dos merca-
dos financeiros. Dias após o 2º aniversário da publica-
ção destes dois Códigos, mais de 90% dos membros da 
LBMA tinham já assinado a Declaração de Compromis-
so para o Código Global de Metais Preciosos, e cerca de 
900 entidades tinham publicado as suas Declarações 
de Compromisso para a respectiva adesão ao Código 
Global para o Mercado Cambial.

Um desconhecido autor afirmou: “A confiança demora 
anos a construir, segundos para a destruir e uma eterni-
dade para a reparar.” Poderão não estar de acordo com 
esta frase, mas a indústria financeira necessita ser lem-
brada frequentemente que as boas práticas deverão 
ser sempre aplicadas, nunca questionadas e inseridas 
nas actividades diárias dos profissionais e nas entida-
des que participam no mercado financeiro. 

Desta forma, como se poderão incorporar estes prin-
cípios de boas prácticas e de conducta ética no nosso 
dia a dia e nas rotinas de monitorização e controlo?

A adesão voluntária… é obrigatória?
Antes da entrada do novo século, uma mudança dra-

mática occorreu nos mercados financeiros. A remune-
ração dos profissionais baseada na performance e no 
sucesso dos seus resultados começou a ser mais im-
portante que a sua formação, qualificação e conducta 
ética. Todos conhecemos os resultados desssas mu-
danças radicais, e o sector financeiro ainda tenta repa-
rar as consequências devastadoras do comportamento 
não ético e das más prácticas desempenhadas por al-
guns indíviduos (felizmente, poucos).

Alguns analistas opinam que códigos de conducta 
de adesão voluntária, tais como os já referidos, terão 
de ser impostos como requisitos regulatórios para que 
a sua adopção possa ser total e para que a repetição 
da má conducta possa ser prevenida e evitada. Outros 
sugerem que estes princípios poderiam estar incluídos 
no pacote regulatório da nova Diretiva dos Mercados 
de Instrumentos Financeiros (“DMIF 2“), que entrou em 
vigor em Janeiro de 2018 na União Europeia. Mas, será 
mesmo necessário alertar e relembrar aos profissio-
nais dos mercados financeiros que é necessário man-
ter um comportamento responsável e ético? Esse é o 
padrão mínimo no qual as suas funções profissionais 
foram baseadas!

De qualquer forma, para o funcionamento eficiente 
dos mercados financeiros, é essencial que todos os 
profissionais dos mercados financeiros implementem 
as boas prácticas de mercado nas suas funções, de 
uma forma contínua e consistente. 

Será obrigatória a adesão voluntária das entidades 
e dos profissionais ao Código Global para o Mercado 
Cambial ou ao Código Global de Metais Preciosos? Não, 
mas será benvinda! 

Educação, Formação e Certificação 
Contínuas

De forma a que os princípios destes Códigos sejam 
adoptados nos seus processos, procedimentos e nor-
mas (internos e externos), várias entidades tem levado 
a cabo projectos de análise exaustiva do impacto des-
tas medidas nas várias áreas de negócio e nos próprios 
controlos de risco, sendo depois efectuados os neces-
sários ajustes para que as novas prácticas sejam imple-
mentadas.

Para que a adesão seja eficaz e permanente, será en-
tão necessário formar de forma regular os profissionais 
envolvidos nestas áreas, de forma a que apliquem es-
sas novas práticas no seu dia a dia.
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O Comité Global do Mercado Cambial, criado em Maio 
de 2017 aquando da publicação do respectivo Código 
e que desenvolve a sua actividade sob os auspícios do 
BIS, supervisiona a implementação e desenvolvimento 
do mesmo em todo o mundo. Em Setembro de 2017, 
este Comité lançou uma pesquisa global de opinião a 
mais de 500 principais participantes deste mercado, 
com o objectivo de medir o nível base de consciencia-
lização e adopção do Código Global para o Mercado 
Cambial para aqueles participantes. Entre as várias per-
guntas, estava esta respondida por 334 das entidades 
inquiridas: 
P. Que planos, se alguns, deu ou planeia dar para 

aplicar e monitorizar o Código Global de Câmbio nas 
suas práticas (escolher todas as aplicáveis)? 

R. Programas de formação e educação para os 
colaboradores, com 70.06% (em 1º lugar, a mais 
frequente)

Uma nova pesquisa de opinião foi enviada a mais de 
500 participantes do mercado cambial em Setembro 
de 2018, com o objectivo de medir a consciencialização, 
adopção, implementação e impactos do Código Global 
para o Mercado Cambial para aquelas entidades. Quan-
do os resultados foram conhecidos no dia 14 de Feve-
reiro de 2019, verificou-se que a pesquisa tinha uma 

pergunta muito similar à acima mencionada, desta vez 
respondida por 303 das entidades inquiridas:
P. Que planos foram dados pela sua entidade, ou 

planeam ser dados, para aplicar e monitorizar 
o Código Global de Câmbio nas suas práticas 
(escolher todas as aplicáveis)?

P. Programas de formação e educação para os 
colaboradores, com 68.65% (em 1º lugar, a mais 
frequente)

Verifica-se assim que, por dois anos consecutivos e 
para aqueles participantes do mercado cambial, a for-
mação e educação são absolutamente essenciais para 
a correcta aplicação dos princípios detalhados neste 
Código. Mas há ainda muito caminho a percorrer, tal 
como é demonstrado pelas respostas à pergunta abai-
xo, também incluída na pesquisa de opinião de 2018:
P. Quais áreas na sua entidade tem estado envolviidas 

na implementação do Código Global de Câmbio na 
sua entidade (escolher todas as aplicáveis)?

R. Funções de Recursos Humanos, com 17.49% (em 8º 
lugar, entre 10 áreas)

Apesar destas diferenças, é salutar verificar que algu-
mas entidades aplicam já programas de formação con-
tínua, interna e/ou externa, para que os colaboradores 
possam estar preparados para os impactos da adesão a 
estes Códigos nas suas funções.

De qualquer forma, para o funcionamento eficiente dos mercados financeiros, é essencial 
que todos os profissionais dos mercados financeiros implementem as boas prácticas 
de mercado nas suas funções, de uma forma contínua e consistente. Será obrigatória a 
adesão voluntária das entidades e dos profissionais ao Código Global para o Mercado 
Cambial ou ao Código Global de Metais Preciosos? Não, mas será benvinda! "
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[...] o desenvolvimento profissional contínuo é fundamental para que 
os profissionais destes mercados possam demonstrar compromisso 
constante para com os príncipios e práticas apresentados por estes 
Códigos, permitindo assim o desenvolvimento da integridade do 
mercado que é essencial para o seu eficiente funcionamento." 

Como associação de referência no fornecimento de 
ferramentas educativas para as melhores práticas e 
conducta ética nos mercados financeiros, a ACIFMA 
acredita que o desenvolvimento profissional contínuo é 
fundamental para que os profissionais destes merca-
dos possam demonstrar compromisso constante para 
com os príncipios e práticas apresentados por estes Có-
digos, permitindo assim o desenvolvimento da integri-
dade do mercado que é essencial para o seu eficiente 
funcionamento.

O nosso portal ELAC de e-learning, conformidade 
e certificação, permite que todos os participantes de 
mercado tenham acesso a uma ferramenta rápida e 
práctica, que auxilia a manutenção de uma estrutura 
de adesão sustentável e robusta a estes Códigos pe-
los colaboradores relevantes na sua entidade. Esta 
ferramenta inclui acesso à formação para os Códigos 
mencionados neste artigo, tal como sua certificação e 
reporte dos resultados dos colaboradores para garantir 
provas de adesão à gestão de topo das entidades e aos 
reguladores.

O conteúdo para o ELAC é fundamental e, por isso, o 
portal é desenvolvido através da construção de ques-
tões de resposta múltipla sobre os princípios dos Códi-
gos, bem como pela elaboração de cenários de práticas 
de mercado criados por participantes de mercado de 
diversos sectores, permitindo assim que os princípios 
dos Códigos estejam intimamente relacionados com 
casos “reais” e exemplos concretos aplicáveis nas suas 
funções.

O ELAC é construído pelos profissionais do sector fi-
nanceiro e destinado a todos os profissionais do mesmo 
sector, sendo uma solução apropriada para a mitigação 
de risco operacional incluído nos Acordos de Basileia, 
permitindo assim uma mudança cultural profunda atra-
vés da aplicação de estudos de comportamento que 
possam permitir um aumento mensurável, atingível e 
significante da consciencialização dos colaboradores e 
da educação contínua para as boas práticas de mercado.

Desenvolvemos também um exame de certificação 
para o Código Global do Mercado de Câmbio, permitin-
do que, numa base anual, os profissionais deste mer-
cado testem o seu conhecimento dos princípios e boas 
prácticas incluídas neste Código. Assim, o ACI Online FX 
Global Code Exam fornece aos interessados uma fer-
ramenta de certificação portátil, que pode ser utilizada 
em qualquer computador e que permite ainda que os 
candidatos que obtenham aprovação possam, se assim 
o entenderem, listar o seu nome num registro público 
dos profissionais de mercado que demonstram adesão 
aos princípios deste Código. 

Para a ACIFMA, mesmo durante os tempos turbulen-
tos vividos nos mercados financeiros, a educação sem-
pre foi (e sempre será) um dos seus principais valores, 
conjuntamente com a conducta ética e com os nossos 
membros. Acreditamos plenamente que os profissio-
nais dos mercados financeiros entenderão como a for-
mação, educação e certificação das boas prácticas po-
derão auxiliar de forma significativa o desenvolvimento 
das suas funções individuais e do mercado como um 
todo.

Como sabemos, os mercados financeiros globais são 
dinâmicos e sofrem alterações rápidas. Estas condições 
exigem que os seus profissionais sejam altamente 
qualificados, que adiram a boas prácticas e que de-
monstram níveis robustos e diversificados de conheci-
mento. Como afirmou Benjamin Franklin: “Investir em 
conhecimento rende sempre os melhores juros.”  !
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…em resposta às exigências para o desempenho de funções de 
enquadramento em instituições do sector financeiro, em particular nos 
domínios da Regulação e dos Modelos de Corporate Governance.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
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LISBOA 8.out.2019
PORTO 12.out.2019

OBJETIVOS
Caracterizar o enquadramento global da atividade bancária; 
Apresentar as perspetivas atuais sobre o quadro regulamentar 
e os instrumentos de supervisão nas vertentes prudencial e 
comportamental, tanto a nível nacional como europeu.
DESTINATÁRIOS
Administradores, Diretores de 1ª Linha 
e Titulares de Funções Essenciais.

Possibilidade de Frequência de MÓDULOS ISOLADOS. 

COORDENAÇÃO 
Rita Machado

r.machado@ifb.pt

INFORMAÇÕES
Catarina Santos
c.santos@ifb.pt

+351 217916293
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António Neto da Silva
CEO do IFB e Presidente do ISGB desde 10 julho de 
2017. Certificado pelo INSEAD Executive Education 
em “Modern Governance in Banking”, 2018/2019, 

Fontainebleau. Tem um vasto curriculum empresarial, 
académico, associativo e governativo, de que se 

destacam as funções de Secretário de Estado do 
Comércio Externo. Nessa qualidade foi o Chefe-

Negociador do Investimento de USD 3 bn feito em 
Portugal pela joint-venture entre a Ford e a VW que 

criou a AUTOEUROPA. Foi, em Bruxelas, Presidente do 
Comité das Relações Externas, da Política Comercial e

da Cooperação do Conselho Económico e Social da 
CEE e da EURATOM. Foi fundador e, durante 15 anos, 
acionista de referência e Presidente do Conselho de 
Administração da Deimos Engenharia, S.A., empresa 

de Engenharia Espacial cujo principal cliente é a 
Agência Espacial Europeia. Foi Vice-presidente do 

ICEP e membro dos Conselhos Consultivo, Fiscal e
de Auditoria do BANIF, Presidente do Conselho 

Fiscal da Companhia de Seguros Açoriana, Acionista 
fundador e Presidente do CAdm de uma Sociedade de 

Serviços Financeiros, Empresariais e Imobiliários. No 
campo associativo, é Vice-Presidente da Assembleia 

Geral da CIP, tendo sido membro do seu Conselho 
de Presidentes. Foi Presidente da Proespaço – 

Associação das Indústrias do Espaço. Foi membro 
do CAdm da Eurospace, Associação Europeia das 
Indústrias do Espaço e Presidente do seu Comité 

Financeiro. Foi Diretor Executivo do Curso de Pós-
Graduação em Economia Europeia da UCP, no Porto 

e é, desde 1985, Professor de Pós-Graduações na 
Universidade Católica em Lisboa. 

GOVERNANCE O Governo 
Moderno das 
Instituições 
Financeiras:  
Uma Revolução!
Uma revolução na “job description” dos 
membros dos Conselhos 

Com a crise financeira mundial, despoletada pelo 
“sub-prime”, a profundidade dos danos ocorridos com 
a falência de gigantes financeiros mundiais, que revelou 
a insuficiência regulatória e a impotência dos supervi-
sores para agirem atempadamente, levou a um escru-
tínio aprofundado do funcionamento dos Conselhos 
de Administração e de Supervisão, das Comissões de 
Auditoria, dos Conselhos Fiscais e de outras entidades 
que estejam na primeira linha da responsabilidade do 
Governo das Instituições Financeiras.

Antes desta recente (e ainda) crise, a “job description” 
dos Não-Executivos era completamente diferente. 

As circunstâncias que tornaram a 
crise possível são o fermento que 
tem conduzido a uma nova e muito 
acrescida relevância dos Administra-
dores Não Executivos nos Conselhos 
de Administração ou de Supervisão 
ou em outros Órgãos relevantes. De 
facto, os Não Executivos são hoje 
plenamente responsabilizados pela 
forma como é conduzida a adminis-
tração das entidades financeiras. 
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A nova relevância dos Não Executivos
O acréscimo da responsabilidade dos Não Executivos 

para contribuírem com a sua “expertise” e assegurarem 
as boas práticas é um factor absolutamente distintivo 
e novo, incompatível com 6 reuniões por ano ou com 
remunerações escassas. Os Não Executivos têm hoje 
responsabilidades importantíssimas e a obrigação de 
serem interventivos e permanentemente activos, para 
assegurarem que não haja desvios às práticas de boa 
gestão. O tempo em que os Não Executivos podiam 
desenvolver a sua actividade com pouca informação e 
questionando pouco (na proporção da informação que 
tinham) é o simétrico dos tempos de hoje, em que têm 
uma função de fiscalização em que fazer perguntas é 
fundamental.

A função dos Não Executivos  
versus a função dos Executivos

A função dos Executivos é a gestão do negócio. A fun-
ção dos Não Executivos é a “Governance” (assegurar o 
bom Governo da Instituição).

Os Executivos têm que fazer, que executar. Os Não 
Executivos têm que perguntar. Isto constitui uma mu-
dança quase radical da cultura nas Instituições Finan-
ceiras.

É importante fazer ressaltar que a consciência deste 
novo modelo de responsabilidade não incide apenas na 
necessidade de aprendizagem dos Não Executivos para 
o desempenho de uma função drasticamente diferente 
daquela que deles era tradicionalmente esperada. Na 
minha avaliação, o grande impacto desta nova atribui-
ção de funções e de responsabilidades vai exigir um 
esforço de adaptação muito maior aos Executivos. De 
facto estes, que têm como função principal gerir a Ins-
tituição para que ela seja rentável, vão sentir como um 
dispêndio de tempo precioso terem que estar perma-
nentemente a dar informações, a responder a pergun-
tas sobre a forma como desempenham a sua função e 
mesmo a verem-se confrontados com oposição, por 
parte dos Não Executivos, a alguma forma de actuar. 
Esta não era a prática tradicional. 

Pressionados pela necessidade de responderem ra-
pidamente aos desafios que se lhes põe permanente-
mente - especialmente num período em que os recur-
sos humanos de que dispõe são em número reduzido 
-  e a tomar decisões que não podem esperar, encara-
rão os Não Executivos como empecilhos à capacidade 
de execução. “Mas afinal quem é que faz a Instituição 
ganhar dinheiro para pagar os ordenados de todos 
(incluindo os dos Não Executivos)? ” tenderão a ques-
tionar-se a si próprios. “Porque tenho que despender 
tempo precioso a responder a perguntas e a dar ex-
plicações morosas quando já quase nem tenho tempo 
para estar com a minha família?”. Este tipo de “revolta” 
tenderá a criar tensões entre Executivos e Não Execu-
tivos, que podem tornar difícil a gestão da Instituição. 
É, por isto, mais difícil para os Executivos do que para 
os Não Executivos implementar os métodos do novo 
Governo das Instituições Financeiras. É necessária uma 
mudança de cultura.

Como mudar a Cultura?
Para mudar a cultura é necessário dar um conjunto de 

quatro passos. 
Em primeiro lugar é preciso analisar o que é que mu-

dou e o que é que não mudou. Pode mesmo ser ne-
cessário modificar a linguagem, isto é alterar os códigos 
verbais que fazem parte do funcionamento dos Conse-
lhos e que traduzem as diferentes percepções da ex-
tensão dos poderes de cada indivíduo ou grupo. 
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Em segundo lugar haverá necessidade de treinar no-
vos hábitos de interacção entre os membros, abando-
nando alguns hábitos do passado e substituindo-os por 
alguns novos, como, por exemplo e objectivamente, o 
dever de manter os Não Executivos informados. 

Em terceiro lugar é necessário clarificar as expecta-
tivas, devendo os Executivos e os Não Executivos dis-
cutir, de forma aberta e clara, qual o novo contrato que 
os relaciona. 

Em quarto lugar é necessário modificar percepções: 
“a que é que temos agora que prestar mais atenção? 
E menos?”

Este é o caminho a seguir para mudar a cultura. Si-
multaneamente, é necessário estruturar as equipas por 
forma a evitar que a nova cultura possa criar frustrações 
quer nos Executivos quer nos Não Executivos e impedir 
a eficiência de funcionamento da Organização. 

Como estruturar equipas de alto 
desempenho?

O objectivo é, dentro dos novos moldes de funciona-
mento, estruturar equipas capazes de terem um eleva-
do desempenho. Para isso, depois dos quatro passos 
anteriores, há mais três que são fundamentais: 

O primeiro passo deste segundo grupo obriga a cons-
truir uma plataforma de solidariedade comum. Este 
passo tem a ver com objectivos, valores e regras de 
jogo. 

É necessário analisar se os objectivos são claros, se 
são susceptíveis de ser medidos e se se dispõe de tem-
po adequado para serem implementados. É fundamen-
tal também verificar se são completamente partilhados 
por toda a equipa.

No que se refere a Valores é necessário analisar se 
todos os membros conhecem os valores da Organi-
zação; se estão preparados para gerir dentro desses 
valores; e é necessário verificar atentamente se os 
comportamentos dos membros da equipa evidenciam 
esses valores.

No que se refere às Regras de Jogo é necessário sa-
ber quais são; se são suficientemente simples e claras 
de forma a não haver dúvidas sobre elas; e se todos es-
tão preparados para as cumprirem e obrigarem ao seu 
cumprimento.

O segundo passo tem a ver com responsabilidades e 
com processos, isto é, há que identificar os ingredien-
tes do diferencial de desempenho entre os diferentes 
membros para explorar as complementaridades e pro-
mover entreajuda entre todos se se revelar necessário. 
E, seguidamente, validar os compromissos individuais 
para com a Organização.

No que se refere a responsabilidades e ao papel a de-
sempenhar por cada membro é necessário assegurar: 
que as responsabilidades de cada um são claras; que 
para cada uma das responsabilidades temos pessoas 
competentes a desempenhá-las; e averiguar se os ta-
lentos de cada um dos membros da equipa estão a ser 
bem utilizados.

No que se refere aos processos, há que verificar se 
temos processos eficientes; se estamos a optimizá-los; 
se os membros da equipa compreendem as suas res-
ponsabilidades; e se as expectativas são claras.

O terceiro passo tem a ver com a validação dos com-
promissos individuais. Nesta dimensão, deve ser verifi-
cado se os membros da equipa estão completamente 
comprometidos para atingirem altos desempenhos; se 
podem confiar uns nos outros; se é seguro que os com-
promissos se manterão durante o período necessário 
ao atingimento dos objectivos; e identificar o que mais 
pode ser necessário para obter o melhor desempenho 
possível de cada membro da equipa.

Claro que estas verificações são apenas o início da 
construção de uma equipa de alto desempenho. Não 
chega verificar. É necessário, depois, implementar as 
acções que sejam identificadas como prementes para, 
em cada uma das dimensões, obter o comportamento 
e o resultado mais desejável. 

Dada a natureza deste artigo, este constitui apenas 
o levantar do véu para a implementação de atitudes e 
compromissos correctos que minimizem a possibili-
dade de virem a ocorrer, no futuro, falhas equivalentes 
àquelas que se verificaram no passado. E será bom que 
estas abordagens, que acima enunciei, sejam também 
imediatamente implementadas no funcionamento das 
equipas do Governo da Nação e nas equipas que ge-
rem os Reguladores. É profundamente desejável que 
o exemplo que venha de “cima” seja compatível com 
o que se exige aos operadores financeiros. Quando 
quem detém o poder exige modelos correctos aos go-
vernados ou aos regulados continuando eles próprios, 
os responsáveis maiores pelas boas práticas e pela 
sustentabilidade do Sistema Financeiro, a serem os 
repositórios de más práticas ou de alijamento das suas 
responsabilidades, essa prática não conduzirá a bons 
resultados.  !
 
Nota do autor: Este artigo expressa apenas as ideias do autor sobre o 
tema e não a de qualquer Instituição a que esteja ligado. 
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A Associação Portuguesa de Bancos (APB) participou 
na final europeia da 2ª edição do EUROPEAN MONEY 
QUIZ, uma iniciativa desenvolvida em articulação com 
a Federação Bancária Europeia (EBF) que pôs em com-
petição mais de 100 mil jovens em toda a europa. 

A final foi disputada em Bruxelas no passado mês de 
maio e Portugal recebeu uma menção honrosa por ter 
sido o país com o maior número de alunos a participar 
no concurso através da aplicação Kahoot, jogada em te-
lemóveis. Em Portugal na edição de 2019 jogaram cerca 
de 3000 alunos de 60 escolas diferentes. O Kahoot é 
uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos, 
disponível online e que pode ser jogada em diversos 
dispositivos. Desenvolvida na Noruega em 2013, pela 
Universidade de Ciência e Tecnologia, o Kahoot coloca 
a tecnologia ao serviço da pedagogia. É muito utiliza-
da em Escolas permitindo testar, de uma forma lúdica, 
os conhecimentos dos alunos sobre diversas matérias  
(https://kahoot.com/). 

O QUIZ de Literacia Financeira - UMA FORMA LÚDICA 
DE TESTAR E MELHORAR A LITERACIA FINANCEIRA DOS 
JOVENS- destina-se a alunos entre os 13 e os 15 anos 
e as perguntas incidem em áreas como a poupança, o 
crédito, o risco, o sobre-endividamento, a segurança 
online e a gestão das finanças pessoais. 

Portugal foi representado na final europeia por dois 
alunos do 9º ano de escolaridade, do Colégio Vasco da 
Gama, em Sintra: Bernardo Simões e João Del Rio.

Portugal Premiado na 2a 
Edição do European Money 

Quiz em Bruxelas
Rita Machado / Educação Financeira APB

Joana Rodrigues / Gabinete de Comunicação e Imagem APB

Estes dois alunos foram os vencedores da competi-
ção nacional que colocou em confronto cerca de 3.000 
participantes, que jogaram através dos seus telemóveis 
o Quiz que testava conhecimentos básicos de literacia 
financeira. Os vencedores foram apurados numa final 
nacional realizada em Lisboa, em março, que colocou 
em confronto direto cerca de 120 alunos e que respon-
deram a algumas perguntas como: 
• O que significa inflação?
• O que é “phishing?”
• O que é uma acção?
• O que é o rendimento disponível?
• Qual das seguintes opções é uma password mais 

segura?
• Qual a relação entre o risco e os ganhos de um 

investimento? 
 Depois de anunciados os resultados e serem apura-

dos como vencedores, os dois jovens estavam natu-
ralmente felizes no final do Quiz e ansiosos pela Final 
Europeia. “Vamos lá dar o nosso melhor e tentar ficar 
nos três primeiros, revelou Bernardo Simões. “Estou 
feliz”, resumiu João. “No início, com tantos concorrentes 
pensei que as nossas hipóteses eram baixas e que não 
íamos ganhar. Mas no final acabámos por conseguir”, 
disse ainda, antes de Bernardo desvendar o segredo 
que levou a dupla à vitória: “A chave foi a rapidez, não 
podíamos esperar muito para responder”. 
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O European Money Quiz foi criado pela Federação 
Bancária Europeia, que integra as associações de ban-
cos de vários países da Europa - entre elas a Associa-
ção Portuguesa de Bancos e inscreve-se nas come-
morações da European Money Week – uma semana 
dedicada à Educação Financeira na europa. Desde 2015 
todos os países que pertencem ao Grupo de Trabalho 
da EBF desenvolvem actividades no âmbito da literacia 
financeira com o objectivo de, através da escala conse-
guida, sensibilizar a população para a importância deste 
tema. 

Na 1ª edição, realizada em 2018, o Quiz foi jogado por 
mais 40 mil alunos de 30 países europeus, tendo a Po-
lónia sido a grande vencedora, seguida da Irlanda e da 
Alemanha.

"Portugal recebeu uma menção honrosa por 
ter sido o país com o maior número de alunos 
a participar no concurso através da aplicação 

Kahoot, jogada em telemóveis.

"A 2a edição do European Money 
Quiz em 2019 pôs em confronto 

mais do dobro do número de 
alunos da 1a edição – mais 

de 100.000 jovens em toda a 
Europa oriundos de cerca de 

2000 escolas diferentes."
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A 2ª edição do European Money Quiz em 2019 pôs 
em confronto mais do dobro do número de alunos da 
1ª edição – mais de 100.000 jovens em toda a Euro-
pa oriundos de cerca de 2000 escolas diferentes. De 
acordo com Wim Mijs, CEO da Federação Bancária Eu-
ropeia: “We are very proud of the numbers. They show 
that there is a genuine Thirst in schools across Europe 
to help kids become more finantially literates.”

O Quiz de 2019 era composto por dois rounds de 15 
perguntas cada que foram respondidas na língua ma-
terna das duplas de jogadores, tendo sido as perguntas 
traduzidas para 26 línguas diferentes.

O grande vencedor europeu desta 2ª edição do Euro-
pean Money Quiz foi a Eslovénia, seguida da Macedó-
nia do Norte e da Alemanha. Os vencedores receberam 
um prémio de 3000€, 2000€ e 1000€, respetivamen-
te, para a sua escola, que deverão ser utilizados em ini-
ciativas destinadas à promoção da literacia financeira. 

Refira-se, a título de curiosidade, que os vencedores 
da 1ª edição do QUIZ (Polónia) aplicaram o prémio re-
cebido na aquisição de equipamento multimédia (ipads, 
computadores e projector) para uma sala da escola que 
foi transformada num laboratório interactivo.

A APB, enquanto membro da EBF, associou-se des-
de o primeiro dia a este projeto de incentivo à literacia 
financeira que tem já novas edições marcadas para os 
próximos 5 anos.

Para a APB a aposta no aumento dos níveis de literacia 
financeira dos jovens é um investimento na construção 
de uma mais abrangente e inclusiva cultura financei-
ra em Portugal. Clientes informados e esclarecidos 
diminuem, potencialmente, o risco das operações fi-
nanceiras com eles realizadas contribuindo assim para 
a consolidação de um sistema financeiro mais forte e 
competitivo.  !

"Para a APB a aposta no aumento 
dos níveis de literacia financeira 
dos jovens é um investimento 
na construção de uma mais 
abrangente e inclusiva cultura 
financeira em Portugal"



Belgais  / Concertos  

Maria João Pires abre Belgais a 
concertos em Noites de Verão

14 Junho a 15 Setembro 

Durante o verão, Belgais “irá acolher concertos ao ar livre, 
evocando não só um universo noturno e onírico, como 

também o sentimento profundo da natureza, sem a qual 
não existe elevação espiritual” lê-se na apresentação do 

programa.

Lisboa / Altice Arena, Parque das Nações

Julio Iglesias

29 Jun 2019 

Julio Iglesias é uma das figuras mais populares da história 
da música latina. O cantor romântico espanhol regressa a 

Lisboa a 29 de Junho, para um concerto na Altice Arena.

FESTIVAIS

Sumol Summer Fest 
Ericeira Camping / Mafra, Ericeira 
5 Jul 2019-6 Jul 2019 

NOS Alive
Passeio Marítimo de Algés / Oeiras 
11 Jul 2019-13 Jul 2019 

Super Bock Super Rock
Herdade do Cabeço da Flauta / Grande Lisboa 
18 Jul 2019-20 Jul 2019 

"Espiritualidade 4.0 –  Um dos pilares da gestão das organizações e das empresas"

Este livro pretende ser um manual de gestão com aplicação prática abordando uma nova 
ferramenta –a GSW (Global Spirituality at Work) e um novo paradigma da área da gestão e da 
liderança - a espiritualidade no trabalho. 
A autora é licenciada em economia e doutorada em espiritualidade nas organizações, na área de 
negócios e gestão, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Maria Joelle  |  RH editora

Lifestyle

Vários locais  

Micro-Shakespeare 

Até 16 Jun 2019 

Farto de salas mais ou menos desconfortáveis e de peças que nunca mais 
acabam? Pois aqui está o antídoto, na forma de espetáculo de teatro de rua 
interativo, criação da Companhia Toti Toronell, que não só mete as obras de 
Shakespeare dentro de caixas, como ainda as condensa em oito minutos. 
A coisa passa-se assim: o espectador, colocado atrás de uma caixa-teatro, 
recebe instruções através de um auricular e move os objetos de acordo “com 
as instruções sem saber porque está a fazer o que está a fazer.” Enquanto 

isso, os espectadores que estão em frente à caixa-teatro escutam uma obra 
de Shakespeare através de auriculares, ganhando vida a história graças ao 

movimento do espectador-ator. Com esta ideia original, Toti Toronell (que também 
dirige e dá corpo e voz) e Angus MacKechnie, com Jordi Borràs, Joan Bramon e 

Berta Pipo, propõe “Shakespeare como nunca o viu antes” e onde não falta “sentido de 
humor, amor, intriga, morte, vingança, pipocas, público tornado ator e muitas ovações.”

Vários locais  

Kool & The Gang 

30 Jun 2019-2 Jul 2019 

Os Kool & the Gang lançaram o primeiro álbum, 
homónimo, há 50 anos. De então para cá, venderam milhões 
de discos, moveram-se entre o r&b, a soul, o funk, a pop, o disco-
sound e o jazz, escreveram canções, como "Celebration" ou "Get Down 

on It". Vão tocar esses e outros êxitos no dia 30 de Junho, na Altice 
Arena, e a 2 de Julho, no Casino Estoril.

leitura

teatro

música
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