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Great Place to Work Institute publicou recentemente os

resultados de uma pesquisa na qual identifica “As Melhores

Empresas para Trabalhar na União Europeia”(1). Trata-se de um

estudo independente cujos resultados são baseados, sobretudo, nas opiniões

dos empregados das respectivas empresas.

O trabalho indica as razões que levaram os colaboradores de cada uma das

100 empresas incluídas no a considerar que a sua empresa é, de

facto, um bom lugar para trabalhar. A lista dessas razões é extensa incluindo

aspectos como a flexibilidade de horários, um sistema retributivo justo, a

comunicação aberta ou, simplesmente, o bom ambiente de trabalho.

Apesar da grande variedade de boas práticas apontadas há, no entanto, uma

que é comum a quase todas as “boas empresas para trabalhar”: a forma

como a formação é encarada pela gestão e, em consequência, as

oportunidades de desenvolvimento profissional que são proporcionadas aos

colaboradores.

Esta conclusão só será surpreendente para aqueles que, por distracção, não

entenderam ainda o sentido da mudança. Todos os profissionais conscientes

sabem hoje que o seu activo mais importante é o saber permanentemente

actualizado e que, sem essa premissa, nenhuma carreira profissional

gratificante pode ser construída.

Verdade seja dita que a sociedade da informação em que hoje vivemos veio

ajudar a revolucionar mentalidades e atitudes. Transformar informação em

conhecimento é cada vez mais fácil e as excelentes práticas hoje existentes

no domínio da formação profissional comprovam-no facilmente.

As , baseadas em plataformas de cada vez

mais amigáveis, tendem, também entre nós, a vulgarizar-se. A WebBanca

– Formação Bancária Online é disso um exemplo e, como se dá conta nesta

revista, é hoje diariamente utilizada por milhares de colaboradores cujos

bancos, através do IFB, a colocaram ao seu dispor.

Instrumentos como a WebBanca, por si só, não serão a chave para todos os

enormes desafios que, no domínio da formação, actualmente se colocam aos

que trabalham na Banca. Aprender é uma decisão individual e, assim, só

aprende quem quer. Felizmente há cada vez mais quem queira, de uma

forma independente e responsável, valorizar-se a si e, em consequência, à

empresa que lhe disponibiliza os meios para tal.

ranking

corporate universities e-Learning

Manuel Ferreira

(1) O trabalho foi publicado no e incluído no de 20 de Maio de 2004.Financial Times Semanário Económico
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Luís C. Ferreira*

O Risco na

Indústria Financeira

Qualquer situação que envolva a tomada de decisões
cujos resultados tenham lugar no futuro tem implícita a
possibilidade de que esses resultados venham a diferir
daqueles que eram esperados:

.
Assim, a incerteza é inerente à noção de risco. Na base de

qualquer avaliação do risco estão, pois, cálculos das varia-
ções nas quantidades ou valores dos rendimentos, relativa-
mente àqueles que se esperavam. Os dois pontos mais cor-
rentes de preocupação são a , o montante
em risco (ou a perda potencial) e a , o padrão
subjacente às alterações nos resultados que indica a proba-
bilidade de risco.

esta volatilidade nos
resultados é a essência do risco

exposição ao risco
variabilidade

Alguns Aspectos Elementares

Riscos na Indústria Financeira

Num enquadramento em que a
se tornou uma das tarefas

principais dos bancos, as diferentes categorias de
risco devem ser cuidadosamente definidas. Tais
definições fornecem uma primeira base para a
medição de cada uma delas e implementação de
metodologias para a sua gestão. Ao longo dos anos,
as definições de cada uma das categorias de risco
foram ganhando precisão, tendo este processo
sido largamente ajudado pelas regulações que
definiram os princípios e regras básicas a serem
aplicados aos vários riscos, designadamente a
partir de 1988, com o acordo Basel I, e, actual-
mente, com o acordo Basel II.

O objectivo destas linhas é apresentar, de uma
forma simples e essencialmente pedagógica, as
categorias de risco a que se encontram expostas as
instituições financeiras.

gestão
quantitativa do risco

Risco As empresas enfrentam uma diversidade de riscos que, a
um nível muito genérico, poderão ser classificados em
quatro grandes categorias (Figura 1).

O é aquele que a empresa voluntaria-
mente assume para criar uma vantagem competitiva e
acrescentar valor para os accionistas. Este tipo de risco
encontra-se, assim, associado às escolhas efectuadas no
âmbito da gestão da empresa. O risco de negócio encontra-
-se ligado ao mercado específico em que a empresa opera,
nele se incluindo as inovações tecnológicas, o de
produtos, o marketing, o nível de alavancagem operacional,
etc.

O é aquele que decorre de eventuais
alterações no enquadramento económico e político da
empresa. Um exemplo deste tipo de risco é o desapareci-

Risco de Negócio

Risco Estratégico

design

Risco

Categorias de Risco
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do directamente a indú
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empresas financeiras le
mensuração, acompanh
maior grau sobre o risco
nal, razão pela qual se a
seguintes, cada uma des

Risco Operacion

Risco Financeiro

gerir a exposição risc

reporting
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insuficientes.
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organiza
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Figura 1
"Qualquer situação que envolva a

tomada de decisões cujos resultados

tenham lugar no futuro tem implícita a

possibilidade de que esses resultados

venham a diferir daqueles que eram

esperados: esta volatilidade nos

resultados é a essência do risco."

mento da ameaça soviética nos anos oitenta, conduzindo a
uma diminuição gradual nos gastos com a defesa e afectan-
do directamente a indústria de armamento. As expropria-
ções e nacionalizações são acontecimentos que se enqua-
dram também no âmbito do risco estratégico.

O é aquele que decorre de factores
como as falhas nos sistemas de informação, as falhas nos
sistemas de , as falhas nos processos operativos ou
as insuficiências dos mecanismos de controlo interno.

Na ausência de um sistema eficiente de acompanhamen-
to e de riscos, alguns deles podem permanecer
ignorados, não dando origem a qualquer acção correctora, e
resultar em consequências desastrosas para a instituição.
Podemos considerar que os riscos operacionais aparecem a
dois níveis diferentes:

As consequências são similares em ambos os casos: qual-
quer deficiência é potencialmente geradora de perdas de
magnitude desconhecida, já que nenhuma acção correctora
é tomada durante o período de tempo em que os riscos per-
manecem ignorados. Para se ter uma ideia dos efeitos nega-
tivos que poderão advir deste tipo de situação, basta ter pre-
sente que as potenciais causas para essas deficiências são
muitas e variadas.

O é aquele que resulta de eventuais
perdas nos mercados financeiros devido a alterações em
variáveis financeiras como as taxas de juro, as taxas de câm-
bio, preços dos activos financeiros, etc. A exposição ao
risco financeiro pode ser optimizada permitindo às empre-
sas financeiras concentrarem-se no que sabem fazer melhor
– . Note-se, no entanto, que, em con-
traste com as empresas não financeiras, a principal função
das instituições financeiras é gerir activamente o risco
financeiro. Com efeito, actualmente os bancos compreen-
deram que o prelúdio para o controlo e adequado
dos riscos é precisamente a medição das fontes de risco.

Das categorias de risco referidas anteriormente, a
natureza específica da actividade desenvolvida pelas
empresas financeiras leva a que a atenção, em termos de
mensuração, acompanhamento e gestão, se concentre em
maior grau sobre o risco financeiro e sobre o risco operacio-
nal, razão pela qual se aborda em maior detalhe, nos pontos
seguintes, cada uma destas categorias de risco.

Risco Operacional

Risco Financeiro

gerir a exposição risco

reporting

reporting

pricing

�

�

Ao nível , quando o sistema de informação ou
as medidas do risco são insuficientes;
Ao nível , quando o nível de
e de acompanhamento do risco e todas as regras e
políticas com ele relacionadas são inexistentes ou
insuficientes.

técnico

organizacional reporting

No mundo empresarial, quer se trate de empresas
financeiras ou não financeiras, risco é geralmente sinónimo
de incerteza nos rendimentos futuros.

O poderá ser dividido em seis catego-
rias principais, conforme a figura 2, consoante as variáveis
financeiras, cujas eventuais alterações são fonte de
incerteza quanto aos rendimentos futuros.

O é primordial em termos da magnitude
de potenciais perdas que as instituições financeiras poderão
sofrer. Este tipo de risco encontra-se associado à possibili-
dade de que os clientes não venham a cumprir as suas
obrigações relativas ao serviço da dívida e/ou reembolso
dos créditos que lhes foram concedidos, originando a perda
total ou parcial desses créditos. No entanto, o risco de
crédito refere-se também à possibilidade de declínio da
reputação ou capacidade de reembolso dos clientes. Tal
declínio não implica necessariamente o não cumprimento
das suas obrigações, mas significa que a possibilidade de
incumprimento aumenta.

Os mercados de capitais valorizam o declínio da
capacidade de reembolso das empresas exigindo taxas de
juro mais elevadas nas emissões de dívida que as mesmas

risco financeiro

risco de crédito

Risco de

Liquidez

Risco

Financeiro

Risco de

Crédito

Risco

Solvência

Risco

Cambial

Risco

Mercado

Taxa de Juro

Figura 2

Risco de Crédito
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venham a efectuar, ou através do declínio da cotação das
suas acções ou ainda através do da respectiva
notação de , a qual constitui uma avaliação da
qualidade das suas emissões de dívida.

O risco de crédito é crítico para as instituições financei-
ras porque a entrada em incumprimento de um número
relativamente pequeno de clientes importantes poderá
conduzir a elevadas perdas e, por essa via, à insolvência.

Este tipo de risco é normalmente acompanhado nos
bancos através de diversos métodos. Para financiamentos à
tesouraria ou do capital circulante das empresas, são
geralmente utilizados sistemas de limites, mais ou menos
sofisticados, através dos quais é definido o montante
máximo do empréstimo a conceder a um determinado
cliente e/ou clientes em determinada indústria e/ou clientes
em determinado país. A avaliação dos pedidos de crédito é
efectuada por técnicos de risco de crédito e/ou por comités
de crédito, dentro dos quais deverá ser alcançado um
consenso antes da decisão de tomada do risco. As regras de
delegação de competências, aos vários níveis hierárquicos
da instituição, estipulam quem é responsável por tais
decisões e até que limite. No caso de crédito a pessoas
singulares, no âmbito do designado crédito pessoal ou do
crédito ao consumo, são geralmente utilizados sistemas de

genéricos – caso do crédito pessoal – ou “afinados”
para pedidos de créditos destinados à aquisição de bens
específicos – caso do crédito ao consumo.

As operações efectuadas nos mercados financeiros
podem também originar exposição ao risco de crédito. A
perda, em caso de incumprimento, depende do valor do
instrumento financeiro envolvido e da sua liquidez. No caso
em que o incumprimento ocorre de forma totalmente
inesperada, a perda será igual ao valor no
momento da entrada em incumprimento. No caso em que o
incumprimento é precedido de um declínio da reputação da
contraparte, poderá ser possível efectuar a venda em
mercado, a desconto, minimizando as perdas. Note-se, no
entanto, que para instrumentos financeiros

, designadamente derivados (p.e., e
determinados tipos de opções), a venda em mercado poderá
não ser facilmente exequível.

downgrading
rating

scoring

mark-to-market

over-the-
-counter swaps

O risco de crédito, associado às transacções efectuadas
nos mercados financeiros, muda constantemente devido
aos movimentos do mercado que ocorrem durante a vida
remanescente de cada instrumento financeiro, facto que,
adicionado à interacção existente entre o risco de crédito e o
risco de mercado, dificulta a sua quantificação e acompa-
nhamento.

Em síntese, o risco de crédito, o mais antigo dos riscos a
que se encontram expostas as instituições financeiras, é na
verdade o resultado final de uma multiplicidade de riscos,
chegando quase a parecer um paradoxo que o mais antigo
dos riscos continue a ser tão difícil de quantificar.

O é considerado um dos mais impor-
tantes riscos a que se encontram expostas as instituições
financeiras, frequentemente definido de formas diversas,
entre as quais a possibilidade de:

A iliquidez extrema tem normalmente como consequên-
cia a falência. É, no entanto, uma situação limite, que surge,
na maior parte das vezes, como resultado de outros riscos.
Por exemplo, perdas elevadas devido ao incumprimento de
um importante cliente poderão provocar problemas de
liquidez e dúvidas acerca do futuro da instituição. Este facto
poderá ser suficiente para desencadear um levantamento
massivo de fundos ou o encerramento de linhas de crédito
por parte das outras instituições, as quais tentarão, por seu
lado, proteger-se contra uma possível falência. Assim, em
conjunto, estes dois factos poderão desencadear uma forte
crise de liquidez, cujo resultado final seja a bancarrota.

Quando se encara o risco de liquidez na perspectiva da
existência de dificuldades em conseguir “levantar” fundos
no mercado, tal está ligado à capacidade de a instituição
conseguir captar fundos a um custo razoável. Essa capaci-
dade é, na verdade, o resultado de dois tipos de factores: a
liquidez existente no mercado, que é variável, e a liquidez

risco de liquidez

�

�

�

�

Incapacidade de venda de activos ao preço de
mercado, através de transacções efectuadas num
período de tempo considerado normal;
Iliquidez extrema;
Não conseguir “levantar” fundos no mercado a um
custo “normal”;
Insuficiência de uma “almofada” de segurança
fornecida por uma carteira de activos líquidos.

Risco de Liquidez
Risco de Mercado

"Em síntese, o risco de crédito, o mais
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expostas as instituições financeiras, é
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da instituição. Um e outro interagem, determinando as
condições de .

Frequentemente, o risco de liquidez é também encarado
como a insuficiência de activos financeiros de curto prazo
para fazer face a responsabilidades de prazo idêntico ou

inesperado de fundos.
Deste ponto de vista, a liquidez corresponde a uma

“almofada” de segurança fornecida por uma carteira de
activos líquidos, a qual ajudará a ganhar tempo numa
situação em que a instituição venha a enfrentar
dificuldades.

O representa a possibilidade de perda
que a empresa poderá sofrer, num determinado período de
tempo, devido a movimentos aleatórios nos factores de
risco de mercado, tais como as taxas de juro, taxas de
câmbio, preços dos activos financeiros e . A
avaliação do risco de mercado baseia-se na instabilidade
dos parâmetros de mercado: taxas de juro, índices de
acções, taxas de câmbio, etc. Essa instabilidade é geralmen-
te avaliada através do cálculo das respectivas volatilidades
de mercado.

O risco de mercado de um instrumento financeiro pode
decorrer de mais de um factor de mercado. Por exemplo, o
detentor de uma obrigação denominada em moeda
estrangeira incorre em risco de taxa de câmbio e em risco de
taxa de juro. Assim, o risco de mercado pode ser dividido
em várias componentes, sendo as mais importantes o risco:

No caso específico da indústria bancária, o risco de
mercado mais importante é o risco de taxa de juro devido ao
facto de a principal fonte dos resultados dos bancos ser a
margem financeira, ou seja, a diferença entre os juros das
operações activas e os juros das operações passivas.

O está associado à possibilidade de
declínio dos lucros devido aos movimentos das taxas de
juro. Assim, a principal origem do risco de taxa de juro é a
volatilidade das taxas de juro activas e passivas e a não
coincidência de prazos de dos activos e dos
passivos.

A maior parte dos activos e dos passivos das instituições
financeiras são geradores de proveitos financeiros e custos
financeiros, os quais se encontram indexados aos níveis das
taxas de juro (por essa razão, são geralmente designados
por activos e passivos sensíveis à taxa de juro). Qualquer
instituição que empreste fundos ou tome fundos empresta-

funding

outflow

commodities

repricing

risco de mercado

risco de taxa de juro

�

�

�

�

De liquidez, designadamente em todos os mercados
em que o baixo volume de transacções torna mais
difícil o encontro de uma contraparte;
Cambial, em particular nas situações envolvendo
transacções numa moeda diferente da doméstica;
De volatilidade ou de preço, decorrente das flutuações
ao longo do tempo inerentes à instabilidade dos
parâmetros de mercado;
De taxa de juro.

dos encontra-se exposta ao risco de taxa de juro. Com
efeito, o credor, recebendo um juro resultante da aplicação
de uma taxa variável, corre o risco de ver reduzidos os
rendimentos que esperava receber devido a uma descida das
taxas de mercado. O devedor, pagando um juro resultante
da aplicação de uma taxa variável, corre o risco de vir a ter
custos mais elevados do que o esperado, em caso de subida
das taxas de juro.

Existem várias formas de indexação às taxas de merca-
do. Em certos casos, a taxa de juro da operação em curso
encontra-se directamente ligada a uma taxa de mercado –
p.e., a Euribor a 3 meses. No entanto, deve notar-se que
qualquer operação, quando atinge a maturidade, no caso de
vir a ser renovada, se encontra igualmente indexada às
condições de mercado, mesmo quando a taxa de juro, entre
o início da operação e a sua maturidade, é fixa. Com efeito,
taxas fixas tornam-se variáveis na maturidade. Estas taxas
“variáveis” são, assim, fixas entre dois períodos de revisão
de taxas. Por outro lado, os períodos entre duas revisões não
são necessariamente constantes. Por exemplo, a
taxa preferencial aplicada a clientes de mais baixo risco
utilizada em alguns países é geralmente fixa entre dois
períodos, sendo variável a periodicidade da sua revisão,
ainda que as taxas de mercado se alterem constantemente.

Outra origem do risco de taxa de juro são as opções
implícitas em muitos produtos bancários. Um dos casos
mais conhecidos é a liquidação antecipada de empréstimos
concedidos a taxa de juro fixa. O devedor poderá efectuar a

prime rate

"Deste ponto de vista, a liquidez

corresponde a uma “almofada” de

segurança fornecida por uma carteira

de activos líquidos, a qual ajudará a

ganhar tempo numa situação em que a

instituição venha a enfrentar

dificuldades."

Risco de Taxa de Juro
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liquidação antecipada do empréstimo e contrair um novo
com taxa mais favorável num cenário em que as taxas de
mercado desçam substancialmente. Os riscos de liquidação
antecipada são por vezes designados riscos indirectos de
taxa de juro. Estes riscos não resultam directamente de uma
alteração da taxa de juro, mas antes do comportamento dos
clientes que comparam os custos e benefícios resultantes do
exercício de opções implícitas em diversos produtos
bancários e tomam a sua decisão em função das condições
de mercado existentes.

O risco de taxa de juro pode, por sua vez, ser dividido em
, o risco de declive da curva de

rendimentos ( ), o risco de nível da
curva de rendimentos ( ) e o risco de
indexante ( ), dependendo do tipo de alterações
verificado nas taxas de juro (Figura 3).

O refere-se a
alterações relativas nas taxas de juro dos instrumentos de
diferentes maturidades, provocando alterações na sua
inclinação. Por exemplo, a curva de rendimentos pode
alterar-se reflectindo subidas nas taxas de juro para as
maturidades intermédias, como as Obrigações do Tesouro 3
a 5 anos, e manutenção das taxas para as maturidades curtas
e longas.

O refere-se a
alterações de taxas de juro idênticas para todas as maturida-
des, provocando deslocações paralelas da curva de rendi-
mentos. refere-se ao risco de altera-
ções nas taxas para instrumentos com a mesma maturidade,
mas em que aquelas se encontram indexadas a diferentes

três categorias principais

risco de declive da curva de rendimentos

risco de nível da curva de rendimentos

O risco de indexante

yield curve shape risk
yield curve level risk

basis risk

indexantes. Por exemplo, admita-se que um banco se finan-
cia no Mercado Monetário à Euribor a 6 meses e procede a
aplicações num instrumento financeiro cuja taxa se encon-
tra indexado à Libor também a 6 meses. Se a Euribor subir
relativamente à Libor, o banco sofrerá um prejuízo.

Na realidade, as taxas de juro alteram-se de forma
contínua, expondo os bancos a todos estes três tipos de risco
de taxa de juro. No entanto, é útil proceder à sua distinção
conceptual para identificar áreas de particular vulnerabili-
dade.

O decorre da possibilidade de se regista-
rem perdas devido às alterações verificadas nas taxas de
câmbio. As variações nos ganhos são causadas pela
indexação de custos e proveitos a taxas de câmbio ou pela
denominação de alguns activos e/ou passivos em moeda
estrangeira.

O risco de taxa de câmbio é, como referido anteriormen-
te, um dos componentes do risco de mercado. Na perspecti-
va de transacções de mercado, as taxas de câmbio são um
subconjunto de parâmetros cujas variações são considera-
das, em termos de efeitos sobre o valor dos activos financei-
ros , conjuntamente com todos os outros
parâmetros de mercado.

O é a possibilidade de incapacidade
para cobrir, com o capital disponível, as perdas geradas por
todos os tipos de risco. O risco de solvência é assim a
possibilidade de falência da empresa.

A solvência é o resultado final do capital disponível e de
todos os riscos tomados: risco de crédito, risco de mercado,
risco de liquidez, risco de taxa de juro, risco cambial e risco
operacional. O risco de solvência é crítico para os regulado-
res, para os quais o aspecto fulcral da adequação de capitais
é definir qual o nível de capital que deverá ser alocado à
cobertura da totalidade dos riscos incorridos, de modo a
manter um nível de solvência aceitável.

risco cambial

risco de solvência

mark-to-market

Risco Cambial

Risco de Solvência

Figura 3

Risco de

Taxa de Juro

Yield Curve Shape Risk

Yield Curve Level Risk

Basis Risk

Conforme referido,
operacionais aparecem

Os ariscos técnicos

�

�
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Riscos Técnicos

"Nesta linha, o A

implementação

2006, exig

financeiras uma

cuidada, dev

alterações

acord

Risco Operacio



9or ancanI B 61or ancanI B 61

que um banco se finan-
or a 6 meses e procede a
eiro cuja taxa se encon-
eses. Se a Euribor subir
rá um prejuízo.
o alteram-se de forma
s estes três tipos de risco
proceder à sua distinção
e particular vulnerabili-

sibilidade de se regista-
erificadas nas taxas de
os são causadas pela
axas de câmbio ou pela
ou passivos em moeda

o referido anteriormen-
mercado. Na perspecti-
axas de câmbio são um
ariações são considera-
lor dos activos financei-
e com todos os outros

ilidade de incapacidade
el, as perdas geradas por
de solvência é assim a
a.
o capital disponível e de
édito, risco de mercado,
ro, risco cambial e risco
crítico para os regulado-
a adequação de capitais

ue deverá ser alocado à
incorridos, de modo a

vel.

Conforme referido, podemos considerar que os riscos
operacionais aparecem a dois níveis diferentes:

Os abarcam uma multiplicidade de ris-riscos técnicos

�

�

Ao nível técnico, quando o sistema de informação ou
as medidas do risco são insuficientes;
Ao nível organizacional, quando o nível de e
de acompanhamento do risco e todas as regras e
políticas com ele relacionadas são inexistentes ou
insuficientes.

reporting

A Organização do Processo de
Acompanhamento do Risco

cos específicos, que incluem, entre outros, a possibilidade
de:

O grau de exposição aos riscos técnicos está largamente
dependente dos meios técnicos usados e processos
implementados em cada instituição.

O processo de acompanhamento do risco inclui todos os
sistemas de informação de risco, o e as acções
subsequentes a serem desencadeadas. Mesmo quando os
sistemas e as ferramentas de avaliação do risco estão bem
desenvolvidas, a organização do sistema de e de
tomada de decisões deverá ser objecto de grande cuidado e
atenção.

Um requisito elementar é a separação dos responsáveis
pela captação e/ou execução das operações dos responsá-
veis pelo acompanhamento e controlo do risco. Aos
primeiros, competirá uma actuação mais focalizada no
volume de negócios e na rendibilidade, enquanto aos
segundos competirá a decisão “sim” ou “não”, não
considerando necessariamente todas as oportunidades
comerciais, margens, etc.

reporting

reporting

�

�

�

Erros ou falhas no processamento das transacções;
Deficiências nos sistemas de informação;
Ferramentas inadequadas para a avaliação e controlo
desses riscos.

*Mestre em Finanças.

Conclusão
Num mundo de pressão e competição constantes, é

essencial para as instituições financeiras identificarem,

quantificarem e controlarem as suas exposições aos

riscos de modo a minimizarem perdas, sobreviverem e

ultrapassarem os seus concorrentes.

Entender os riscos permite aos responsáveis

efectuarem a sua gestão e, assim, prepararem-se de

modo consciente para as consequências resultantes de

acontecimentos adversos, evitarem ou, pelo menos,

minimizarem perdas, estabelecerem previsões de

prejuízos e, desta forma, encontrarem-se em melhores

condições para optimizarem a rendibilidade.

A gestão dos riscos envolve, entre outros aspectos, a

estimação da sua frequência e dimensão, o estabeleci-

mento de limites de posição através de uma estratégia

de afectação de activos, a constituição de uma reserva

de capital prudencial para fazer face a perdas potenciais

e o controlo constante para preservar a rendibilidade e

sobrevivência da empresa.

Estes aspectos são reforçados pelas orientações

oriundas das entidades de regulação, que nas palavras

do Basel Committee visam “An improved capital

adequacy framework … intended to foster a strong

emphasis on risk management and to encourage ongoing

improvements in banks' risk assessment capabilities”

One-size-fits-all

.

Nesta linha, o Acordo de Basel II, com implementa-

ção prevista para o final de 2006, exigirá das instituições

financeiras uma preparação profunda e cuidada, devido

às significativas alterações relativamente ao acordo de

Basel I.

Em termos muito sintéticos pode referir-se que com

Basel II o Committee abandonou a metodologia de

cálculo “ ” para as necessidades mínimas

de capital, introduzindo o conceito de três pilares,

através do qual procura conciliar as necessidades

regulatórias com os princípios económicos da gestão de

risco. Por outro lado, enquanto o Acordo Basel I se

cingia às medidas do risco de mercado e a medidas

básicas de risco de crédito, Basel II introduz um

conjunto de abordagens sofisticadas do risco de crédito

e três abordagens diferentes para o cálculo das

necessidades mínimas de capital para fazer face à

cobertura do risco operacional, o qual em Basel I não

era explicitamente coberto.�

Riscos Técnicos

"Nesta linha, o Acordo de Basel II, com

implementação prevista para o final de

2006, exigirá das instituições

financeiras uma preparação profunda e

cuidada, devido às significativas

alterações relativamente ao

acordo de Basel I."

Risco Operacional
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As doze estrelas da União Europeia estão colocadas

em torno do anel exterior e envolvem o desenho de uma

estátua da antiguidade que representa o discóbolo no

momento do lançamento do disco.

O logotipo dos Jogos Olímpicos “ATENAS 2004” e os

cinco anéis olímpicos são representados à esquerda,

enquanto o algarismo “2” e a palavra “EYP” se

encontram sobrepostos à direita. O ano é inscrito de um

lado e do outro da estrela colocada ao centro e em baixo,

da seguinte forma: 20*04.

Sabia que em Março a Grécia emitiu uma nova moeda comemorativa de 2 euros destinada à circulação?

As moedas em euros destinadas à circulação têm curso legal em toda a zona do euro. De acordo com as

conclusões adoptadas a este respeito pelo Conselho em 8 de Dezembro de 2003, os Estados-membros estão

autorizados a emitir certas quantidades de moedas comemorativas em euros destinadas à circulação (50

milhões de moedas, no máximo), desde que cada um não emita mais de uma moeda comemorativa por ano e

que se trate unicamente de moeda com um valor facial de 2 euros.

Estas moedas devem ainda ter as mesmas características técnicas que as outras moedas em euros em

circulação, muito embora a sua face nacional apresente um desenho comemorativo.

http://europa.eu.int/eur-lex/en/

�

Face nacional da nova moeda

comemorativa de 2 euros

Eduardo
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de hoje incorpora form
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Apenas 24% das famílias portuguesas possui um

crédito à habitação (há 10 anos a percentagem era de

15%), valor que a longo prazo deverá aproximar-se da

média europeia, que é de 40%. E três em cada quatro

lares em Portugal têm habitação completamente

paga. Estas informações constam de um estudo

apresentado dia 26 de Maio pelo Banco Bilbao Vzcaya

Argentaria (BBVA) sobre “As Perspectivas do

Mercado Mobiliário em Portugal”. Em 2011, o BBVA

estima as necessidades de casa dos portugueses em

110 mil habitações, sendo a taxa média anual de

crescimento dos preços de aquisição de 5%.

O estudo alerta ainda para o potencial de cresci-

mento que existe no sector nacional ao nível do

segmento de residências a estrangeiros, nomeada-

mente provenientes dos países da Europa do Norte.

Nos últimos 10 anos, os preços de compra de casa

em Portugal sofreram uma valorização de 35%,

atingindo “um preço médio superior aos 1 100 euros

CRÉDITO À HABITAÇÃO
Uma em cada quatro famílias portuguesas

tem crédito à habitação

por metro quadrado, relativamente à média em 2003”.

No último ano, produziram-se “valorizações imobiliá-

rias superiores à inflação”, o que poderá indicar “o

começo de um novo ciclo no mercado residencial, com

leves aumentos dos preços reais no médio e longo

prazo”.

Extraído do jornal de 27 de Maio de 2004.Público

�
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Eduardo Farinha Pereira*

Aactividade financeira tem vindo a registar altera-
ções muito significativas nas últimas décadas, a um

ritmo bastante acelerado. A instituição financeira dos dias
de hoje incorpora formas de organização interna, estraté-
gias de comercialização e metodologias de atendimento ao
cliente muito diferentes daquelas que existiam há uma ou
duas décadas.

Por exemplo, o actual estado de desenvolvimento da rela-
ção comercial entre banca e seguros, fundada na afinidade e
potencial complementaridade dos seus produtos, provocou
um alargamento do espectro da oferta, com o aumento do
índice de satisfação dos clientes e, consequentemente, da
sua fidelização, através da aplicação de técnicas de venda
cruzada.

Outros aspectos específicos – como as alterações estru-
turais do sector segurador, a acentuada concorrência que se
faz sentir e o lançamento de produtos que abrangem uma
área cada vez mais alargada de protecção pessoal e patrimo-
nial –, conjugados com a existência de clientes mais infor-
mados e exigentes, obrigam à aquisição de um leque de com-
petências que deve incluir necessariamente conhecimentos
específicos da actividade seguradora.

Salienta-se, para este efeito, o que
abrangem quer a complexidade e especificidade dos segu-
ros, quer a sua aplicação prática no dia-a-dia da actividade
bancária, nomeadamente:

tipo de matérias

�

�

As particularidades da actividade seguradora, do voca-
bulário, dos seus produtos e serviços e das diferenças
que os caracterizam, sem perder de vista, todavia, a
necessidade de aquisição de uma perspectiva mais
vasta do sector segurador – características, dimensão,
potencialidades – e do seu estreito relacionamento
com a banca;
A aplicação de cada produto – mais vocacionado para

Competências na
Área de Bancassurance

a vertente de previdência ou para a captação de pou-
pança – à realidade do cliente da banca, procurando a
sua adequação a instituições ou grupos financeiros,
ainda que de orientação distinta, e de modo a promover
os seus interesses;
A análise de diversas questões ligadas à fiscalidade e
ao marketing e venda de produtos oriundos do merca-
do segurador, identificando os seus principais concor-
rentes na área bancária e também fora dela.

Colaboradores da área comercial mais directamente
envolvidos na acção de venda de produtos e serviços
da banca, com o intuito de promover o de
seguros;
Gestores de clientes particulares que privilegiem a
melhoria dos seus conhecimentos e desempenho e,
consequentemente, a evolução do seu nível de

e de responsabilidade;
Órgãos de direcção e de gestão, de forma a desenvol-
ver as suas capacidades e a sensibilizá-los para a
importância dos seguros na banca, principalmente no
cumprimento de metas comerciais e de expansão de
negócio, para além da fidelização da clientela.

�

�

�

�

cross-selling

experti-
se

*Responsável de Área de BancaSeguros.
Técnico do Instituto de Seguros de Portugal.

A aquisição deste tipo de conhecimentos torna-se espe-
cialmente adequada a profissionais do sector bancário situ-
ados aos mais diversos níveis:

Atingindo-se estes objectivos, e ao mesmo tempo que se
aumenta o nível de qualidade na assistência prestada aos
clientes deste segmento de negócio, factor cada vez mais
essencial para o sucesso, abrem-se
para a e

de todos os colaboradores envolvidos.

novas perspectivas
progressão profissional desenvolvimento pes-

soal �
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Cadernos de
Mercados

José Azevedo Pereira
Coordenador da Secção

Desenvolvimento
dos Mercados de
Capitais e Diversificação
Internacional

Desde longa data, os mercados financeiros têm
desempenhado uma função essencial nas economias mais
desenvolvidas, facilitando a transferência de fundos de
agentes económicos com excesso de recursos financeiros
para aqueles que necessitam de recursos financeiros.

Com o desenvolvimento económico e tecnológico

Considerações Gerais

registado em muitos países nas últimas
décadas, outros mercados de economias em
vias de desenvolvimento foram progressiva-
mente desenvolvendo esta função de transfe-
rência de fundos, através do crescimento dos
seus mercados de capitais, primário e
secundário, em alternativa ao tradicional
negócio bancário.

No entanto, o desempenho desta função,
quer nas economias mais desenvolvidas, quer
nas economias em vias de desenvolvimento,
fez-se, até à década de noventa, com base na
oferta e na procura dos respectivos mercados
nacionais.

É durante a década de noventa que se
regista uma grande transformação na procura e
na oferta de fundos no mercado de capitais,
indo de estratégias de financiamento e de
investimento essencialmente viradas para os
mercados domésticos e avançando para o
desenvolvimento de estratégias viradas para

os mercados internacionais. É a para a
diversificação internacional, para o desenvolvimento
efectivo de um mercado de capitais global, com as
vantagens e os problemas que este novo enquadramento
origina.

Para se ter uma ideia dessa mudança, até ao final dos
anos oitenta os investimentos financeiros internacionais
tinham pouca expressão. Nessa época o total dos activos
financeiros estrangeiros detidos por investidores
nacionais representava menos de 15%. A excepção eram

grande viragem

os investidores inglese
seus investimentos em
mente, grande parte do
um significativo peso d
carteiras.

Convém realçar, no
financeiros internacion
Europa do que no res
investidores americano
apetência pelos mercad
Talvez por estarem hab
capitais nacional (veja-
mercados nos gráficos 1
rigorosas pelos vários ag
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olharam para os restante
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noventa, embora esse c
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da variação das taxas de

Este grande crescim
ros internacionais resul
progressiva de diverso
maior relevo foi a
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Gráfico 2 – Comparação entre os mercados de acções da

União Europeia. Média da década de 90 (elaborado com dados da MSCI)
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Gráfico 1 – Comparação entre os mercados mundiais de acções.
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e financiamento e de
lmente viradas para os
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para a
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udança, até ao final dos
anceiros internacionais
poca o total dos activos
dos por investidores
15%. A excepção eram

grande viragem

os investidores ingleses, que tinham cerca de 25% dos
seus investimentos em activos de outros países. Actual-
mente, grande parte dos fundos de investimentos já tem
um significativo peso de títulos internacionais nas suas
carteiras.

Convém realçar, no entanto, que os investimentos
financeiros internacionais têm sido mais comuns na
Europa do que no resto do mundo. Por exemplo, os
investidores americanos nunca demonstraram grande
apetência pelos mercados de capitais de outros países.
Talvez por estarem habituados a um grande mercado de
capitais nacional (veja-se a comparação entre os vários
mercados nos gráficos 1 e 2) e ao cumprimento de regras
rigorosas pelos vários agentes que operam no mercado de
capitais doméstico, os investidores americanos sempre
olharam para os restantes mercados com algum descrédi-
to, desmotivando-os de realizarem investimentos em
acções e obrigações de empresas de outros países.

Esta viragem para o exterior incentivou muito o
crescimento dos vários mercados durante a década de
noventa, embora esse crescimento já se tivesse iniciado
na década de oitenta.

O mercado mundial, visto como um agregado dos
restantes mercados, cresceu cerca de 25 vezes nos
últimos 25 anos.

O total da capitalização bolsista mundial era, em 2003,
cerca de 25 triliões de US (embora a dimensão do
mercado mundial medido numa moeda esteja dependente
da variação das taxas de câmbio).

Este grande crescimento dos investimentos financei-
ros internacionais resultou da conjugação simultânea ou
progressiva de diversos factores. Um dos factores de
maior relevo foi a

, que resultou na criação
de um mercado de capitais sem fronteiras. À diminuição
de restrições governamentais operada em muitos países,
e que arrastou outros por obrigações concorrenciais,
juntou-se o ,
com custos progressivamente mais baixos, facilitando o
seu acesso e, consequentemente, generalizando-se a sua
utilização. Este desenvolvimento tecnológico, generali-
zado à escala global, foi fundamental para o desenvolvi-
mento de novos produtos, para uma maior participação de
mais intervenientes nos mercados e, em última análise,
para o crescimento dos mercados de capitais em todo o
mundo. Além disso, muitos mercados domésticos foram
alimentados com privatizações de importantes empresas
que contribuíram para o aumento da capitalização
bolsista desses mercados.

progressiva liberalização internacio-
nal dos movimentos de capitais

desenvolvimento das novas tecnologias

O Crescimento dos
Mercados

"O mercado mundial, visto

como um agregado dos restantes

mercados, cresceu cerca de 25 vezes

nos últimos 25 anos."

O desenvolvimento tecnológico teve também
implicações decisivas sobre a organização, o acesso e a
divulgação de informação. A quantidade e, sobretudo, a

são bens preciosos para os
investidores. Se para os investimentos financeiros
domésticos este aspecto é muito importante, para se
investir em mercados geograficamente distantes torna-se
ainda mais relevante.

Este desenvolvimento de um mercado de capitais
mundial também tem levado a uma na
atitude dos investidores profissionais.

Actualmente, os gestores de fundos sabem que a
diversificação internacional faz parte da sua actividade
normal e que o mercado deve ser analisado à escala
internacional e não doméstica.

qualidade da informação

mudança cultural
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O crescimento do mercado e a sua globalização
tiveram como consequência quase imediata uma
progressiva integração dos diversos mercados nacionais,
sobretudo na União Europeia. Uma das medidas
utilizadas na literatura para medir o nível de integração
dos mercados de capitais é a correlação entre as taxas de
rendimento. Uma análise à evolução das correlações
entre os mercados da União Europeia mostra um enorme
movimento de integração da década de oitenta para a
década de noventa, como podemos observar no quadro 1.

Este processo de integração é o resultado de vários
factores: uma maior integração comercial e económica
entre os diversos países, a redução acentuada das
restrições governamentais sobre movimentos de bens e
capitais, uma maior concertação de políticas económicas
e monetárias e até uma mudança de atitude dos investido-
res institucionais. Acresce a isto que, em períodos de
maior volatilidade dos mercados financeiros, as correla-
ções entre os mercados aumentam. A

: quando importantes mercados, como Nova
Iorque, Londres ou Tóquio, estão agitados, os outros
mercados tendem a estar também agitados.

Há, contudo, aspectos específicos em cada mercado
que fazem com que exista, ainda, alguma independência
entre alguns deles. Embora os factores internacionais
sejam cada vez mais influentes na variação das cotações
dos títulos e em muitas variáveis económicas (como, por
exemplo, a evolução das taxas de juro), os mercados
continuam a ser afectados por factores domésticos ou
regionais, relacionados frequentemente com os níveis de
especialização das economias, com os níveis de desen-
volvimento tecnológico do país e com condições
culturais e sociológicas locais.

volatilidade é
contagiosa

Dado que a volatilidade é contagiosa, em épocas de
crises internacionais, a globalização dos mercados
financeiros leva a que os factores internacionais prevale-
çam sobre os domésticos, e aqueles tornam-se a principal
causa da elevada volatilidade dos mercados. Isto não é
um bom indicador para os gestores de carteiras de títulos,
porque, quando os mercados nacionais sofrem choques
negativos, é quando a diversificação internacional se
torna mais necessária.

Convém realçar que o é
importante no estudo de carteiras de títulos, pois constitui
uma variável fundamental na determinação do risco da
carteira. Quanto mais baixas são as correlações entre
títulos de uma carteira, maior é a redução que se obtém no
risco do investimento global.

Uma das maiores barreiras à diversificação internacio-
nal de investimentos financeiros é o . O
rendimento dos investimentos em títulos de outros países
é afectado pelo rendimento dos títulos no mercado de
origem e pelo efeito da taxa de câmbio.

Vejamos um pequeno exemplo de um título em apenas
dois períodos.

Analisemos os seguintes rendimentos:
a) Rendimento do activo em euros (R€)
b) Rendimento do activo em dólares (R$)
c) Variação cambial em %
a) Rendimento em euros

b) Rendimento em $

c) Variação da taxa de câmbio

Uma análise conjunta poderá ser efectuada a partir da
seguinte igualdade:

(1 + R ) = (1 + R ) * (1 + R )
No nosso exemplo seria:

(1 – 0,12) = (1 + 0,1) * (1 – 0,20)
Este exemplo simples demonstra que a rendibilidade

nível das correlações

risco cambial

$ € X

dos títulos estrangeiros
investidor, visto que o e
para caso.
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A Integração dos
Mercados de Capitais
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17%
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17%
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22%

22%

País 1980s 1990s Variação

Quadro 1 – Correlações entre as taxas de rendimento dos

mercados de acções da União Europeia.

Médias por mercado (elaborado com dados da MSCI).
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el das correlações

risco cambial

X

dos títulos estrangeiros varia consoante o domicílio do
investidor, visto que o efeito cambial é diferente de caso
para caso.

O risco do investimento em títulos de outros países é
composto pelo risco de preço (risco de variação da
cotação dos títulos no mercado doméstico) e pelo risco de
câmbio. Mas estes dois riscos não são aditivos, sendo a
expressão que permite calcular o risco, por exemplo, em
dólares, a seguinte:

sendo:

= variância da taxa de rendimento dos títulos
em dólares

= variância da taxa de rendimento dos títulos
em euros

= variância da taxa de variação cambial €/$

= covariância entre R e R

Embora os estudos empíricos mostrem que o risco
cambial é menor que o risco de variação de preço das
acções, o efeito da taxa de câmbio é muito relevante nas
obrigações, pois o risco cambial é, frequentemente,
maior que o risco de preço das obrigações.

Embora os estudos empíricos também mostrem que a
componente cambial não é a componente principal de um
portfólio diversificado num período longo e que o efeito
final da taxa de câmbio é menor em portfólios internacio-
nais diversificados por vários países, os estudos também
mostram que o risco cambial é muitas vezes significativo,
pelo que constitui uma importante barreira à diversifica-
ção internacional.

Um dos maiores contributos ao aumento dos investi-
mentos financeiros europeus foi o

, entre onze dos
países, com a criação da moeda única. O desaparecimen-
to desta importante barreira contribuiu, decisivamente,
para o desenvolvimento de um mercado europeu de
carteiras de títulos.

A análise de investimentos financeiros em mercados
internacionais é mais complexa do que a que é efectuada
para investimentos nos mercados domésticos. Primeiro,
quando os investidores consideram a hipótese de investir
num mercado mundial são confrontados com um grande
número de mercados nacionais, moedas e sectores de
actividade, o que os coloca perante uma grande variedade

€ $

desaparecimento do
risco cambial na União Europeia

Câmbio
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Problemas e Tendências
dos Investimentos
Internacionais

de produtos, muitas vezes de difícil comparação. Isto
requer uma aprendizagem e uma familiaridade com as
operações, mecanismos de negociação, custos e limita-
ções dos diversos mercados estrangeiros. Levanta,
também, problemas na obtenção de informação fiável e
oportuna sobre certas empresas, pelo que, por vezes, é
necessário obter informação adicional directamente das
empresas (por exemplo, visitando-as).

Além disso, mesmo obtendo esta informação, muitas
vezes não é aconselhável, ou possível, usar directamente
os mesmos métodos de análise do mercado doméstico,
pois há importantes diferenças nos procedimentos
contabilísticos dos vários países, tornando as compara-
ções directas difíceis.

Acresce a isto, por exemplo, problemas linguísticos e
de apresentação e interpretação dos relatórios e contas
das empresas. Os relatórios variam de país para país no
formato, no grau de detalhe e na fiabilidade da infor-
mação.

Embora à medida que os investimentos internacionais
crescem, , bancos e empresas de serviços
financeiros têm mais informação disponível com
interesse para o investidor (actualmente, há bases de
dados como Bloomberg, Reuters, Datastream, etc., que
têm muita informação, histórica e ), a verdade é
que isto obriga a um conhecimento profundo dos vários
mercados e produtos, sendo um processo que consome
tempo e dinheiro e que não está ao alcance de todos os
investidores.

Por isso, a diversificação internacional partiu, essen-
cialmente, dos investidores institucionais, geridos por
profissionais com formação e conhecimentos adequados
para operarem neste contexto. Mesmo estes investidores
sentem necessidade de segmentar o mercado interna-
cional por zonas de mercados com características comuns
(por exemplo: mercados emergentes, asiáticos, ou até
ibérico, etc.) para que os gestores profissionais se possam
concentrar no acompanhamento das empresas desses
mercados, obtendo, tratando e analisando a informação
em tempo oportuno em cada segmento.

Esta profissionalização e o crescente conhecimento
dos diversos mercados conduzirão os investidores a
deterem mais carteiras de títulos internacionais. Acresce
a isto a continuação do aumento da concorrência entre
bolsas, com o desenvolvimento de processos de coopera-
ção ou de fusão. Este aumento da dimensão dos concor-
rentes permitirá reduzir custos de admissão e de negocia-
ção, melhorar a transparência das operações e do
mercado e aumentar a agressividade comercial, reforçan-
do a tendência actual de crescimento da diversificação de
investimentos financeiros e a afirmação definitiva de um
mercado global à escala mundial.

brokers

online

*Coordenador Científico da
Área Disciplinar de Gestão Financeira.

Docente do ISGB.

�
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... Sobre Management
(IV) Notas Finais

Augusto Monteiro*

Após um razoável interregno, venho, com estas
Notas Finais, terminar a curta série de aponta-
mentos SOBRE , que a

INFORBANCA teve a amabilidade de acolher.
Neste último apontamento, porque de “notas finais”

se trata, não abordo nenhum novo tópico. Apenas
esclarecerei o meu pensamento sobre um aspecto do
terceiro apontamento da série “Gestão Participativa.
Estilos”.

Recordo que, praticamente a iniciar o texto, escrevi
que “o conceito humanista da participação veio associa-
do ao conceito pragmático e utilitário de gestão por
objectivos”. Ora, esta aparente antítese de qualificativos
– humanista, por um lado, e pragmático e utilitário, por
outro – poderá eventualmente ser interpretada como
uma desvalorização ou menosprezo da ideia de gestão
por objectivos. Decididamente, não é disso que se trata.
No meu entendimento, utilitário e pragmático não têm
subjacente nenhuma carga negativa, antes pelo contrá-
rio. São, para mim, qualificativos absolutamente
respeitáveis. Considero a assunção clara e corajosa de
objectivos concretos altamente meritória e digna de
apreço, atributos que não reconheço ao enunciado
palavroso e difuso, ainda que altissonante, de aspirações
líricas.

Há, no entanto, que reconhecer que a fixação de
objectivos não basta. Com efeito, e voltando a recordar o
terceiro apontamento, nele se fala, mais adiante, de uma
“filosofia de fixação de objectivos, com o inerente
compromisso da sua realização”. Este é o cerne da
questão. Não chega definir objectivos, há que realizá-los,
atingindo os resultados desejados. E assim, na literatura
anglo-saxónica sobre , chegou a propor-se

MANAGEMENT

management

que a expressão , que se tinha
tornado corrente, fosse substituída por

, porque era esse o verdadeiro conceito.
Já agora que falámos de literatura anglo-saxónica

sobre , vem a propósito evocar que, na
mesma linha da ênfase dada à fixação de objectivos e,
mais que tudo, à obtenção de resultados, nela se
sublinham frequentemente, para não dizer constante-
mente, duas atitudes, que são como que os dois pilares
da : e . Se é que
têm tradução correcta para português, diríamos que o
seu equivalente, na nossa língua, seria o compromisso, o
empenhamento e, complementarmente, o sentido da
realização, da materialização do objectivo proposto.

O percurso entre o e o
passa – continuamos a evocar terminologia anglo-
-saxónica pela prossecução tenaz da ou, me-
lhor ainda, da , sendo que costuma dizer-se
que se é fazer bem as coisas, é
fazer bem as melhores coisas.

Muito provavelmente, é pela prática desta filosofia de
vida, que os textos anglo-saxónicos sobre
traduzem, que se chega ao êxito, ao sucesso, meta que
outras filosofias de vida, pelo contrário, secundarizam ou
sobre a qual fazem mesmo recair o seu anátema.

Cada sociedade terá como prémio o que a sua
filosofia de vida determinar. O que nenhuma poderá,
com toda a certeza, é ter por prémio o que só outras
filosofias de vida, que não a sua, asseguram. Em

– de novo, a literatura
anglo-saxónica – David Landes deixa-o bem claro.

management by objectives
management by

results

management

performance commitment achievement

commitment achievement

efficiency
effectiveness

efficiency effectiveness

management

A
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Divulgando
Vivemos num mundo agitado, com “agendas” sobrecarregadas, prioridades a gerir e onde não é fácil mantermo-
-nos a par de todas as publicações interessantes que surgem todos os dias. Neste espaço, vamos, sempre que nos
pareça oportuno, seduzi-lo para obras que podem de alguma forma ajudá-lo a resolver melhor essa “lacuna”,
divulgando-as.

A permanente mobilidade e instabilidade do ambiente económico torna

imperativo que todos os decisores disponham do máximo de informação, para

que as suas previsões ocorram em tempo oportuno e o mais correctamente

possível e daí possam resultar, assim, as decisões mais adequadas.

A , de Joseph G. Nellis e David Parker, publicado pela Rés-

-Editora, constitui um contributo excelente para adquirir uma consciência colectiva

sobre a importância das questões macroeconómicas, através de um exercício de

sensibilização rápido e eficaz, dirigido ao essencial como se aprende a fazer,

diariamente, nas melhores .

Essência da Economia

Business Schools

Na moderna sociedade da informação e do conhecimento, impõem-se em

número crescente as soluções de nas diferentes instituições que

praticam ou irão praticar o ensino a distância, como resposta aos novos paradigmas

na área da educação e da formação, tal como a formação ao longo da vida, como algo

fundamental na estabilidade do indivíduo no mercado de trabalho.

Assim, é importante conceber soluções de que flexibilizem o acesso aos

recursos de aprendizagem, implantando estratégias pedagógicas adequadas a uma

aprendizagem mais eficaz. A qualidade e relevância dos conteúdos de um curso de

são factores condicionantes para o seu sucesso, requerendo a

compreensão dos mecanismos subjacentes aos processos de ensino e

aprendizagem.

e , de Jorge Reis Lima e Zélia Capitão, editado pela

CentroAtlantico.pt, descreve o processamento da aprendizagem – “como se

aprende” – e sugere modelos para a estruturação de e-conteúdos – “como ensinar”.

A análise de três e-cursos mostra a importância das orientações pedagógicas relativas

à aprendizagem, à estruturação dos conteúdos e ao desenho da sua

e-Learning

e-Learning

e-Learning

e-Learning e-Conteúdos

interface.

Haverá um estilo de gestão português?

Poder-se-á falar de um Portugal?

Ou os gestores portugueses misturam várias influências, em particular a

norte-americana?

“Os portugueses inovam na prática da gestão no fio da navalha.” A prática da

gestão em Portugal é um híbrido, onde a influência da gestão norte-americana é

crescente, particularmente nas camadas mais cosmopolitas. Mas há um trunfo

bem português, que tem de ser potenciado – e que é mais forte do que em

qualquer outra cultura latina: o improviso estratégico e organizacional face a

circunstâncias complexas.

, de Jorge Nascimento Rodrigues e Géraldine

Correia, da CentroAtlantico.pt, apresenta respostas de 16 pensadores

portugueses em gestão, professores e consultores. Poderá encontrar-se aqui

com o olhar dos principais especialistas que têm ajudado a formar as gerações de

gestores e quadros nos últimos 20 anos.

management made in

Mestres Portugueses da Gestão

>

>

>
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FORMAÇÃO EM

ALTERNÂNCIA

O Instituto de Formação Bancária (IFB) vem
colaborando regularmente com o Instituto do Emprego
e Formação Profissional (IEFP) na formação de jovens

através do Programa Aprendizagem. Assim, desenvolvem em
parceria, desde 1992, o Curso Geral Bancário em Regime de
Alternância, que, até esta data, já formou mais de 1 000
diplomados, os quais, na sua maioria, exercem hoje funções na
Banca.

Para melhor poderem adequar a formação a oferecer aos
novos perfis profissionais do sector, ambas as Instituições vêm
trabalhando na alteração do enquadramento legal do Programa
de Formação em Alternância na área da Banca através do Pro-
grama Aprendizagem do IEFP. Em resultado desse trabalho

Novos Cursos Jovens na Área da Bancapara

conjunto acaba de ser publicada a
, que, revogando a legisl

ção de três cursos com característ
encontro das necessidades actuais

com o 9º ano, tem a duração de 3
lência ao 12º ano e ao nível 3 de q
candidatos para a função de

já com o 12º ano, tem a duração de
porcionará o nível 3 de qualifica
mará igualmente candidatos pa

.

de Abril

a) Técnicas e Operações Ban

Assis
b) Técnicas e Operações Ban

Comercial

Decorreram, nos passados dias 15 e 19 de Abril,
respectivamente no Porto e em Lisboa, cerimó-
nias de entrega de Certificados de Formação

Profissional aos 108 formandos que, após 3 anos de forma-
ção, concluíram o Curso Geral Bancário em Regime de
Alternância que concede equivalência ao 12º.Ano e ao nível
3 da União Europeia. Este projecto, criado em 1992, resulta
de uma parceria entre o Instituto de Formação Bancária e o
Instituto do Emprego e Formação Profissional.

No decorrer de ambas as Sessões, foram proferidas pala-
vras de apreço por este Projecto de Formação Profissional
que, ao longo dos 12 anos de existência, permitiu já certifi-
car 986 jovens, a grande maioria dos quais está já integrada
no sector financeiro constituindo assim uma bolsa de
emprego qualificado, à qual o sector financeiro pode recor-
rer.

Em Lisboa presidiram à Sessão o Dr. Carlos Durães Con-
ceição, Vogal da Comissão Executiva do IEFP, e o Dr. João
Mendes Rodrigues, Secretário-Geral da Associação Portu-
guesa de Bancos, e no Porto, o Dr. Carlos Boticas, Delega-
do Regional do Norte do IEFP, e o Dr. Luís Vilhena da
Cunha, Director-Geral do IFB.

Em ambas as Sessões Porto e Lisboa , estiveram presen-

Jovens Recebem Diploma Sessões Conjuntas IFB-IEFPem

tes mais de uma centena de convidados, abrangendo respon-
sáveis por departamentos oficiais, nomeadamente do Institu-
to do Emprego e Formação Profissional, e instituições que
colaboram ou se associam à actividade do IFB, bem como
representantes dos Bancos Associados, dos órgãos directivos
e pedagógicos do IFB e, igualmente, a equipa formativa.

Aos diplomados foram dirigidas palavras de satisfação
pelo êxito que alcançaram e de incentivo para que continuem
a privilegiar a sua formação académica e profissional.�

Institu
de For
Bancár

Sessão no Porto.

Sessão em Lisboa.

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu
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De 24 a 28 de Maio decorreu no IFB a Exposição

“Formação em Alternância na Banca – Memórias e

Futuro”.

A Exposição constituiu uma mostra de trabalhos

e actividades curriculares e extra-curriculares

realizados pelos alunos, e pretendeu ilustrar o

passado e o presente do Curso Geral Bancário,

perspectivando, ainda, o futuro da Formação em

Alternância na Banca. �

mação Bancária (IFB) vem
ente com o Instituto do Emprego
al (IEFP) na formação de jovens

zagem. Assim, desenvolvem em
Geral Bancário em Regime de

ata, já formou mais de 1 000
maioria, exercem hoje funções na

quar a formação a oferecer aos
ector, ambas as Instituições vêm
quadramento legal do Programa

na área da Banca através do Pro-
P. Em resultado desse trabalho

ea da Banca

conjunto acaba de ser publicada a
, que, revogando a legislação anterior, prevê a realiza-

ção de três cursos com características inovadoras e que vêm ao
encontro das necessidades actuais da Banca:

– Destina-se a jovens
com o 9º ano, tem a duração de 3 anos, proporcionará equiva-
lência ao 12º ano e ao nível 3 de qualificação da UE e formará
candidatos para a função de .

– Destina-se a jovens
já com o 12º ano, tem a duração de cerca de um ano e meio, pro-
porcionará o nível 3 de qualificação profissional da UE e for-
mará igualmente candidatos para a função de

.

Portaria nº 418/2004, de 22
de Abril

a) Técnicas e Operações Bancárias 1

Assistente Comercial
b) Técnicas e Operações Bancárias 2

Assistente
Comercial

c) Técnicas de Gestão de Clientes – Banca

Gestor de Clientes
novas oportunidades de

formação para os que pretendam exercer funções na Banca

– Destina-se a
jovens já com o 12º ano e o nível 3 podendo, assim, admitir
diplomados com os dois cursos anteriores. Por força de um Pro-
tocolo, permitirá aos diplomados que venham a ingressar no
Instituto Superior de Gestão Bancária a obtenção de equivalên-
cia a um conjunto significativo de cadeiras. Formará candidatos
a .

A Portaria 418/2004 vem trazer

em dois planos: por um lado, oferece, para candidatos mais qua-
lificados, cursos mais avançados e exigentes, por outro, cria con-
dições naturais para que muitos deles venham a poder continuar
os seus estudos no Instituto Superior de Gestão Bancária.�

sões Conjuntas IFB-IEFP “Memórias e
Futuro”

onvidados, abrangendo respon-
iais, nomeadamente do Institu-

Profissional, e instituições que
actividade do IFB, bem como
sociados, dos órgãos directivos
mente, a equipa formativa.
rigidas palavras de satisfação
e incentivo para que continuem
adémica e profissional.�

Instituto
de Formação
Bancária

Inscrições Abertas

Estes cursos terão início em datas a

anunciar e após aprovação do Instituto

do Emprego e Formação Profissional.

Para mais informações e para obter a ficha

de inscrição consulte www.ifb.pt

Sessão em Lisboa.

INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Ministério da Segurança
Social e do Trabalho
Secretaria do Estado do Trabalho

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu
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Fernando Conceição Nunes*

I. Moeda electrónica e instituições de moeda electró-
nica

1

(IME) não são realidades inteiramente coincidentes:
as instituições de moeda electrónica emitem moeda electró-
nica, mas nem toda é por elas emitida; há outros tipos de
instituições de crédito que também a emitem .

No limite, poderíamos até admitir a inexistência de
instituições de moeda electrónica, sendo esta emitida
apenas por instituições de crédito não especializadas neste
tipo de actividade.

Por outro lado, a emissão está muito longe de esgotar as
vicissitudes de que a moeda é susceptível – também circula
e é utilizada em operações de pagamento. E com isto não
têm directamente a ver as instituições de moeda electrónica.

Sendo realidades distintas, justifica-se que as abordemos
separadamente, embora sem esquecer a conexão que as
liga.

2

As Instituições de

Moeda Electrónica

Caracterização das Instituições de
Moeda Electrónica

II. instituições de moeda electrónica

especializadas

especializadas

graus
universais

generalidade

III.

porta-moedas electrónico

As ,
reguladas no DL nº 42/2002, de 2 de Março, são
instituições de crédito , consti-
tuindo um dos tipos de instituições previstos no
Regime Geral das Instituições de Crédito e
Sociedades Financeiras, aprovado pelo DL nº
298/92, de 31 de Dezembro (cfr. a alínea j) do
art. 3º, na redacção do DL nº 201/2002, de 26 de
Setembro).

Instituições de crédito são, no
dizer do nº 2 do art. 4º do Regime Geral, aquelas
que só podem efectuar as operações permitidas
pelas normas legais e regulamentares que regem
a sua actividade, sendo de admitir, por isso,
diversos de especialização; contrapõem-
-se às instituições – caso dos bancos
–, aquelas que podem praticar a
das operações próprias da actividade bancária e
financeira, salvas as excepções consagradas na
lei (cfr. o nº 1 do citado artigo).

O DL nº 42/2002 transpôs para o ordenamento
jurídico português a Directiva nº 2000/28/CE, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro, que
alterou a Directiva nº 2000/12/CE, do Conselho, de 20 de
Março, relativa ao acesso à actividade das instituições de
crédito e ao seu exercício, e a Directiva nº 2000/46/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro,
relativa ao acesso à actividade, exercício e supervisão
prudencial das instituições de moeda electrónica.

É, pois, com este diploma que se institui pela primeira
vez entre nós um regime jurídico-legal para a moeda
electrónica e para as instituições de moeda electrónica.

Note-se, porém, que, no que respeita à moeda electróni-
ca, não foi esta a primeira disciplina normativa da matéria.

Com efeito, e se bem que em sede de supervisão, já o
Banco de Portugal, ao regulamentar a emissão do porta-
-moedas automático, havia intervindo numa área que
podemos hoje considerar, sem hesitação, como pertencen-
do ao domínio da moeda electrónica (Instrução nº 54/96,
publicada no –
BNBP, nº 1, de 17 de Junho de 1996).

Analisámos a dita regulamentação num estudo que
dedicámos ao .

Também no plano comunitário, a citada Directiva nº

Boletim de Normas do Banco de Portugal

3

2000/46/CE não foi a
moeda electrónica, po
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de moeda electrónica
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3

2000/46/CE não foi a primeira incursão no terreno da
moeda electrónica, porquanto, e se bem que na óptica
característica de um quase-direito, já a Recomendação da
Comissão, de 30 de Julho de 1997, relativa às transacções
realizadas através de um instrumento de pagamento
electrónico e, nomeadamente, às relações entre o emitente e
o detentor, se referia aos “

” como sendo uma das modalidades dos “
” .

Seja, porém, como for, é com a Directiva nº 2000/46/CE
e o DL nº 42/2002 que se dá, respectivamente, no direito
comunitário e no direito português, a entrada plena e
definitiva do tema no âmbito das intervenções legislativas.

O DL nº 42/2002 compreende doze artigos, contendo
o regime, quer da moeda electrónica, quer das instituições
de moeda electrónica, não sendo correcto afirmar que a
disciplina da moeda electrónica é meramente instrumental
em relação à disciplina das instituições, pois, tal como já
salientámos, nem toda a moeda é emitida por aquelas, razão
por que o legislador teve o cuidado de esclarecer, no nº 6 do
art. 4º, que “

”.
Quanto à moeda electrónica, o diploma formula a

respectiva noção (art. 4º, nº 1), esboça o seu estatuto (art. 4º,
nºs 2, 3, 4, 5 e 6) e indica as entidades que a podem emitir
(art. 5º).

No que respeita às instituições de moeda electrónica, o
legislador procede ao respectivo enquadramento, definin-
do-as como “

” (art. 2º, nº 1), e regula sucessivamente as
seguintes matérias: (arts. 2º, nº 2,
6º e 7º), (arts. 8º, 9º e 12º),

(art. 10º) e (art. 11º).
Ao passo que há disposições que visam directamente

instrumentos de moeda electróni-
ca instrumentos de
pagamento electrónico

o disposto neste artigo é aplicável a todas as
instituições de crédito autorizadas a emitir moeda
electrónica

instituições de crédito que têm por objecto a
emissão de meios de pagamento sob a forma de moeda
electrónica

IV.

actividades permitidas
capital e fundos próprios

aplicações riscos de mercado

4

regular a actividade das instituições (v.g., arts. 2º, 4º, 5º e
7º), outras há cujo intuito é nitidamente ,
assegurando a e das instituições, de
modo a garantir o direito ao reembolso dos portadores de
moeda electrónica (art. 4º, nº 3).

Estabelece o art. 4º do DLnº 42/2002:

A simples leitura deste artigo revela-nos os traços
característicos deste tipo de moeda.

Há elementos de regime implícitos e outros que se
revelam através do desenvolvimento das soluções expres-
samente consagradas na lei.

Vamos esboçar o regime da moeda electrónica, tendo
como ponto de partida os subsídios fornecidos pela análise
do citado art. 4º.

prudencial
solvabilidade liquidez

“Artigo 4º
Noção de moeda electrónica

1 – Moeda electrónica é um valor monetário, represen-
tado por um crédito sobre o emitente:

a) Armazenado num suporte electrónico;
b) Emitido contra a recepção de fundos; e
c) Aceite como meio de pagamento por outras entidades

que não a emitente.
2 – Os fundos a que se refere a alínea b) do número

anterior não podem ter um valor inferior ao valor monetá-
rio emitido.

3 – A moeda electrónica é reembolsável, a pedido dos
portadores e durante o período de validade, pelo valor
nominal, em moedas e notas de banco ou por transferência
bancária, sem outros encargos que não os estritamente
necessários à realização dessa operação.

4 – As condições de reembolso da moeda electrónica
devem ser claramente estabelecidas por contrato entre a
instituição emitente e o portador.

5 – O limite mínimo de reembolso, se existir, deve ser
estabelecido no contrato a que se refere o número anterior e
não pode exceder €10.

6 – O disposto neste artigo é aplicável a todas as
instituições de crédito autorizadas a emitir moeda
electrónica.”

Regime da Moeda Electrónica

I. Noção Legal"No limite, poderíamos até admitir a

inexistência de instituições de moeda

electrónica, sendo esta emitida apenas

por instituições de crédito não

especializadas neste tipo de actividade."
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A moeda electrónica é emitida por uma instituição de
crédito, mas nem todas as instituições de crédito podem
emitir moeda electrónica (cfr. o art. 5º), contra a recepção de
fundos, derivando do acto de emissão a vinculação do
emitente ao reembolso da moeda electrónica emitida, a
pedido do portador, e durante o período de validade, pelo
valor nominal, em moedas e notas de banco ou por transfe-
rência bancária (cfr. o art. 4º, nºs 1, b), e 3).

Do acto de emissão resulta, pois, um sobre o
emitente, cujo objecto é a conversão da moeda electrónica
em moeda ou (art. 4º, nº 1, proémio).

O titular do crédito sobre o emitente é o (art. 4º,
nºs 3 e 4).

O crédito sobre o emitente , portanto.
Não circula, porém, sozinho, desacompanhado, mas

apenas enquanto armazenado num suporte electrónico (art.
4º, nº 1, a)).

Armazenado significa . O suporte electrónico,
reduzido à sua expressão mais simples e essencial, é um
registo electrónico.

Logo, o crédito que circula é o crédito registado no
suporte. Ou seja, o crédito registado electronicamente.

Há, pois, duas realidades que se transmitem: o e o
.

Atransmissão de um arrasta necessariamente o outro. Se
o emitente cumprir relativamente a quem se mostrar
legitimado pelo registo electrónico, cumpre bem, sendo
exonerado de responsabilidade.

A circulação é : baseia-se na tutela da boa fé.
Só assim se assegura verdadeiramente a circulação da
moeda, protegendo o tráfego jurídico.

Tratando-se de moeda, a sua utilização, conforme a sua
natureza específica,concretiza-se através das operações de
pagamento, em que intervém como meio de extinção de
obrigações .

Toda a moeda, seja qual for a sua espécie, é, do ponto de
vista económico, um instrumento geral de trocas e,
juridicamente, um modo de extinção, pelo cumprimento,

crédito

legal escritural

portador

circula

registado

registo
crédito

fiduciária

pecuniárias

de obrigações pecuniárias. Entregando moeda ao credor, o
devedor exonera-se, libera-se do seu vínculo. Por isso, se
diz que a moeda tem .

Isto mesmo resulta, para a moeda electrónica, da alínea
c) do nº 1 do art. 4º (“

”).
Há aspectos que devemos realçar:
Antes de mais, ser o poder liberatório da moeda electró-

nica de origem e não legal. Terá de haver um
, ainda que tácito, entre quem paga (devedor) e

quem recebe (credor), para que este aceite a eficácia
liberatória da moeda electrónica.

Autilização da moeda electrónica num acto de pagamen-
to supõe necessariamente a sua transmissão para o credor, o
qual passa a ser o novo titular do registo electrónico e do
crédito sobre o emitente que o mesmo representa.

Saber se o credor poderá utilizar de novo a mesma moeda
em outras operações de pagamento, em que intervenha
como devedor, ou se, pura e simplesmente, a poderá
transmitir a terceiro, que a utilize noutras operações, ou se
terá forçosamente o ónus de exercer o seu direito de crédito
sobre o emitente, sob pena de o mesmo se extinguir, é
questão que depende, a nosso ver, do tipo de moeda
electrónica e tecnologia utilizadas. É ponto que o DL nº
42/2002 deixa em claro, remetendo para a iniciativa dos
interessados.

poder liberatório

contratual,
acordo

aceite como meio de pagamento por
outras entidades que não a emitente

Reunindo agora os d
texto legal, não só daqu
consequências que dele

Examinemos cada um

Diz o nº 1 do art. 4º
monetário.Aafirmação

Claro que a moeda e
conta ou de valor, padrã
moeda electrónica pod
monetário (v.g., euro, lib

Aquilo que caracteri
geral de t

dívidas pecuniárias.
Tem, pois, a natureza

um valor monetário.

Dado que o signo ele
confiança que nele depo
convictos de que o emi
noutras espécies de moe

O conteúdo ou objec
moeda electrónica, é a
fundos, contra cuja rece
do art. 4º).

Trata-se, porém, de u
que consiste na entreg
metálicas) representativ

Do ponto de vista m
moeda, pelo que é

.

O crédito sobre o em
idóneo para assegurar a

Esse algo é um regist
um computador como,
-moedas.

O registo dá corpo ao
do que o mesmo circule

Ou seja, o registo el
que caracteriza esta es
monetários electrónico

).

A moeda electrónica
do por um crédito repre

a) Signo monetário

instrumento

b) Fiduciário

c) Convertível

convertível
d) Crédito represen

Pode, por isso, afirm
incorpora-o, material
realização.

electrónicas �

IV. Utilização

Definição d

"Seja, porém, como for, é com a

Directiva nº 2000/46/CE

e o DL nº 42/2002 que se dá,

respectivamente, no direito

comunitário e no direito português, a

entrada plena e definitiva do tema no

âmbito das intervenções legislativas."

III. Circulação

II. Emissão

1 A moeda electrónica po
saldo em numerário registado

2 Além das instituições
Caixa Económica Montepio
instituições de crédito para o
42/2002, mencionado no texto

3 Cfr. Fernando Conceiç
Bancário,AA. VV., Coimbra E

4 Recomendação da Com
de 2.8.97, págs. 52 e segs.
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ndo moeda ao credor, o
eu vínculo. Por isso, se

.
da electrónica, da alínea

”).
:

atório da moeda electró-
egal. Terá de haver um
uem paga (devedor) e
este aceite a eficácia

a num acto de pagamen-
smissão para o credor, o
registo electrónico e do

mo representa.
de novo a mesma moeda
to, em que intervenha
mplesmente, a poderá
outras operações, ou se
r o seu direito de crédito
mesmo se extinguir, é
er, do tipo de moeda
. É ponto que o DL nº

do para a iniciativa dos

rio

meio de pagamento por

Reunindo agora os diversos contributos que fomos recolhendo da análise do
texto legal, não só daquilo que nele expressamente se contém, mas também das
consequências que dele se inferem, podemos definir moeda electrónica:

Examinemos cada um dos elementos da definição:

Diz o nº 1 do art. 4º, no seu proémio, que a moeda electrónica é um
monetário.Aafirmação é redundante, e pode induzir em erro.

Claro que a moeda electrónica é um ; mas não é enquanto unidade de
conta ou de valor, padrão ou referencial de outros valores, que ela se manifesta; a
moeda electrónica pode estar, com efeito, denominada em qualquer padrão
monetário (v.g., euro, libra, franco suíço, dólar).

Aquilo que caracteriza a moeda electrónica é ser um de pagamento, um
geral de trocas, susceptível de fazer extinguir, por cumprimento,

dívidas pecuniárias.
Tem, pois, a natureza de monetário, de coisa que incorpora e representa

um valor monetário.

Dado que o signo electrónico carece de valor intrínseco, valendo apenas pela
confiança que nele depositam os agentes económicos que se dispõem a aceitá-lo,
convictos de que o emitente honrará, quando solicitado, o dever de o converter
noutras espécies de moeda, é justo qualificar esta moeda como .

O conteúdo ou objecto do crédito sobre o emitente, que constitui o cerne da
moeda electrónica, é a pretensão ao “ ” – palavra do legislador – dos
fundos, contra cuja recepção a moeda foi inicialmente emitida (cfr. os nºs. 3, 4 e 5
do art. 4º).

Trata-se, porém, de um reembolso, cujo sentido é uma operação de
que consiste na entrega de outros signos monetários (v.g., notas e moedas
metálicas) representativos de valor nominal idêntico ao da moeda electrónica.

Do ponto de vista monetário, há de uma forma noutra forma de
moeda, pelo que é correcto dizer-se que estamos perante uma moeda

.

O crédito sobre o emitente carece, porém, de se materializar em algo que seja
idóneo para assegurar a circulação e utilização da moeda.

Esse algo é um registo electrónico, cujo tanto pode ser a de
um computador como, por exemplo, um do tipo porta-
-moedas.

O registo dá corpo ao crédito, torna-o “ ” no tráfego jurídico, permitin-
do que o mesmo circule e seja, afinal, exercido pelo respectivo portador.

Ou seja, o registo electrónico constitui verdadeiramente o monetário
que caracteriza esta espécie de moeda, podendo, por isso, falar-se em signos
monetários electrónicos (ou, dito de outro modo,

).

A moeda electrónica é um signo monetário fiduciário e convertível, constituí-
do por um crédito representado por um registo electrónico.

reembolso

a) Signo monetário
valor

valor

meio
instrumento

signo

b) Fiduciário

fiduciária
c) Convertível

conversão

conversão

convertível
d) Crédito representado por um registo electrónico

suporte memória
cartão de pagamento

visível

Pode, por isso, afirmar-se que o registo electrónico representa o crédito,
incorpora-o, materializa-o, facilitando a sua transmissão (circulação) e
realização.

signo

unidades monetárias
electrónicas

* Consultor jurídico da Caixa Geral de Depósitos.
�

Definição de Moeda Electrónica

Citando ...

"Não conheço nenhuma

excepção a esta regra:

custa menos comprar o

leite do que ter uma

vaca."

"Picamos sempre o

cavalo que galopa."

"O estudo em geral, a

busca da verdade e da

beleza são domínios em

que nos é consentido

ficar crianças toda a

vida."

"O verdadeiro mérito é

como os rios: quanto

mais profundo, menos

ruído faz."

"Um livro é um mundo

que fala, um surdo que

responde, um cego que

guia, um morto que

vive."

Samuel Butler

Plínio, O Velho

Albert Einstein

Halifax

Padre António Vieira

1 A moeda electrónica pode consistir, por exemplo, num cartão com valor armazenado ou num
saldo em numerário registado na memória de um computador.

2 Além das instituições de moeda electrónica, podem emitir moeda electrónica os bancos, a
Caixa Económica Montepio Geral, a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo e ainda outras
instituições de crédito para o efeito autorizadas pelo Banco de Portugal (cfr. o art. 5º do DL nº
42/2002, mencionado no texto).

3 Cfr. Fernando Conceição Nunes, “O Porta-Moedas Electrónico”, in Estudos de Direito
Bancário,AA. VV., Coimbra Editora, Coimbra, 1999, págs. 213 e segs.

4 Recomendação da Comissão nº 97/489/CE, de 30 de Julho de 1997, publicada no JO, nº L208,
de 2.8.97, págs. 52 e segs.



“Quem dirige ou trabalha numa empresa tem de “su-
portar” clientes, fornecedores, accionistas, colegas, con-
correntes, autoridades, comunicação social, sindicatos,
comissões de trabalhadores, etc. ”– escre-
ve o Dr. Filipe de Jesus Pinhal, Vice-Presidente do BCP,
num artigo cheio de significado e humor.

Ora, se ainda não leu, leia um pouco agora porque
vale a pena. – “Como no passado, com o movimento da
Terra em torno do Sol, o erro não está na realidade, está
em quem persiste em a negar até que a evidência se
imponha. Subtileza dos tempos modernos, tornou-se
corrente cada um escolher e desenhar a sua “realidade”,
incorporá-la no discurso oficial e tentar “vendê-la” como
verdade absoluta.”

“Vivemos em Sociedade e trabalhamos num mercado
com regras que a todos obrigam por igual.”... /... “e ver-
dade das verdades, uma organização que não é questio-
nada, que não é posta à prova, que não é forçada a supe-
rar dificuldades, que não enfrenta desafios internos ou
externos – tende a adormecer numa perigosa rotina, cor-
rendo o risco de se virar para dentro de si própria, con-
vertendo-se na mais autista e improdutiva burocracia.”

.../...“O pensar mais em “Nós” do que “Neles”, o en-
deusamento das ideias próprias, a ausência de compro-
misso para com os outros, são as causas mais comuns do
distanciamento em relação à mais óbvia das questões

Uma maçada!

Porque É uma Nova Era... É a Sério
Síntese em Destaque ...

para qualquer organização comercial que, na sua simpli-
cidade, se pode enunciar assim: afinal o que é que o
cliente precisa, o que é que prefere, o que é que espera
de nós? A receita para o sucesso é bem simples: Kiss –
Keep it Short and Simple .

“Se entendermos que os nossos problemas se resol-
vem, não pela , pela , pela

, pela e pela sobre os
concorrentes, mas à custa do interesse dos nossos clien-
tes, então descobriremos que o mercado é mesmo racio-
nal e funciona de modo inteligente. Então, não podere-
mos surpreender-nos com a escolha óbvia dos clientes:
silenciosa, mas inexoravelmente, abandonar-nos-ão.
Farão a sua escolha, que privilegiará, inevitavelmente,
um concorrente mais ágil, mais competente e mais aten-
to. E aí não podemos clamar que o mundo é injusto, que
temos razão, mas o mercado não é suficientemente
esclarecido para compreender a lógica da nossa actua-
ção. Ficaremos com as nossas razões, mas ficaremos sós.”

E como último destaque: “ Numa organização solidá-
ria, ninguém pode afirmar que... “é com os outros”,
sobretudo porque quando alguém escolhe o que é consi-
go, escolhe o fácil, e quando determina que é com
outrem empurra a dificuldade. .../...

”

eficiência produtividade ino-
vação dedicação superioridade

Porque é uma nova
era, temos a responsabilidade de demonstrar que é a
sério.

Extraído da revista ,
de Março de 2004.

magazine Millennium bcp

“

�

Teve lugar nos dias 26, 27 e 28 de Março, na Figueira
da Foz, o 1º Encontro Nacional de Jovens Bancários, sob
o lema ,
organizado pelas direcções dos Sindicatos dos Bancários
do Centro, Norte, Sul e Ilhas.

A convite dos Sindicatos promotores, o IFB fez-se
representar neste encontro pelo Dr. José Manuel
Gameiro Lopes, que interveio na Sessão realizada na
manhã do dia 27, subordinada ao tema

, integrado num painel de que também fizeram

“Bancário – uma carreira com qualidade?”

“Código de
Trabalho e jovens bancários – ameaças ou oportunida-
des?”

1º Encontro Nacional de
Jovens Bancários

parte o Dr. Luís Gonçalves da Silva, assessor do Secretário
de Estado do Trabalho, e o Dr. Osório de Castro, do BCP.
A Sessão foi moderada pelo Vice-Presidente da Direcção
do SBSI, Viriato Baptista.

A primeira parte foi preenchida com intervenções dos
membros do painel sobre as implicações do Novo
Código do Trabalho em geral e sobre questões essenciais
que o mesmo coloca, como a , a

e a , a que se seguiu um
animado debate com os participantes.

adaptabilidade cedên-
cia ocasional gestão de carreiras

�
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WebBanca
Formação Bancária Online
Afirma-se em 2003

Embora a formação em através da WebBanca

ocorra desde 2002 com base num Learning Management

System existente no mercado, foi em 2003 que o IFB

tomou uma importante decisão: o desenvolvimento de

uma plataforma própria que foi designada WebBanca.LMS.

Embora inicialmente o IFB tenha recorrido, para a

produção de conteúdos, a um programa específico

existente no mercado, o desenvolvimento de um programa

autor próprio do IFB – O WebBanca Autor –, em observân-

cia das regras necessárias à produção de conteúdos

normalizados, teve também lugar em 2003.

Os desenvolvimentos referidos resultaram da experiên-

cia que adquirimos desde o lançamento da WebBanca,

constituindo uma prova de maturidade e consistência da

oferta do IFB e tendo também representado uma maior

autonomia e afirmação no mercado.

De facto, a conjugação do LMS e do programa autor do

próprio IFB permitem uma maior flexibilidade, tornando

mais fácil a oferta e acesso aos cursos na WebBanca, a sua

oferta através de hospedagem noutras plataformas (desde

que respeitem as normas) e o alojamento de cursos de

outras instituições na nossa plataforma, assegurando o IFB a

sua gestão.

e-Learning

Marcos e números de desenvolvimento e solidez

A referida flexibilidade torna igualmente mais fácil

desenvolver projectos de formação à medida das necessi-

dades de formação específicas de cada instituição.

A actividade no âmbito do através da

WebBanca desenvolveu-se, em 2003, em várias vertentes:

A divulgação de números e estatísticas de conteúdos,

testes realizados no sistema, utilizadores e acessos à

WebBanca dá bem a noção da sua abrangência.

Para nos conhecer melhor visite .

e-Learning

www.webbanca.pt

Marta Carvalho

Departamento Pedagógico do IFB

�

�

�

�

Concepção e produção de conteúdos;

Disponibilização de cursos, gestão dos mesmos e

acompanhamento da aprendizagem;

Alojamento de cursos de outras entidades na

WebBanca e sua gestão;

Acesso continuado aos cursos já concluídos, para

consulta e actualizações.

O IFB, através da WebBanca, oferece uma solução de especialmente direccionada para o sector bancário

e financeiro, desde Abril de 2002.

Desde o seu lançamento, o Instituto teve a preocupação de analisar e avaliar a sua oferta com o intuito de introduzir

melhorias e alterações que contribuíssem para o aumento da qualidade do produto e do seu potencial formativo.

Neste sentido, no decorrer de 2003 o no IFB e a WebBanca, em particular, tiveram desenvolvimentos

significativos que contribuíram para solidificar a oferta do Instituto.

Estes desenvolvimentos materializaram-se, essencialmente, em alguns marcos, sendo mais significativos os

seguintes.

e-Learning

e-Learning

WebBanca.LMS: Um

Próprio

Learning

Management System

�

�

�

�

�

WebBanca Autor: Um Programa

Autor Próprio

Reforço da Qualidade da

Oferta Formativa

Áreas de Intervenção

WebBanca 2003 em Números

Números da WebBanca em 2003

Formandos (*)

Cursos disponibilizados

Novos cursos produzidos em 2003

Tutores

Número de acessos

Testes e exercícios realizados

9 068

32

9

47

99 104

36 143

(*) Inclui formandos inscritos em cursos da oferta IFB, formandos inscritos noutros
cursos alojados na plataforma e formandos com acesso a cursos concluídos
anteriormente com aproveitamento.
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Amaior exposição das Instituições num ambiente
de globalização conduz à

.
Hoje, qualquer empresa com fins lucrativos procura o

retorno para o seu accionista. , este princípio é
válido, ou seja,

, o que só é possível
.

É esta a questão fundamental do Jogo Bancário... levar as
Equipas a os
e a saber .

As decisões que são tomadas devem, por isso, ser gera-
doras de valor económico. Como conseguem as Equipas
medir esse valor? O

. Aprender com o erro,
sem os inconvenientes a ele associados, é, assim, uma das
vantagens destas simulações.

Na realidade, o curto espaço de tempo em que decorrem
as jogadas permite “transportar” as equipas para o realismo
do funcionamento de um Banco, obrigando-as a tomar deci-
sões para, logo de seguida, verem o seu impacto nos resulta-
dos.

Assim, cada jogada corresponde apenas a “Olhar para o
mercado, conhecê-lo... para agarrar a oportunidade de negó-
cio antes da concorrência!”.

Esta postura implica, necessariamente,
, isto é, a sua forma de “fazer o

negócio”, o que pode mostrar-se bastante exigente.
Esta é a dinâmica que se cria quando uma simulação

recria um ambiente real no qual estão presentes as princi-

necessidade de defi-
nir uma estratégia para responder aos novos

desafios

Na Banca
procura-se a maximização do valor do

accionista através da criação de valor
na empresa

identificarem principais do negócio
como agir

Jogo disponibiliza-lhes mecanismos
de medição integrada da global da Sucur-
sal e das operações que esta realiza

conhecer o per-
fil competitivo do mercado

drivers

performance

Porque a Banca Não É um Jogo!

Jogo Bancário

pais variáveis do negócio, interagindo entre si. Estamos,
por isso, perante uma importante ferramenta pedagógica
que leva os participantes a envolverem-se fortemente nas
actividades propostas, discutindo conceitos e estratégias,
criando cenários, dividindo tarefas e aprendendo a trabalhar
em equipa.

Actualmente, o Jogo Bancário funciona totalmente a
partir da Internet e vai já no 5º ano de realização. Tal como
em edições anteriores, em 2004 o Jogo está a ser desenvol-
vido numa escala internacional, dirigindo-se a um conjunto
de 12 países.

Assim, as 9 edições realizadas até agora contaram com
8 373 participantes, num total de 1 707 equipas.

Mas, chegados a este ponto, resta-nos congratularmo-
-nos pelo êxito que esta iniciativa tem assumido no terreno

, segundo
muitos chefes de equipa, !...

e
esperar que outros agarrem este desafio, que é

viciante �

Os De
Banca

Segundo um estudo da

>

>

>

>

>

Potencial do Clie

Capital Humano

Captar o potencia

Apostar no capita

rendibilidade

de “carteira” dos cl

objectivos fundame

que captar novos cl

aumentar o número

cliente.

– a B

métodos de avaliaçã

colaboradores. Este

identificar o peso do

resultados dos negó

melhoria.

– como a Ín

substancialmente os

que souberem lidar

processo, mantendo

implementação esta

regras servirão de fa

fazerem um

gestão do risco ope

à lei Sarbanes-Oxley

anti-branqueamento

alargada garantirá u

upgrade

Offshoring

Localizar operaçõ

custos

Os grandes banco

cumprimento do

Os bancos enfrent

alterações legislat

Basileia II

Dominar Legisla

2 509

3 980

5 031

6 774

8 373

1999 2000 2001 2002 2003

Jogo Bancário

Total Acumulado de Participantes

Os Jogos a Decorrer

Aproxima-se a Final

Crédito Agrícola Mútuo Millennium bcp Caixa Geral de Depósitos

Márcia Costa, Formadora do IFB.
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indo entre si. Estamos,
ferramenta pedagógica
erem-se fortemente nas
conceitos e estratégias,
e aprendendo a trabalhar

funciona totalmente a
de realização. Tal como
ogo está a ser desenvol-
igindo-se a um conjunto
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Os Dez Grandes Desafios da
Banca em 2004

Segundo um estudo da Deloitte, estes são os dez grandes desafios que se colocam à Banca em 2004:

Adaptado de , 27 de Fevereiro de 2004Semanário Económico

>

>

>

>

>

Potencial do Cliente

Capital Humano

Captar o potencial do cliente

Apostar no capital humano para aumentar a

rendibilidade

– aumentar a quota

de “carteira” dos clientes existentes é um dos

objectivos fundamentais da banca; ou seja, mais do

que captar novos clientes, os bancos tentam

aumentar o número de produtos vendidos a cada

cliente.

– a Banca está a utilizar novos

métodos de avaliação da dos seus

colaboradores. Estes instrumentos permitirão

identificar o peso dos recursos humanos nos

resultados dos negócios e encontrar factores de

melhoria.

– como a Índia ou a China, o que pode reduzir

substancialmente os custos operacionais dos bancos

que souberem lidar com as complexidades deste

processo, mantendo a qualidade.

– apesar da sua

implementação estar prevista para 2006. As novas

regras servirão de factor catalisador para os bancos

fazerem um dos seus processos de crédito e

gestão do risco operacional.

– desde Basileia II, às IAS,

à lei Sarbanes-Oxley e à legislação de

anti-branqueamento de capitais, uma abordagem

alargada garantirá um melhor controlo de custos.

performance

upgrade

Offshoring

Localizar operações em países de mais baixos

custos

Os grandes bancos preparam-se já para o

cumprimento do acordo

Os bancos enfrentam uma onda gigantesca de

alterações legislativas

Basileia II

Dominar Legislação

>

>

>

>

Corporate Governance

A tendência para uma administração mais forte

está a desenvolver-se rapidamente em todo o

globo

Os bancos na Europa e outras regiões terão de

adoptar, no decorrer deste ano, os

Os orçamentos para tecnologias foram

reduzidos ao longo dos últimos anos, em nome

da redução de custos

Conquistar confiança requer mais do que o

simples cumprimento

IAS 39

Novas Tecnologias

Confiança do Mercado

International

Reporting Standards

– os bancos devem aproveitar esta

oportunidade para reforçarem os seus controlos

internos e aumentarem a qualidade da informação

prestada aos investidores.

(embora os regulamentos ainda

não estejam finalizados) – os impactos serão variados,

afectando, por exemplo, a contabilização de activos, a

gestão de risco e os sistemas de informação.

– para se manterem

competitivos, os bancos terão de relançar os

investimentos em novas tecnologias para reduzirem

custos, melhorarem a eficiência e fortalecerem

estratégias geradoras de receitas.

– no ambiente actual, em

que a confiança dos accionistas e investidores foi

abalada, os bancos terão de estabelecer e aderir às

melhores práticas, ultrapassando os mínimos exigíveis

por lei.

6 774

8 373

2002 2003

o

articipantes

al de Depósitos

Costa, Formadora do IFB.
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Inês Cruz* Jorge Barros Luís**

No âmbito da preparação deste Acordo, verifica-se um
crescente consenso pela adopção de sistemas e processos de
medição e controlo dos riscos das instituições de crédito
desenvolvidos internamente por estas instituições e
merecendo a aprovação das autoridades de supervisão
bancárias nacionais. Assim, através dos seus Pilares 1 e 2, o
Acordo procura aumentar a sensibilidade dos requisitos
mínimos de fundos próprios regulamentares ao perfil de
riscos de crédito a que se encontram expostas aquelas
instituições e, paralelamente, vem exigir a cobertura por
capital do risco operacional .

Em simultâneo, e através do seu Pilar 3, Basel II vem
2

A Harmonização Prudencial

e Contabilística e os Sistemas

de Informação na Banca

privilegiar maior divulgação de informação ao público em
geral. O é que os depositantes e os investidores
obtenham informação suficiente e relevante da parte dos
agentes do sector para lhes ser possível a tomada de decisões
económicas acertadas. E é neste ponto que entronca a
harmonização prudencial internacional em curso com a
harmonização contabilística que actualmente decorre,
nomeadamente ao nível da União Europeia. Esta última
exigirá, a partir de 1 de Janeiro de 2005 , na elaboração das
contas consolidadas das empresas com títulos cotados, a
adopção das normas internacionais de contabilidade do
IASB .

Na perspectiva da supervisão bancária, esta harmonização
contabilística internacional fortalecerá, e inclusivamente
tornará mais transparente, a ligação entre os
contabilísticos e os requisitos prudenciais, com claras

objectivo
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Nos últimos 25 anos, o sistema financeiro sofreu profundas transformações nomeadamente em resultado de avanços

tecnológicos e de uma liberalização sem precedentes, transformações essas que ocorreram em simultâneo com fases de

instabilidade algo preocupantes.

Em resposta, as entidades de supervisão bancária têm vindo a reforçar as medidas prudenciais acompanhando a

evolução das forças de mercado, sendo disso exemplo o processo de discussão, ainda em curso, do Novo Acordo de

Capital, correntemente designado por Basel II .1
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ContabilísticosStandards
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vantagens para a disciplina de mercado e consequentemen-
te para a estabilidade do sistema financeiro.

Contudo, a adopção das IAS pela banca quanto à medi-
ção dos seus activos e passivos financeiros pode revelar-se
um processo complicado, pelo menos no início, e vai exigir
uma estreita ligação com a gestão de risco nas instituições
de crédito, nomeadamente com os seus sistemas e proces-
sos, futuramente adaptados para efeitos do NovoAcordo de
Capital.

Estamos a pensar concretamente no cálculo das “
” de créditos concedidos pelos bancos e

outras instituições de crédito , perdas essas
o montante desses activos registado no

balanço à quantia estimada vir a ser recuperada
por essas instituições.

Actualmente, vigora em Portugal um regime de
provisionamento mínimo estabelecido pelo Banco Central
Nacional para perdas já ocorridas (crédito vencido) e para
perdas esperadas na carteira de empréstimos vivos (riscos
gerais de crédito). Além disso, alguns bancos já calculam
provisões económicas para determinadas exposições
(essencialmente a empresas), tendo em conta o verdadeiro
nível de risco de crédito que assumiram. No futuro, as
instituições de crédito terão de estimar a quantia recuperá-
vel nos empréstimos “desvalorizados” (ou seja, em que haja
evidência objectiva de imparidade individual ou colectiva)
determinando quais os fluxos de caixa que esperam vir a
recuperar e o seu , devendo posteriormente descontá-
-los, à taxa de juro efectiva inicial dos activos financeiros
nessa situação, para o momento da imparidade evidenciada.

Interessa agora analisar a forma como os sistemas
internos de medição e controlo dos riscos, para efeitos de
Basel II, das instituições de crédito podem contribuir para
tal informação.

Assim, no caso de as instituições de crédito optarem pelo
método dos internos (IRB), nomeadamente na sua
versão mais avançada, terão de ser capazes de modelizar ,
desde o momento em que emprestam fundos, os seguintes
componentes do risco de crédito associado a essas exposi-
ções: a probabilidade de incumprimento (

) e a perda dado o incumprimento (
) por devedor, no caso da categoria de

, ou por de devedores, na categoria de
retalho. Terão igualmente de calcular a maturidade efectiva
desses créditos, ou seja, a média ponderada dos dos
seus fluxos de caixa futuros, sendo esta variável muito
importante na medição do risco, uma vez que:

Havendo evidência objectiva de imparidade (conceito
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corporate pools

timings

� Quanto mais longo for o prazo, maior é a incerteza de
que a entidade a quem se empresta seja capaz de
reembolsar o montante emprestado.

das IAS), a recuperação estimável do crédito concedido
deverá basear-se na apurada segundo as
regras de Basel II, devendo existir ajustamentos em relação
à maturidade efectiva dos fluxos de caixa futuros, fruto da
negociação com o cliente em situação de imparidade.

Mas, neste contexto, torna-se fundamental uma

, bem como na posição, até agora
assumida pelo IASB, de apenas reconhecer as perdas que
resultem de acontecimentos passados. De facto, mais
relevante do que medir de forma adequada riscos já
materializados (e.g., ou variações de preços de
activos já registados), é necessário antecipar adequadamen-
te ocorrências futuras, incorporando essas expectativas nos
processos de decisão.

Concomitantemente, a utilização de modelos de risco de
crédito deverá estender-se da tradicional aplicação na
decisão de aceitação de operações para a definição das
principais características dessas operações ( ,
montantes, prazos, ...), conforme previsto em Basel II e em
linha com as melhores práticas internacionais de gestão de
risco de crédito.

A utilização de modelos internos de risco de crédito com
uma abrangência mais ampla não é, contudo, isenta de
riscos. Permanecem diversos ,
como a:

componente LGD

profunda alteração cultural na gestão estratégica das
instituições de crédito

aspectos por clarificar

defaults

pricing

Em consequência, a gestão bancária será crescentemente
, deixando de alicerçar-se em indicadores

que apenas ilustram os riscos já manifestados nos balanços
dos bancos.

forward looking
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Obtenção de estimativas de probabilidades de
incumprimento numa óptica de médio/longo prazo,
utilizando a informação financeira das empresas e
informação de mercado de capitais;
Conjugação da informação de relacionamento com a
informação declarada pelas contrapartes;
Articulação entre os resultados dos modelos e os

m resultado de avanços

multâneo com fases de

nciais acompanhando a

o, do Novo Acordo de

Consequências

Papel da Gestão de Risco no Futuro

Contributo dos Sistemas Internos de
Mediações e Controlo de Riscos

"Na perspectiva da supervisão bancária,

esta harmonização contabilística

internacional fortalecerá, e

inclusivamente tornará mais

transparente, a ligação entre os

contabilísticos e os requisitos

prudenciais, com claras vantagens para

a disciplina de mercado e

consequentemente para a estabilidade

do sistema financeiro."

standards
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julgamentos qualitativos dos analistas de crédito;
Análise de risco numa óptica integrada de carteira.�

Existe igualmente uma
da parte das autoridades de supervisão, acerca dos

princípios de validação dos modelos internos, que convém
balizar adequada e atempadamente. As autoridades de
supervisão deverão igualmente desempenhar um papel

ampla margem de discriciona-
ridade

crescentemente incentivador da adopção das melhores
práticas de risco de crédito.

Em síntese, não obstante as dificuldades existentes, o
resultado final deste processo será, inevitavelmente, a
atribuição de um papel de maior relevo à gestão de risco, de
modo a garantir a melhor articulação com os julgamentos
de natureza comercial nas decisões das instituições
financeiras. Em paralelo, os processos de decisão nas
instituições de crédito ganharão fundamentação e rigor
técnico, o que se torna fundamental para permitir decisões
atempadas e acertadas num ambiente de concorrência
crescente.

* Membro do Conselho Científico, Coordenadora de
Finanças Bancárias no Curso de Gestão Bancária e docente do

ISGB – Instituto Superior de Gestão Bancária.
** Director do Departamento de Risco do Montepio Geral e

docente convidado do ISGB –
Instituto Superior de Gestão Bancária.

�
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Promovido pelo Comité de Supervisão Bancária de Basileia, no qual têm actualmente assento representantes dos bancos centrais/autoridades de
supervisão da Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suécia, Suíça, UK e USA; a Comissão Europeia e o
BCE têm estatuto de observadores. OAcordo encontra-se em fase final de discussão, devendo a sua aprovação ocorrer até ao final do corrente semestre.

Possibilidade de as Instituições de Crédito incorrerem em perdas resultantes da aplicação inadequada ou negligente de procedimentos internos, de
falhas nos sistemas de informação e dos recursos humanos ou de causas externas, como sejam terramotos, actos de terrorismo, etc.

Com um período de derrogação até 1 de Janeiro de 2007 e sujeito à decisão dos Estados-membros, para as sociedades que tenham, somente, títulos de
dívida admitidos num mercado regulamentado.

InternationalAccounting Standards Board, organismo privado de harmonização contabilística.
Ou seja, das normas internacionais de contabilidade do IASB.
Evidência objectiva de, por exemplo, dificuldades financeiras significativas do emitente, incumprimento do contrato pelo não pagamento dos juros

e/ou capital, etc.
Englobados na categoria de activos financeiros “Empréstimos e outros valores a receber” prevista na IAS 39.
Com base em séries temporais históricas de 5 anos em velocidade de cruzeiro da aplicação do método IRB.

"Em consequência, a gestão bancária

será crescentemente ,

deixando de alicerçar-se em

indicadores que apenas ilustram os

riscos já manifestados nos balanços

dos bancos."

forward looking

ACaixa Geral de Depósitos (CGD) estabeleceu
com o Instituto de Formação Bancária (IFB)
uma parceria para a utilização de cursos de
, concretizada no início de 2004, vigorando este

primeiro acordo até Maio de 2005.
A flexibilidade do sistema de do Instituto

permite realizar abordagens diversas, consoante a realidade
e o interesse dos diferentes bancos associados.

Neste caso, a parceria desenvolvida consistiu na
instalação, na plataforma de da CGD, de cursos
temáticos das áreas bancárias e financeiras, escolhidos de
entre os 18 até agora desenvolvidos pelo Instituto.

No âmbito do Acordo, o IFB compromete-se ainda a
apoiar o esforço dos colaboradores inscritos através de um
sistema de tutoria , bem como a promover, através de
exames, a certificação da formação realizada nos casos em
que seja considerado necessário pela CGD.

e-Learning

e-Learning

e-Learning

online

A edição e gestão de Cursos é da responsabilidade da

Parceiros na Formação Online

Instituto
de Formação
Bancária

CGD, sabendo-se que, nesta primeira fase, a CGD pretende
atingir uma parte significativa dos seus mais de 10 000
colaboradores.�
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ACTIVIDADE FORMATIVA – GERAL

Participações

Participações

Participações

Horas x
x Formandos

9 068

4 053

4 820

369

110

2 062

77

1 013

21 572

–

29 177

99 195

534 353

6 428

33 341

390

140 989

843 873

WebBanca

Formação a Distância

Formação em Técnicas Bancárias e de Gestão

Formação em Alternância (com apoio do IEFP)

Formação Qualificante

Formação na Área Comercial

Seminários

ISGB – Instituto Superior de Gestão Bancária

TOTAL

Instituto
de Formação
Bancária

INSTITUTO
SUPERIOR DE

GESTÃO BANCÁRIA

INSTITUTO
SUPERIOR DE

GESTÃO BANCÁRIA

OS NÚMEROS DE 2003

ACTIVIDADE FORMATIVA EM DESTAQUE

NÚMEROS DA WEBBANCA EM 2003

Formandos (*)

Cursos disponibilizados

Novos cursos produzidos em 2003

Tutores

Número de acessos

Testes e exercícios realizados

9068

32

9

47

99 104

36 143

1 013

867

82

23

41

104

175

Programa de Certificação Bancária

Jogo Bancário

Curso Geral Bancário em Regime de Alternância

1 275

1 600

369

OUTROS INDICADORES

NA INTERNET

Visitas

MOVIMENTO EDITORIAL

Edições

Exemplares

Páginas

SITES

132 086

274

238 053

7 290 000

REVISTA

Números publicados

Número de exemplares

BIBLIOTECA

Monografias existentes

Publicações periódicas

Requisições/Consultas

INFORBANCA

4

52 000

3 471

5 730

1 000

INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCÁRIA

Número de Alunos

Curso de Gestão Bancária

Curso de Organização e Sistemas de Informação

Curso Avançado de Gestão Bancária.

Pós-Graduação em Marketing

Cursos para Executivos

Conferências e Seminários

(*) Inclui formandos inscritos em cursos da oferta IFB, formandos inscritos noutros
cursos alojados na plataforma e formandos com acesso a cursos concluídos
anteriormente com aproveitamento.
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Ao ser criado, em 1991, o

( )

assumiu como missão a formação

profissional e a qualificação académica de

quadros médios e superiores destinados,

preferencialmente, ao sector financeiro.

No cumprimento desta missão, e ao

longo de mais de uma década de

existência e de intensa actividade, a

actuação desta instituição tem-se pautado

por um esforço constante de oferta de

formação especializada, actual e de

qualidade.

Neste sentido, dia 7 de Junho, voltou a

acontecer uma

.

Esta Sessão foi presidida pela Senhora

Ministra da Ciência e do Ensino Superior,

premiando os alunos pelo sucesso

alcançado em cursos de bacharelatos,

licenciaturas e pós-graduações.

Instituto

Superior de Gestão Bancária ISGB

Sessão Solene de

Entrega de Diplomas aos Alunos do

ISGB
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ACONTECEU ...

Concluiu-se com sucesso a 5ª edição do Curso de

, integrado na linha de Cursos para Executivos do ISGB.

Ainda neste âmbito, terminou, no final de Abril, a 1ª edição do

Curso

.

Modelização de Riscos na Banca – O Novo Acordo de

Basileia

A Disciplina de Mercado na Banca. As IAS/IFRS e o

Novo Acordo de Basileia

DESTAQUE/CURSOS

CONFERÊNCIAS

Decorreu a 25 de Maio uma conferência intitulada

.

Estas iniciativas integraram docentes ou oradores especialistas nas matérias versadas, quer do Banco de

Portugal, quer da empresa de auditoria KPMG Portugal, entre outros.

A Disciplina de Mercado na Banca e a Estabilidade do

Sistema Financeiro – As IAS/IFRS e o Novo Acordo de Basileia

Teve lugar em Junho um

(Associação de Diplomados do Curso Avançado de

Gestão Bancária – Pós-Graduação), sob o tema

, apresentado pelo

Eng.º Luís Mira Amaral, Presidente da Comissão

Executiva da Caixa Geral de Depósitos.

Colóquio da AGESBANCA

Basileia

II e a Gestão do Risco de Crédito

COLÓQUIOS

Didáctica
– Exponor

AFeira Internacional do Porto, EXPONOR, organi-

zou, de 6 a 9 de Maio, a 9ª edição da DIDÁCTICA

– Salão de Produtos e Serviços para a Educação e Ensino.

O Instituto de Formação Bancária e o Instituto Superior

de Gestão Bancária estiveram presentes na EXPONOR

com um no Pavilhão 6.stand �
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Cooperação
Internacional

Visita de uma Delegação da Macedónia

Convite

Mais Cooperação ...

III Curso Integrado de Gestão Bancária

EBTN
A17 e 18 de Junho teve lugar, em

Dublin, mais uma reunião da
EBTN.�

Como externalidade da Conferên-
cia da EBTN – European Bank
Training Network realizada em
Istambul em Outubro de 2003,

(Director-Geral do
Millennium BCP e responsável pelo

João
Paulo Feijoo

Núcleo de Formação e Desenvolvi-
mento de Carreiras)

a
fazer uma apresentação sobre o tema
“People Management and Develop-
ment After Basel II”, num colóquio

foi convidado
pela Bank Association of Slovenia

No dia 29 de Abril teve lugar uma
reunião de apresentação do IFB a uma
delegação da Macedónia, constituída
por representantes de vários sectores,
nomeadamente: governo, universida-
des e empresas de . Esta reu-
nião foi organizada pela Associação
de Intercâmbio Municipal e pelaAsso-

software

ciação de Amizade. O Director-Geral
do Instituto de Formação Bancária
apresentou a actividade do Instituto,
quer no âmbito nacional, quer interna-
cional, e foram deixadas pistas para
futuras colaborações em projectos de
interesse comum financiados pelas
comunidades europeias.�

EUROBANK RISK GAME
A 25 de Junho, em Varsóvia, teve lugar

a final do Jogo Bancário – “Eurobank Risk
Game” –, com a participação de equipas
portuguesas.�

De 19 deAbril a 25 de Junho, o Instituto de Formação Ban-
cária (IFB) realizou, em Lisboa, a 3ª edição do Curso

Integrado de Gestão Bancária para bancários dos países de
língua portuguesa. A iniciativa enquadra-se no âmbito da coo-
peração do IFB com os sistemas bancários destes países e
conta com a participação de 23 colaboradores de diferentes
Bancos, oriundos de Angola, Moçambique, S. Tomé e Prínci-
pe, Cabo Verde, assim como da República de Timor-Leste.

Este Curso tem por objectivo aprofundar a formação técni-
co-profissional dos quadros bancários destes países, com expe-
riência bancária e com nível médio de escolaridade, de modo a
potenciar a sua ascensão no exercício de funções de apoio à
gestão.

Maria João Azevedo, docente do Curso e Coordenadora da
Área de Cooperação do Departamento de Relações Interna-
cionais do Banco de Portugal, proferiu a lição inaugural, sobre
o tema “África Sub-Sahariana, crescimento económico, ajus-
tamento e reforma do sistema financeiro”.�

Voltou a Acontecer Cooperação entre IFB e Bancos de
Cinco Países de Língua Portuguesa

que decorreu em 3 e 4 de Junho p.f. em
Brdo. Esta intervenção vem na
sequência da participação de João
Paulo Feijoo na conferência da EBTN
em Istambul a convite do IFB.�

> A sessão de abertura do Curso, realizada a 19 de Abril, foi

presidida por Luís Vilhena da Cunha, Director-Geral do IFB, e contou

com a presença, em representação do Embaixador de Angola em

Lisboa, do Adido Comercial da Embaixada, Filomeno Ceita.
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Curso de Fundamentos de Banca
Curso Complementar de Banca

BancaSeguros

Crédito à Habitação

Para mais informações, contacte:

LISBOA

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

Tel.: 217 916 200 Fax: 217 972 917

PORTO

Rua Fernandes Tomás, 352 – 4.º, 4000-209 PORTO

Tel.: 225 376 405 Fax: 225 102 205 e-mail: info@ifb.pt

www.ifb.pt
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www.isgb.ptInformações:

Av. Barbosa du Bocage, 87 • 1050-030 LISBOA

Tel.: 217 916 210 Fax: 217 955 234

INSTITUTO
SUPERIOR DE
GESTÃO BANCÁRIA

Associação Portuguesa de Bancos

ISGB – THE PORTUGUESE SCHOOL OF BANK MANAGEMENT

INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCÁRIA

Rua Fernandes Tomás, 352 – 4º • 4000-209 PORTO

Tel.: 225 376 405 Fax: 225 102 205 e-mail: isgb@ifb.pt

Pós-Graduações

�

�

�

�

Curso Avançado de Gestão Bancária

Pós-Graduação em Mercados Financeiros

Pós-Graduação em Marketing e Gestão Comercial de
Serviços Financeiros

Pós-Graduação em Inovação e Sistemas de Informação

Candidaturas a partir de

1 Julho 2004� �

Condições de Acesso

Início: 2ª quinzena de Setembro

Licenciaturas

�

�

Gestão Bancária

Organização e Sistemas de Informação

Candidaturas a partir de

21 Junho 2004� �

Regime Geral

Regimes Especiais

�

�

�

�

�

Ter aprovação num curso do ensino secundário ou habilitação legalmente equivalente;

Ter realizado, no ano a que respeita a candidatura, a prova de ingresso de Matemática ou de Economia.

Titulares de Curso Superior (Licenciatura ou Bacharelato).

Possibilidade de candidatura directa ao 2º Ciclo (4º ano) para os titulares de um bacharelato em Contabilidade,

Economia, Gestão ou áreas afins – apenas para o Curso de Gestão Bancária;

Mudança de Curso: inscrição em curso superior no mesmo ou em outro estabelecimento de Ensino Superior;

Provenientes de Sistemas de Ensino Superior Estrangeiro: em conformidade com a legislação em vigor.


