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Editorial

Manuel Ferreira

A retoma neste número o contacto directo com os principais

protagonistas do nosso sistema bancário através da publicação de uma entrevista

com o Dr. João Costa Pinto, Presidente da Direcção da CCCAM. O Crédito

Agrícola, um dos poucos exemplos de sucesso do cooperativismo em Portugal,

desempenha no nosso sistema financeiro um papel singular pelo seu profundo

enraizamento no “país real”, que concilia com a modernidade de um grupo

financeiro integrando empresas especializadas nas áreas fulcrais da actividade

bancária: seguros, gestão de activos, corretagem e sistemas de informação.

Num sistema bancário composto por algumas empresas de grande dimensão, o

Crédito Agrícola, com o seu mercado próprio e natural, é um exemplo de como,

num ambiente de forte concorrência, é possível vencer através da ágil adaptação

às necessidades de um nicho de mercado particularmente bem trabalhado.

É nesta diversidade, e à custa de exemplos como estes, que a banca portuguesa,

para orgulho dos que nela trabalham, se continua a afirmar como uma das mais

competitivas da Europa.

Das interessantes colaborações que recebemos para esta destacamos

a do Dr. Gonçalo Lencastre Gomes, que nos deixa uma interessante reflexão em

torno da volatilidade dos mercados e, ao mesmo tempo, nos recorda a

necessidade de, nestas matérias, as apostas não deverem ser de curto prazo.

Trata-se, no fundo, de alguns princípios que, lembrados aos clientes, ajudam a

consolidar a imagem de responsabilidade e de confiança de que a banca goza.

Pedimos ainda a especial atenção dos nossos leitores para o artigo do

Dr. José Vitória Fernandes sobre a Rede de Mediatecas da Caixa Geral de

Depósitos. Assente nos mais modernos meios tecnológicos, aberta a clientes e a

não clientes, implantada em Portugal e no chamado “espaço lusófono”, a Rede

constitui um excelente exemplo de responsabilidade social a recordar o

determinante papel que a banca pode ter no apoio à comunidade.

Esta edição da sai em pleno Verão, altura de férias, em que

normalmente há mais tempo para reflectir e para pensar no futuro. A banca, em

permanente mudança, coloca aos que abraçaram a profissão e que nela se

querem manter grandes exigências. Empregabilidade e mobilidade não são, para

os colaboradores dos nossos bancos, simples chavões. O IFB, porque acredita

que compete a cada um tomar o futuro nas suas próprias mãos, abre em

Setembro novas iniciativas baseadas na autonomia e na liberdade de aprender.

O Programa de Certificação Bancária, a WebBanca e as Licenciaturas e

Pós-Graduações do ISGB são exemplos de oportunidades que cada um pode

agarrar.

inforBANCA

inforBANCA,

inforBANCA
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Entrevista com ...

“O Futuro não está escrito, está por fazer...” e “O Futuro diz-nos

respeito a todos... está aberto às acções de múltiplos actores que agem

hoje em função dos seus projectos para o futuro...”
(Michel Godet)

Actores cuja actuação passa cada vez mais por entender um palco vasto e complexo, que é a

banca e o sistema financeiro, recheado de múltiplos desafios e cujas coreografias são

fundamentais para escrever um futuro – o de todos nós.

Presidente da

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Dr. João Costa Pinto
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>
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Resp.:

Resp.:

A banca portuguesa actua hoje num ambiente muito

competitivo e fortemente marcado pelo fenómeno da

globalização. Como interpreta esta situação? Quais são as

principais ameaças e oportunidades?

A banca portuguesa é, reconhecidamente, uma das mais

avançadas da Europa. Em seu entender, o que está na base

desse sucesso? Como avalia o nível de concorrência existente

no sector?

Como sabemos, a evolução da actividade

bancária tende a ser condicionada por pressões geradas

por um complexo conjunto de factores, que vão desde o

comportamento da economia, até ao movimento de

consolidação e concentração, passando pela desregula-

mentação e pela adopção de novas regras e princípios

prudenciais.

Para além disso, a organização e o funcionamento do

mercado bancário tem vindo a ser fortemente marcado

por um movimento de inovação tecnológica, com reflexos

crescentes sobre os sistemas de informação, sobre a

qualidade da informação à disposição da gestão e das

técnicas de controlo de risco.

Neste contexto, e no que se refere especificamente à

banca portuguesa, diria que as principais ameaças tenderão

a decorrer da evolução da situação económica nos

próximos anos e de uma intensificação da concorrência,

impulsionada pela inovação tecnológica, pela desregula-

mentação e pela concentração a nível do mercado bancário

europeu.

A evolução da banca portuguesa foi, como se

sabe, muito marcada pelo processo de privatizações, a par

da abertura do mercado a novas instituições.

Os novos bancos, por um lado, e o movimento de

concentração que se seguiu às privatizações, por outro,

impulsionaram um movimento de reorganização que foi

potenciado pela liberalização regulamentar e pela inovação

tecnológica.

Deste modo, o mercado financeiro português e, em

particular, o mercado bancário transformou-se, em duas

décadas, num dos mais eficientes da Europa.

O grau de concorrência hoje prevalecente no nosso

mercado bancário reflecte-se, simultaneamente, na

qualidade e amplitude dos produtos e serviços disponibili-

zados aos clientes e nas condições de preço em que esta

oferta é colocada no mercado.

>

Resp.:

No actual contexto, como vê o enquadramento da Caixa

Central de Crédito Agrícola Mútuo no sistema financeiro

português?

O Grupo Crédito Agrícola, de que a Caixa

Central faz parte, assume funções específicas de grande

relevo no nosso sistema financeiro.

Trata-se, como se sabe, de um Grupo com raiz coopera-

tiva que integra na sua base mais de uma centena de bancos

cooperativos, com cerca de 650 balcões espalhados pelo

país.

Estas Caixas de Crédito Agrícola encontram-se hoje

ligadas por um sistema de informação integrado e praticam

uma banca de proximidade junto das comunidades a que

pertencem os seus associados e clientes.

O Grupo Crédito Agrícola é hoje integrado, para além

destas Caixas, pela Caixa Central, que exerce funções de

coordenação e de enquadramento, e por um autêntico

de empresas especializadas: seguros reais e de vida,

gestão de activos, corretagem, consultoria de serviços

especializados e serviços na área da tecnologia e de

sistemas de informação.

Trata-se de um grupo que, tal como acontece com

instituições e organizações de raiz cooperativa que operam

na generalidade dos países europeus, tem um papel

específico importante a desempenhar no nosso sistema

financeiro.

Em particular, o Crédito Agrícola tem dado um contribu-

to único no apoio ao desenvolvimento económico e social

de muitas comunidades, actividade só possível devido ao

seu enraizamento local.

cluster

"... o Crédito Agrícola tem dado um contributo

único no apoio ao desenvolvimento

económico e social de muitas comunidades ..."
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Resp.:

Resp.:

Resp.:

Resp.:

Os paradigmas de actuação da banca são novos, envolvendo iniciativas

suportadas pela convergência entre serviços financeiros e tecnologias de informação

e de telecomunicações. Como situa a experiência da CCCAM neste domínio?

Em Janeiro do corrente ano, na conferência “O Microcrédito – Passado e

Futuro”, considerou o microcrédito um projecto muito importante, quer como

economista, quer como cidadão preocupado. A CCCAM já “encontrou” a ponte

fundamental entre este tipo de projectos e os mecanismos tradicionais de crédito?

O Mercado Europeu de Pagamentos – o Single Euro Payment Area –

terá certamente repercussões para os bancos europeus e para o sistema financeiro

em geral. Quais as consequências mais importantes que a CCCAM prevê com a

entrada em vigor deste novo enquadramento legal comunitário?

Pedia-lhe agora que comentasse a seguinte afirmação: “Os bancos trabalham

com uma matéria-prima muito sensível, o dinheiro alheio, e a melhor maneira de não

perderem a confiança do público é concederem o crédito de modo ponderado,

objectivo e imparcial”.

(SEPA)

O Grupo Crédito Agrícola desde há três anos que se lançou num

ambicioso programa de reorganização e de modernização que assenta exacta-

mente num complexo plano de investimentos em tecnologia e sistemas de

informação.

A concepção deste programa partiu justamente de três preocupações

centrais: melhorar a capacidade de penetração comercial, melhorar a gestão de

risco e os controlos internos e melhorar a informação de gestão disponível nos

diferentes níveis de responsabilidade.

Os resultados deste programa, que irão ser prosseguidos nos próximos anos,

são já visíveis e muito positivos.

Uma parte significativa do crédito concedido pelas Caixas de Crédito

Agrícola é composta por pequenos créditos que apoiam actividades desenvolvi-

das localmente.

Neste sentido, pode dizer-se que tradicionalmente o Crédito Agrícola já

apoia projectos que podem ser considerados no âmbito do conceito de

microcrédito.

Mas, como sabemos, o microcrédito tende hoje a designar operações de

financiamento de actividades que, em condições normais, terão dificuldade em

obter apoios no mercado financeiro tradicional.

E é neste sentido que, a meu ver, o microcrédito se pode transformar numa

ferramenta capaz de dar um forte impulso às políticas dirigidas à reinserção e

inclusão sociais.

O Grupo Crédito Agrícola, dada a sua dimensão social, não se coloca à

margem deste movimento e está a procurar formas e vias para o apoiar em

articulação com instituições especializadas.

Significará sobretudo um impulso adicional ao movimento de

integração do sistema financeiro europeu, com reflexos sobre o processo de

consolidação e de concentração da actividade financeira.

Também contribuirá para uma maior eficiência de organização e de funciona-

mento dos mercados financeiros europeus com reflexos sobre o nível de

concorrência e de controlo do risco.

A actividade bancária é sobretudo a gestão de diferentes tipos de

risco, entre os quais o de crédito, que assume, de facto, uma importância

determinante.

Dele dependem em grande parte os resultados de qualquer banco, razão por

que, ao longo da última década, a generalidade dos bancos portugueses investiu

recursos substanciais na formação técnica e no desenho e na implantação de
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novas ferramentas dirigidas ao controlo do risco de crédito.

Pode mesmo afirmar-se que foi uma das áreas em que os

intermediários financeiros especializados na concessão de

crédito conseguiram melhores resultados.

Esta evolução protegeu a generalidade dos bancos do

impacto negativo do estreitamento de margens e do

aumento da concorrência, o que, por sua vez, contribuiu

para melhorar a sua eficiência.

Tudo isto veio, naturalmente, a ter reflexos na sua soli-

dez patrimonial e no grau de confiança dos seus accionistas

e clientes.

Com franqueza, estou convencido de que a

importância da preparação e do treino profissional se colo-

cam na banca da mesma maneira que se colocam noutros

sectores de actividade, cada vez mais dependentes da ino-

vação tecnológica.

Como sabemos, a actividade profissional na banca está

cada vez mais a ser marcada pelo recurso a tecnologias e a

sistemas de informação que procuram responder a quatro

tipos de preocupações: disponibilidade de adequada infor-

mação de gestão, resposta rápida ao movimento de inova-

ção em relação a novos produtos e serviços, adequado con-

trolo do risco e resposta às exigências crescentes em maté-

ria de informação para o mercado e para as agências de

supervisão.

O factor humano assume, neste contexto, uma impor-

tância crucial, na medida em que tem de manter níveis ade-

quados de preparação profissional e de treino para que as

organizações tirem partido dos volumosos recursos que

estão a ser obrigadas a investir em sistemas tecnológicos.

Como referi, acontece o mesmo noutros sectores de

actividade, embora na actividade financeira esta questão

assuma, de facto, uma importância e intensidade especí-

ficas.

>

Resp.:

Torna-se cada vez mais claro que o principal factor de

competitividade e de excelência no grande sector dos serviços

é o factor humano. Quais os principais desafios que, neste

domínio e na sua opinião, se colocam ao sector bancário? E

quais são as ideias-chave que virão a orientar a gestão de

recursos humanos na banca?

>

>

Resp.:

Resp.:

�

Do ponto de vista estratégico, como é encarada a forma-

ção das pessoas na Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo?

Quais as principais linhas de actuação?

Quais os principais objectivos que a CCCAM traçou para

o médio prazo e que estratégias foram pensadas para os

alcançar?

Esta questão assume, de facto, uma importância

estratégica no Crédito Agrícola, dado o tipo de organização

e de funcionamento deste Grupo.

Embora este seja, como se sabe, integrado por mais de

uma centena de bancos locais de base cooperativa, para

além da Caixa Central e das restantes empresas instrumen-

tais, o Grupo Crédito Agrícola tem hoje uma política inte-

grada de recursos humanos, cuja coordenação é feita a par-

tir da Caixa Central.

Foi criado um centro de formação, que é financiado por

um fundo e que tem vindo a desenvolver um ambicioso

programa de formação, no qual estão envolvidas por ano

muitas centenas de pessoas e que vai desde a formação téc-

nica e operacional de base até à formação para executivos.

Este programa de formação tem vindo a ser desenvolvi-

do a par e passo com o plano de investimentos em tecnolo-

gia e de reorganização operacional, de modo a que o Grupo

tire o melhor partido das novas ferramentas de gestão e de

controlo de risco.

Não me parece possível, no âmbito de uma

entrevista como esta e como reacção a uma só questão,

estar a responder-lhe.

Dir-lhe-ei apenas que o Grupo Crédito Agrícola, de que

a Caixa Central é uma parte, desenhou e adoptou, há já

vários anos, um programa de transformação que tem um

objectivo central: consolidar a sua posição como um dos

nossos principais grupos financeiros, tirando partido da

vantagem competitiva que decorre da sua base cooperativa

e que lhe permite praticar uma banca de proximidade junto

das comunidades onde opera, ao mesmo tempo que pro-

cura aumentar a sua penetração em novos grupos de clien-

tes através de uma estratégia multicanal.

É isso que o Grupo tem vindo a fazer com inegável

sucesso.

"... a actividade profissional na

banca está cada vez mais a ser

marcada pelo recurso a tecnologias

e a sistemas de informação ..."
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Gonçalo Lencastre Gomes*

Os Vencedores

Passados Repetem-se?

Esta é a mais importante decisão para qualquer investi-

dor, já que a repartição de activos entre acções, obrigações

e outras classes explica mais de 90% da valorização de

longo prazo de uma carteira de investimento .

Uma diversificação adequada entre classes de activos

diferentes, ajustada à tolerância ao risco e horizonte de

investimento de cada investidor, contribui para reduzir o

risco global da carteira.

Os benefícios da diversificação são evidenciados no

exemplo seguinte , baseado em observações do mercado

norte-americano num período de 55 anos (Quadro 1).

1

2

A maior parte de nós já terá ouvido pelo menos uma vez a expressão

“ ”, que

acompanha qualquer informação pública de performance de fundos de

investimento.

No entanto, vários estudos têm demonstrado que os investidores

manifestam quase sempre preferência pelos fundos que tiveram o

melhor retorno no último ano, sendo esse, muitas vezes, o único

critério de decisão. Valorizações expressivas no mercado de acções,

em especial, geram, em regra, excesso de confiança, que se traduz

invariavelmente em decisões precipitadas, baseadas na emoção e na

intuição.

O que o passado nos pode ensinar é que as classes de activos,

regiões geográficas e sectores de actividade mais rendíveis variam de

ano para ano, podendo acontecer que o melhor investimento de um

ano se transforme num dos piores investimentos do ano seguinte.

O que fazer? Há 2 passos simples que deve considerar ao construir a

sua carteira de investimento:

– definir a repartição da carteira pelas

principais classes de activos (acções, obrigações, tesouraria e

investimentos alternativos);

– escolher os investimentos mais

adequados em cada classe de activos.

Serão as rendibilidades passadas a melhor forma de tomar estas

decisões? Vamos analisar com mais detalhe cada uma delas para

procurar chegar a uma conclusão.

Rendibilidades passadas não são garantia de rendibilidades futuras

�

�

Alocação estratégica

Selecção de investimentos

Alocação Estratégica

1950-2004
100%

Obrigações
50% Obrigações

50% Acções
100% Acções

Pior ano

Melhor ano

Rendibilidade anualiz.

Nº anos negativos

– 1,8%

25,0%

6,1%

6

– 9,60%

27,7%

9,5%

10

– 26,5%

52,6%

12,1%

13

Nota: Na classe de obrigações foram utilizadas

e na classe de acções o índice S&P 500.

Intermediate T-Notes

Quadro 1
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No exemplo anterior, o investimento exclusivo em

acções é aquele que gera o maior retorno no longo prazo

(12,1% ao ano). Naturalmente, o aumento de rendibilida-

de potencial é acompanhado de um aumento do risco.

Nem todos os investidores se sentirão confortáveis com

uma desvalorização anual de 26,5%, a mais negativa

registada no referido período de 55 anos.

A inclusão de 50% de obrigações em carteira permite

reduzir o ano mais negativo de –26,5% para –9,60%, com

um pequeno sacrifício na rendibilidade anualizada da

carteira (que desce 2,6%).

Na avaliação do seu perfil de investidor, a questão

fundamental não é “Quanto quero ganhar” mas sim

“Quanto estou disposto a perder”.

Se desvalorizações anuais superiores a 20% não o

assustam e se o seu horizonte temporal for muito alargado,

poderá considerar uma carteira maioritariamente compos-

1º

2º

3º

Ranking 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Obrigações EUR

Tesouraria EUR

Acções

Obrigações EUR

Tesouraria EUR

Acções

Obrigações EUR

Tesouraria EUR

Acções

Acções

Obrigações EUR

Tesouraria EUR

Acções

Obrigações EUR

Tesouraria EUR

Acções

Obrigações EUR

Tesouraria EUR

Quadro 2

Quadro 3

Ranking 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1º

2º

3º

4º

5º

6º

América Norte

Europa

Ásia ex-Japão

Portugal

América Latina

Japão

Ásia ex-Japão

América Latina

América Norte

Europa

Portugal

Japão

Portugal

Ásia ex-Japão

Japão

Europa

América Latina

América Norte

América Latina

Portugal

Ásia ex-Japão

Europa

Japão

América Norte

América Latina

Portugal

Europa

Ásia ex-Japão

Japão

América Norte

América Latina

Japão

Ásia ex-Japão

Europa

Portugal

América Norte

Quadro 4

Ranking 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1º

2º

3º

4º

5º

Healthcare

Energia

Financeiro

Bens de consumo

Tecnologia

Bens de consumo

Energia

Financeiro

Tecnologia

Healthcare

Bens de consumo

Financeiro

Energia

Tecnologia

Healthcare

Tecnologia

Financeiro

Bens de consumo

Energia

Healthcare

Energia

Financeiro

Bens de consumo

Tecnologia

Healthcare

Energia

Financeiro

Bens de consumo

Tecnologia

Healthcare

Selecção de Investimentos

ta por acções, dado que esta é a classe com maior potencial

de crescimento no longo prazo. Se o seu horizonte de

investimento for mais curto (2 a 3 anos, por exemplo),

deverá incluir outros activos, que contribuam para reduzir

o risco global.

Quais os investimentos vencedores dos últimos 5 anos?

(Quadro 2)

(Quadro 3)

(Quadro 4)

Perante a dificuldade de encontrar um vencedor consis-

tente, a resposta parece ser: diversifique!

Uma vez definidas as percentagens que vai investir em

acções e obrigações, nas várias regiões geográficas e

sectores de actividade, será a altura de escolher o fundo de

a) Classes de activos

b) Regiões

c) Sectores

”Valorizações expressivas no mercado de

acções, em especial, geram, em regra,

excesso de confiança, que se traduz

invariavelmente em decisões precipitadas,

baseadas na emoção e na intuição.”



10 inforBANCA 69 Jul > Set 2006�

investimento mais adequado para cada uma das categorias

de investimento.

De novo, qualquer investidor se sentirá tentado a

escolher o fundo que “deu mais”. Infelizmente, rendibilida-

des elevadas no passado recente poderão não resultar da

capacidade e experiência do gestor, mas antes de investi-

mentos com maior risco do que fundos concorrentes ou

mesmo de pura casualidade.

Vários estudos têm demonstrado que os fundos de

acções mais rendíveis em cada ano raramente mantêm o seu

desempenho em anos seguintes. Segundo o mais recente

Mutual Fund Performance Persistance Scorecard, da

Standard & Poor's, que analisa exclusivamente o mercado

norte-americano, apenas 15,5% dos fundos

mantiveram o seu lugar no 1º quartil da sua classe durante 3

anos consecutivos, proporção que cai para 1,9% para o

período de 5 anos. As percentagens são ainda inferiores para

fundos e .

Muitos investidores sentir-se-ão mais confortáveis com

fundos cuja performance se situe com frequência acima da

média dos seus concorrentes. Segundo o já referido estudo

da S&P, cerca de um terço dos fundos nos EUA

mantém uma performance consistentemente acima da

média dos seus congéneres.

Os autores que se têm dedicado a estudar a consistência

de desempenho de fundos concordam habitualmente num

aspecto: os fundos com pior performance tendem a repetir

com frequência o seu mau desempenho, em consequência

de comissões de gestão elevadas e/ou políticas de investi-

mento inadequadas.

Ao escolher um fundo de investimento, deverá reunir um

conjunto de informação que não passa apenas pelo desem-

penho no último ano. Destacamos os seguintes aspectos:

– dentro da mesma

categoria de investimento (por exemplo, Acções

Europa), a política de investimento define claramente o

que o gestor pode e não pode fazer. Fundos que

privilegiem empresas de grande capitalização, por

exemplo, incorrem em menor risco potencial;

– um fundo

recente e com reduzida dimensão pode não conseguir

repetir a sua performance à medida que a carteira for

crescendo;

large-cap

mid small-cap

large-cap

�

�

Política de investimento

Antiguidade e dimensão do fundo

�

�

�

Antiguidade do gestor no fundo

Consistência

Relação rendibilidade-risco

– a avaliação de

performance de um fundo só é relevante se for

resultado do trabalho do actual gestor. Este aspecto

assume particular importância, dado que a mudança

de gestor pode influenciar decisivamente os resulta-

dos obtidos. Os S&P (A, AA, AAA) podem dar

uma ajuda decisiva na avaliação da equipa de gestão;

– mais do que a rendibilidade num

determinado período, deverá avaliar a consistência de

performance ao longo de vários períodos. Um fundo

que consiga resultados consistentemente acima da

média é preferível a outro que conjugue períodos em

que ocupa o 1º quartil na sua classe com outros em

que entra no 4º quartil;

– as estrelas S&P

permitem avaliar a consistência de rendibilidades,

ajustada pelo risco incorrido. Entre 2 fundos com uma

evolução de rendibilidade semelhante, a S&P atribuirá

melhor classificação (mais estrelas) ao fundo com

menos risco (volatilidade).

Podemos assim concluir que as rendibilidades passadas

são apenas um de vários factores que deverá considerar na

construção da sua carteira. Procure investir de forma

equilibrada e mantenha sempre presentes os 7 “não” dos

investimentos:

1. Não concentre os seus investimentos;

2. Não procure resultados imediatos;

3. Não se esqueça dos objectivos iniciais de investi-

mento;

4. Não considere apenas as rendibilidades passadas;

5. Não reaja em momentos de pânico;

6. Não se afaste dos seus investimentos;

7. Não ignore as reservas de contingência.

ratings

*Gestor de Produto,

Direcção de Marketing, ActivoBank7

Artigo originalmente publicado na nº 227 do ActivoBank7, de

6 de Março de 2006.

1IBBOTSON, Roger G. e KAPLAN, Paul D. (2001) – “Does Asset

Allocation Policy Explain 40, 90 or 100 Percent of Performance?”,

, Jan./Feb. 2000.
2FERRI, Richard A. (2006) – , McGraw-Hill.

newsletter

Financial

Analysts Journal

All About Asset Allocation

�

"Na avaliação do seu perfil de

investidor, a questão fundamental não

é 'Quanto quero ganhar' mas sim

'Quanto estou disposto a perder'."
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eter Ferdinand Drucker

Centro Atlântico

foi um homem de “sete ofícios”: economista, analista financeiro,

jornalista, conferencista, consultor, autor e professor. Em todas estas profissões, viveu sempre

de um modo simples, sem secretária, batendo ele próprio as suas cartas. Apesar de sempre ter

odiado o rótulo de “guru”, que associava a charlatanismo, existe uma grande unanimidade entre o

meio académico e empresarial sobre o facto de não existir outra pessoa no mundo que mereça,

sobretudo na área da gestão, ostentar tal título. Afinal, foi quem inventou a Gestão como disciplina,

tornando-a acessível a milhões de pessoas, e definiu as funções do gestor moderno.

Para Drucker, não há países subdesenvolvidos, há países subgeridos.

O maior legado de Drucker encontra-se na sua capacidade de interpretar o presente e de perceber

as suas implicações para o futuro.

, editado pela , proporciona-nos a visão de um homem para quem a

gestão é uma “arte” que se alimenta de ciências como a Economia, Psicologia, História,

Matemática, Teoria Política e Filosofia. Foi ainda o primeiro a alertar para o facto de os

trabalhadores serem os donos do activo mais precioso da sociedade actual – o conhecimento.

Assim, em síntese:

Explicou como gerir a grande empresa;

Garantiu que a gestão se podia aprender, que não era exclusiva de uns quantos iluminados;

Projectou de novo o papel do “empreendedor”, a mais importante personagem na inovação

do tecido económico;

Revelou a sociedade emergente do nosso século, baseada no conhecimento;

O Essencial sobre a Vida e a Obra do Homem que Inventou a

Gestão

Deu nobreza à gestão em todo o género de organizações sem fins lucrativos. �

Divulgando

>

>

>

Gestão de Instituições Financeiras, de e ,

expõe a problemática da actividade financeira e as suas instituições, apresentando

as operações típicas dos bancos, como depósitos, crédito e outras operações activas e

passivas e respectivos serviços associados, quer de natureza doméstica, quer de

natureza internacional. São abordadas as operações realizadas pelas caixas agrícolas e

caixas económicas, sociedades de e de , pelas sociedades financeiras de

corretagem e corretoras, sociedades gestoras de fundos de investimento e de

patrimónios, pelas empresas de seguros, fundos de pensões e bolsa de valores. São

ainda analisadas as operações cambiais, os derivados financeiros, os seguros, com

destaque para os seguros de vida e as operações de .

As possibilitam, mais uma vez, o contacto com uma ferramenta útil

quer para profissionais da área, quer para estudantes que pretendam obter uma

formação qualificada na gestão de instituições financeiras.

Aníbal Campos Caiado Jorge Caiado

Edições Sílabo

leasing factoring

cross-selling

�

Para , o ensino é um problema demasiado sério para ser confiado exclusivamente

aos teóricos da pedagogia e, muito menos, aos ideólogos dogmáticos do “eduquês”, nome

pelo qual ficou conhecida essa pedagogia romântica e construtivista em Portugal. Minuciosamente

documentado com delirantes citações de responsáveis pela política educativa, apoiado em

referências críticas da psicologia e da pedagogia,

não deixa pedra sobre pedra no edifício

ideológico do “eduquês”.

“Devido aos curiosos métodos de ensino da Escola Experimental, não se aprendia muito Francês

nem Matemática nem Latim ou coisas desse tipo; mas aprendia-se muito sobre a maneira de

passar despercebido” – é o dissecar, com rigor e impiedade, dos lugares-comuns em educação,

mostrando-se ainda o vazio dos conceitos que têm dominado a pseudopedagogia do laxismo e da

irresponsabilidade e a ideologia frouxa que está por detrás da linguagem mole e palavrosa deste

tipo de “edifício”. A permite-nos, assim, um olhar mais crítico sobre expressões tão

comuns como “aprender a aprender”, “ensino centrado no aluno” ou “aprendizagem em

contexto”, numa obra em que se percebem as ideias, por vezes nocivas, presentes em expressões

aparentemente inócuas.

Nuno Crato

Gradiva

O “Eduquês” Em Discurso Directo – Uma

Crítica da Pedagogia Romântica e Construtivista

�
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Gestão da Actividade Comercial

Teresa Pereira
Coordenadora da Secção

Damasceno Dias*

Narrativas
Organizacionais

Neste número apresentamos um texto sobre as

“Narrativas Organizacionais” enquanto

instrumento de liderança e de modelação da

cultura organizacional.

Todos nós estamos familiarizados com as histórias do quotidia-

no, apresentadas das mais diversas formas e com diversos signifi-

cados. Podendo mesmo considerar-se um modo privilegiado de

criação de sentido das pessoas comuns! – o que contas, como

aconteceu, conta-me histórias …. etc.

Que interesse pode ter “o contar histórias” para o mundo da

gestão ou mesmo para a investigação científica?

Nos últimos 20 anos, esta forma de apreensão, de representa-

ção ou, até mesmo, da explicação do real tem sido, de facto,

objecto de investigação em ciências humanas, sociais e mesmo

clínicas, existindo abundantes revistas científicas reconhecidas

que consagram inclusivamente números especiais a esta temática.

A narrativa chama a atenção para as práticas que interessam às

diversas funções da empresa, sendo aplicada em contabilidade

(Llewllyn, 1999), sistema de informação (Wikins, 1984) na produ-

ção (Patriotta, 2003), em finanças (Jameson, 2000), em comunica-

ção (Taylor, 1996) na estratégia (Elmes, 1997), nos processos de

trabalho (Pentland, 1988) e nos processos de fusão (Vaara, 2002 –

autor que apresenta um estudo interessante sobre a perspectiva

narrativista em fusões e aquisições na banca escandinava).

Este pequeno pretende ser uma tela de fundo, uma apro-

ximação da utilização da narrativa no contexto organizacional.

paper
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O termo “narrativa” vem do latim que significa

conhecer, travar conhecimento com – portanto, se alguém

conhece, então é capaz de produzir uma narrativa daquilo

que conhece. Deste modo, a narrativa é a forma em que o

conhecimento vive encarnado. É através da narrativa que

os homens estabelecem, para eles e para os outros, o

significado do mundo real. As histórias organizacionais são

desempenhos orais ou escritos envolvendo duas ou mais

pessoas que procuram interpretar uma experiência

passada ou antecipada. No que se refere à transposição

para a realidade organizacional, pode-se definir como um

sistema de narração colectiva em que o desempenho

(perfomance) de histórias é uma via importante para os

seus membros criarem sentido e um meio que lhes permite

.

As histórias apresentam-se, efectivamente, como sendo

simultaneamente plausíveis e coerentes, captam ao mesmo

tempo a experiência do passado e as expectativas para o

futuro, são utilizáveis retrospectivamente e prospectiva-

mente, misturam pensamento e emoção, que podem ser

reescritas para se adaptarem ao contexto.

Quantas vezes não se relembra uma experiência que se

ouviu o presidente da organização relatar e a conclusão a

que este chegou? O exemplo deste pode, muitas vezes, dar

uma ideia acerca de algumas premissas e uma base para

tomar decisões ou para ultrapassar determinadas situa-

ções. Trata-se, então, de entender a organização como um

contexto de racionalidade, um enquadramento da expe-

riência, bem como uma aprendizagem das regras válidas

para enunciar e interpretar sentido.

Às pessoas, mais do que “imitar” comportamentos ou

“aplicar” histórias, é-lhes proposto um quadro orientador e

regulador para as decisões que têm de tomar, uma moldura

para a sua experiência na organização e para as narrações

em que se envolvem. As histórias podem, sem dúvida,

servir para exercer um controlo simbólico tão eficaz como

o que se exerce pela estrutura (isto é, pela autoridade e

pela hierarquia), mesmo quando, aparentemente, essas

histórias apenas definem e oferecem “campos de racionali-

dade” ou “grelhas” de leitura para os estados da organiza-

ção.

gnarus

suplementar as memórias individuais com memória institucio-

nal – definindo a organização como um sistema narrativo

O que São Afinal as
Narrativas Organizacionais?

"A história desenvolve “a paisagem da acção” e a “paisagem da

consciência” conferindo uma grande importância à linguagem

como o principal meio de representação simbólica da

realidade, tanto concreta quanto abstracta."

O ser humano cria o significado de duas formas: pela

, que é da competência da lógica narrativa, e

pela , que visa a previsão e controlo. Por isso

mesmo se pode situar a narrativa como um processo de

criação de sentido nas organizações.

A narrativa pretende, pois, contar uma história que se

desenvolve num cenário físico, mas também num quadro

mental, o do mundo interno dos protagonistas, e pode

assumir várias formas (o conto, a saga, a remitologização,

etc.), ou seja, um mesmo acontecimento pode ser assim

contado de acordo com os diferentes estilos e nas diversas

perspectivas:

Na perspectiva funcionalista, concebe-se a organiza-

ção como uma realidade objectiva e interessam os

factores que podem afectar o desempenho da

empresa. A perspectiva funcionalista apresenta, por

conseguinte, a narrativa como um instrumento

simbólico de gestão, “um instrumento ao serviço da

liderança ou como a expressão da ideologia da

empresa”;

Na abordagem interpretativa, concebe-se a organiza-

ção como um universo subjectivo e interessam as

representações dos actores. Nesta perspectiva, as

narrativas são concebidas como quadros de interpre-

tação através dos quais as acções e os acontecimentos

adquirem o seu significado;

Na perspectiva processual, a organização não é mais

concebida como uma entidade, mas como um

"processo que organiza";

interpretação

explicação

�

�

�

Como Contar uma
História Organizacional?
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Na perspectiva crítica, a organização é vista como um

lugar onde as relações de poder são assimétricas. É

descrita como uma construção que serve os interes-

ses de um grupo específico ou até de domínio da

própria gestão;

A perspectiva pós-moderna é mais recente e a

textualidade torna-se central, interessa-se particular-

mente pelo discurso, o diálogo, a polifonia.

Uma da formas de que se reveste a narrativa, e que

habitualmente é utilizada para ilustrar a problemática da

gestão, é a , que é um processo usado

para interpretar e compreender a simbologia organizacio-

nal, trazê-la à consciência e permitir, assim, a renovação das

organizações.

Uma abordagem interessante de contar histórias está

relacionada com o mito organizacional, que se refere

justamente aos “quatro mitos da gestão”, a seguir sinteti-

zados.

Em primeiro lugar, o , represen-

tando a acção como uma escolha com consequências – o

“porque” permite racionalizar a escolha. A racionalidade

pode, na melhor das hipóteses, ser considerada como uma

simples afirmação e, na pior das hipóteses, como uma

tautologia abstracta que consegue, de facto, tornar algo

racional. Um segundo mito é a , ou seja, a ideia

de que os problemas e as acções podem ser decompostos

em elementos, eles próprios também compostos por sub-

problemas e por sub-elementos, de tal maneira que as suas

interacções possam ser organizadas no seio de uma

hierarquia. Este mito é visível, nomeadamente, nas repre-

sentações das estruturas organizacionais e a ideia da

hierarquia deve ser associada aos conceitos de dominação

e de subordinação. O terceiro mito é o da

remitologização

mito da racionalidade

hierarquia

importância do

líder individual

mito da eficiência

, ou seja, os grandes sucessos serem

atribuíveis às capacidades e às acções excepcionais de

indivíduos líderes. Por último, o , que

assenta na ideia darwiniana da existência de

histórico. Este mito veicula a ideia de uma competição

natural e justa em que os melhores sobrevivem, negligen-

ciando o papel da interdependência entre a empresa e a

envolvente.

Os mitos modelam, de facto, a maneira como os

gestores percebem os acontecimentos que ocorrem na

vida dos negócios e também o modo como sobre eles se

exprimem, sendo importante compreender, no que

respeita à mudança, por que sobrevivem certos mitos,

enquanto outros desaparecem. Assim, é possível encontrar

três tipos de mecanismos que explicam a aceitação dos

mitos: o primeiro mecanismo supõe que uma evolução

eficaz permite aos “bons” mitos emergirem progressiva-

mente a partir de variações em torno de mitos existentes; o

segundo é o da circulação dos mitos, ou seja, os actores

repetem representações como forma de os reforçar; no

terceiro, que é mais institucional, os mitos são aceites

enquanto tais, porque um grupo de actores os legitima ou

rejeita. O líder é alguém que gera e gere significações,

como um fabricante de sentido. Gerir implica “gestão do

sentido”, dar sentido ou tornar significativo, aos olhos dos

outros, a realidade organizacional.

O processo partilhado de contar histórias oferece um

conjunto de aplicações que justificam a consideração de

que goza junto dos membros organizacionais, dos gestores

e dos especialistas. Essas aplicações são: (a) expressar a

experiência organizacional dos membros ou dos clientes;

(b) confirmar as experiências vivenciadas e o sentido

partilhado dos membros e grupos da organização; (c)

optimum

"Trata-se, então, de entender a organização como um

contexto de racionalidade, um enquadramento da

experiência, bem como uma aprendizagem das

regras válidas para enunciar e interpretar sentido."
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orientar e socializar os novos membros da organização; (d) aperfeiçoar e alterar

a realidade organizacional; (e) desenvolver, afinar e renovar o sentido de

objectividade dos membros organizacionais; (f) preparar um grupo (ou grupos)

para planear, executar planos e tomar decisões de acordo com objectivos

partilhados; (g) co-criar visão e estratégia.

As histórias podem também ser ferramentas eficazes de aprendizagem, uma

vez que transmitem crenças e, na medida em que se entende a experiência como

uma fonte credível de conhecimento, transmitem recordações porque nos

envolvem nas acções e intenções; são, também, uma forma de entretenimento

porque nos convidam a reflectir e a imaginar.

A história desenvolve “a paisagem da acção” e a “paisagem da consciência”

conferindo uma grande importância à linguagem como o principal meio de

representação simbólica da realidade, tanto concreta quanto abstracta. Ou seja,

o ser humano constrói o conceito que adquire do mundo, através dos “símbolos

linguísticos” – palavras às quais vai gradualmente atribuindo o nível subjectivo e

consensual, num percurso de representação da realidade, a qual passa, numa

primeira fase, pela representação activa, a segunda pela representação icónica

(ou visual) e, finalmente, pela representação simbólica.

As histórias de aprendizagem podem também ser vistas como narrativas de

“episódios críticos” que acontecem numa organização e, geralmente, visam, em

primeiro lugar, criar uma base de confiança, tornar explícitas situações latentes

na organização e, por fim, proceder à transferência de casos bem sucedidos por

outras situações organizacionais.

A efectiva aprendizagem organizacional só é conseguida quando as organiza-

ções melhoram o desempenho e são mais produtivas, no sentido de dar respos-

ta, justamente, às exigências constantes de adaptação face à mudança; logo, a

aprendizagem individual é a fonte de mudança que irá despoletar, como conse-

quência, a reconfiguração organizacional. Ou seja, a aprendizagem organizacio-

nal ocorre quando as novas competências emergem. Daí que, para uma organi-

zação gerir o processo de aprendizagem, deva criar os seus critérios de legitima-

ção (certificação), podendo as narrativas, desde que endogeneizadas na cultura

organizacional, dar um contributo importante.�

O Contributo das Narrativas
para a Aprendizagem
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fabricante de sentido. Gerir implica “gestão do sentido”,

dar sentido ou tornar significativo, aos olhos dos outros, a

realidade organizacional."
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A Balcões dos Bancos Portugueses entre os
Melhores da Europa

Um estudo da empresa londrina Lafferty Group indica que os

balcões dos bancos portugueses estão entre os melhores da Europa,

porque dispõem de “funcionários amáveis”, “tecnologia que facilita

aos clientes a sua utilização” e “espaços abertos e luminosos”.

Segundo este estudo, os balcões do BPI, Millennium bcp e

BancoTotta estarão entre os quatro melhores bancos de entre os 55 de

10 países analisados pela equipa desta empresa. Para além de Portu-

gal, os melhores balcões bancários encontram-se no Reino Unido,

Alemanha e Roménia, avaliados pela sua aparência exterior, decoração

interior e comodidade, funcionários disponíveis, automatização e

publicidade. Os balcões dos bancos italianos e espanhóis foram

considerados os piores da Europa.

Assim, os bancos portugueses recebem 8,1 valores (em 10 possí-

veis), à frente do Reino Unido (8 valores), da Alemanha (7,6), Roménia

(7,1) e Polónia (6,7).
in Lusa, 2006.Diário Digital/

�

Há mais cartões
de crédito e débito
a circular do que
portugueses. Com
um Multibanco

em cada esquina, o
dinheiro já não é o
que era...

Andar com a

carteira carregada

de dinheiro já não

faz parte dos hábi-

tos dos portugue-

ses. Com um Multi-

banco em cada

esquina (10 723) e a

maioria das lojas

apetrechadas com

terminais de paga-

mento automático (147 123), os consumidores usam

cada vez mais os cartões bancários (crédito e débito).

Em 2005, as compras feitas através de TPA e Multi-

banco cresceram a um ritmo superior ao dos levanta-

mentos de dinheiro nos ATM.

O número de fraudes e roubos obriga a milhares de

cancelamentos por ano. Só a Caixa Geral de Depósi-

tos, que gere 4,2 milhões de cartões, processou 7 mil

anulações, no ano passado, devido a roubo ou perda.

Pelas mesmas razões, dos 1,5 milhões de cartões

Santander e Totta, 300 também foram parar à lista

negra. Uma fonte oficial do BPI refere que há um

aumento das tentativas de fraude, mas não se tem

registado um aumento de prejuízos efectivos para os

titulares, devido à melhoria de segurança. Salienta

ainda que o nível de fraude em Portugal é um dos mais

baixos da Europa. O BES revela também que em 2005

os cartões roubados ou extraviados diminuíram 3,85

face ao ano anterior.

Nos ATM, foram feitas mais de 7,7 milhões de

transferências de dinheiro entre contas, o que obrigou

a Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS) a deslo-

car cerca de 3 milhões de euros. Os terminais Multi-

banco processaram 5,3 milhões de depósitos em che-

ques e de numerário, que totalizaram 2,4 mil milhões

de euros. Ao todo, foram realizadas 47 milhões de ope-

rações deste tipo, para um montante que ascendeu a

3,3 milhões de euros.

Pode contribuir para o combate à fraude, seguindo

8 passos:

Assine o cartão logo que o receba;

Memorize o PIN e nunca o escreva na agenda ou

telemóvel;

Evite usar a data de aniversário ou a matrícula do

carro como código;

Nunca entregue o cartão e o PIN a terceiros;

Não perca de vista o cartão;

Verifique se o cartão devolvido pelo comerciante

é o seu e que é passado num único pagamento;

Confira o talão de compra e a quantia antes de

assinar;

Comunique de imediato ao banco o roubo ou o

desaparecimento dos cartões.

�

�

�

�

�

�

�

�

in , 2006.Expresso Economia

�

Rendidos ao Plástico
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Um em cada dez inquiridos admite ter esquecido
o PIN por mais de quatro vezes.

A relação dos portugueses com os códigos de segu-

rança de cartões de crédito ou de débito é difícil. Um

estudo da Card Proteccion Plan (CPP), empresa-líder

na protecção de cartões, conclui que metade dos utili-

zadores nacionais é incapaz de memorizar todos os

códigos de PIN e mais de um terço (na maioria mulhe-

res) afirma revelar os códigos pessoais aos parceiros.

O estudo inquiriu três mil pessoas e chegou às

seguintes conclusões:

Os homens têm o hábito de guardar uma cópia do

código na carteira e as mulheres optam por escre-

vê-lo na agenda. Duas técnicas que, em caso de

roubo, favorecem o aumento de fraude nos car-

tões;

68% dos inquiridos afirmam que nunca alteram o

PIN, com receio de esquecer a nova combinação;

apenas 11% diz mudar os números duas vezes por

ano. As mulheres têm mais facilidade em fazê-lo

do que os homens;

Cerca de um terço das pessoas, sobretudo os

homens, usa a mesma combinação de números

em todos os seus cartões.

�

�

�

O BBVA Portugal, o Millennium BCP e a Caixa Geral de Depósitos decidiram apos-

tar na reabilitação urbana do Porto. O protocolo assinado entre a Sociedade de Rea-

bilitação Urbana do Porto Vivo e estas três entidades bancárias prevê novos siste-

mas de financiamento destinados aos proprietários interessados em reabilitar os

seus fogos ou edifícios.

As soluções apresentadas pelo BBVA Portugal passam pela oferta de uma solu-

ção de crédito habitação que permite reduzir até 40% as prestações, dando a oportu-

nidade de pagamento de juros apenas durante os primeiros três anos, relegando

para o final do empréstimo uma prestação com um valor até 30% do capital investi-

do. Este protocolo contempla, ainda, a criação de um crédito para sinal de aquisição

de imóveis na ZIP (Zona de Intervenção Prioritária) e um crédito para a realização de

obras em habitação própria, que pode ir até 100% do seu valor.

in http://www.ambienteonline.pt/noticias/detalhes

�

A viragem de Angola para a economia de mercado

vai dar mais um passo em frente quando, no último

trimestre deste ano, começar a operar a Bolsa de Valo-

res de Luanda. Em entrevista ao , o presidente em

exercício da Comissão do Mercado de Capitais

(CMC), António Cruz Lima, diz haver três bancos

portugueses – o Millennium Angola, o Banco de

Fomento de Angola e o BIC – interessados em que as

suas filiais, naquele país, sejam cotadas na primeira

emissão da nova Bolsa. E antevê várias oportunida-

des de investimento para Portugal nas áreas da con-

tabilidade e da consultoria.

Numa altura em que a economia angolana tem

JN

Portugueses Não Memorizam PIN dos Cartões

O estudo permitiu ainda inquirir sobre os hábitos

dos portugueses.

Assim:

Os lugares mais utilizados para guardar o PIN

são, por ordem de importância, o diário, o cofre e o

telemóvel;

Mais de 7% dos portugueses usam números de

telefone para compor a combinação do código. Os

homens escolhem mais facilmente números ao

acaso e as mulheres preferem recorrer a datas

específicas;

41% dos homens têm tendência para utilizar o

mesmo código em diferentes cartões. Apenas

31% das mulheres usam este sistema;

43% das mulheres dizem ter confiança no parceiro

para lhe dar o PIN. Somente 29% dos homens afir-

mam confiar nas mulheres.

�

�

�

�

O PIN não é destruído, é guardado

Combinação com números de telefone

O mesmo código para todos os cartões

Revelar PIN ao marido ou à mulher

in , 2006.Jornal de Notícias

�

Banca e Empresas Privadas Aliam-se
na Reabilitação do Porto

Banca Portuguesa Quer Estar Cotada em Luanda

registado crescimentos económicos impressionantes

– em 2006 perspectiva-se que atinja os 26% ou 27% –,

António Cruz de Lima acredita que dificilmente em

Portugal se consiga um retorno semelhante àquele

que será possível obter em Angola. No entanto, a recu-

peração não apagou todas as consequências dos vá-

rios anos de guerra. A escassez de produtos agrícolas

e industriais faz com que o país gaste muitos recursos

na importação de alimentos e de outros bens, como

vestuário. Estes sectores, tal como os da construção

(seja de infra-estruturas ou de imóveis) –, são alguns

onde os empresários têm oportunidade para investir.

in , 2006.Jornal de Notícias

�



18 inforBANCA 69 Jul > Set 2006�

José Vitória Fernandes*

Passaram já 12 anos desde a inauguração da

Mediateca da CGD, que funciona no edifício-sede

em Lisboa.

A Mediateca foi criada no âmbito do Gabinete de Estu-

dos Económicos, Cooperação e Informação da CGD, por

transformação do respectivo Centro de Documentação e

Informação, para ser instalada no edifício-sede precisa-

mente no espaço reservado na respectiva planta para bi-

blioteca, para servir os colaboradores do Grupo CGD e

também o público.

Com a concentração dos serviços centrais, até aí disper-

sos por mais de 20 edifícios, no novo edifício-sede, a Me-

diateca permitiu ganhos de produtividade ao reunir num só

espaço as colecções das bibliotecas departamentais locali-

zadas naqueles edifícios, as quais foram extintas e a respec-

tiva documentação recolhida, evitando-se assim a multipli-

cação dos livros e das assinaturas de revistas e dos corres-

pondentes custos.

O projecto de Mediateca aprovado pela CGD resultou

de um estudo prévio dos objectivos a alcançar, dos públi-

cos-alvo a abranger, das áreas temáticas pertinentes, com

destaque para as áreas da informação técnica mais estreita-

mente ligadas à actividade da CGD. Beneficiou igualmente

da observação e análise das características das principais

bibliotecas existentes em Portugal nas áreas temáticas afins

ou na altura mais actualizadas, bem como da visita a biblio-

tecas estrangeiras que pudessem servir de referência e ins-

pirar o nosso modelo, fosse por usarem as tecnologias de

informação mais modernas, fosse por abrangerem áreas

temáticas de interesse para a Caixa, principalmente nas

áreas da banca e dos mercados financeiros, da economia e

gestão e da informação técnica especializada com utilidade

para o desempenho dos empregados e o negócio da CGD.

A Mediateca da CGD, embora beneficiando de todos

esses contributos e do apoio das bibliotecas portuguesas

mais relacionadas com os temas económicos e financeiros,

inspirou-se sobretudo na mediateca de La Villette, Cité des

Sciences et de l'Industrie, de Paris, considerada na altura o

melhor modelo de biblioteca e talvez o mais avançado, pelo

menos na Europa, no que respeita à utilização das novas

tecnologias de informação. Para a sua concepção e organi-

zação contámos também com o apoio especializado do seu

director, François Reiner, e de alguns dos seus técnicos.

Quanto aos objectivos e aos públicos-alvo, a Mediateca

foi preparada para corresponder, em primeiro lugar, às

necessidades de informação técnica e profissional dos cola-

boradores do Grupo CGD e simultaneamente facultar esta

mesma informação ao público, em particular aos clientes.

Assim, o da Mediateca foi o deobjectivo fundamental

Mediateca da CGD e

Rede de Mediatecas

do Grupo CGD

no Espaço Lusófono
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recolher, tratar e disponibilizar a informação e documenta-

ção externa actualizada considerada útil e necessária ao

aperfeiçoamento e eficaz desempenho dos colaboradores

da CGD e das empresas do Grupo, principalmente nas

áreas da informação económica, financeira e jurídica, e

facultar aos clientes não apenas a consulta desta informação

e documentação, mas também documentos menos actuais

conservados em depósito ou respeitantes a outras áreas da

informação técnica especializada, tais como economia por-

tuguesa, construção e habitação, empresas e actividade

sectorial, informação europeia, às quais a actividade da

CGD está estreitamente ligada, de forma a proporcionar a

esses clientes informação útil para o desenvolvimento dos

seus estudos, negócios ou actividades.

Em síntese, o modelo de Mediateca escolhido pela CGD

foi o de uma biblioteca informatizada e multimédia, uma

biblioteca de actualidade – com renovação e actualização

do fundo documental e consequente rotação das colecções

– e de livre acesso, numa variante semi-pública e versão

mista. Variante semi-pública, porque acessível aos colabo-

radores internos e aberta ao público para consulta pelos

clientes. Versão mista, porque os documentos e serviços

disponibilizados se baseiam, por um lado, nos tradicionais

suportes de informação impressos (livros e revistas) e, por

outro, em suportes de informação tecnológicos modernos

funcionando como “vitrina” das novas tecnologias da infor-

mação, de que são exemplo as microfichas, os filmes em

vídeo, o didáctico, o acesso a bases de dados

externas e mais recentemente a Intranet e a Internet.

Pretendeu-se assim aliar “tradição” e “modernidade”,

de forma a que a Mediateca pudesse prestar aos clientes

um serviço moderno, inovador e de referência no domínio

do acesso à informação e ao conhecimento, relacionados

com as actividades do Grupo CGD, e que projectasse uma

imagem de inovação e modernização nesta área capaz de

favorecer o negócio e auxiliar o marketing dos serviços

financeiros da Caixa junto dos públicos externos preferen-

ciais, com destaque para a comunidade académica e cientí-

fica, empresários, profissionais liberais, quadros e técnicos

das empresas e da administração e profissionais do sector

financeiro.

No mundo globalizado em que vivemos, o acesso gene-

ralizado à informação e ao conhecimento e a sua incorpora-

ção criativa nas actividades das pessoas, das empresas e das

instituições é um factor da maior relevância para o proces-

so de desenvolvimento. A Mediateca da CGD assumiu pre-

cisamente o objectivo de facilitar e alargar esse acesso nas

áreas temáticas mais ligadas à sua actividade e, desse modo,

contribuir também, ao lado das outras instituições existen-

tes, e complementando a sua acção, para a formação e aper-

feiçoamento do capital humano, o bem mais precioso do

país, factor e destinatário do desenvolvimento. Ao fazê-lo,

a CGD procura ajudar a criar melhores condições para o

desenvolvimento humano integral de todos os utilizadores

da Mediateca (clientes e não clientes) e, assim, apoiar o

software

desenvolvimento da comunidade que serve, traduzindo

também, desta forma, a responsabilidade social que lhe

compete, consagrada, aliás, no seu estatuto legal, de contri-

buir com a sua actividade para o desenvolvimento econó-

mico e social do país.

O fundo documental da Mediateca da CGD é composto,

neste momento, por mais de 22 mil títulos de livros e mais

de 1000 revistas em suporte papel e distribui-se pelas

seguintes áreas temáticas fundamentais: finanças e sistema

financeiro, gestão, economia, direito, informação, organi-

zação e informática, obras de referência, estatísticas,

empresas e informação europeia. Possui ainda um dos mais

completos arquivos de legislação nacional. A título de cu-

riosidade, bastará referir que dispomos da colecção com-

pleta de toda a legislação portuguesa publicada desde 1840

até agora e, apenas com algumas falhas, da legislação publi-

cada entre 1820 e 1840.

O utilizador da Mediateca tem ao seu dispor o catálogo

informatizado, onde pode fazer directamente as suas pes-

quisas e localizar facilmente os documentos e serviços exis-

tentes. Este catálogo encontra-se também disponível na

Intranet.

A Mediateca dispõe também de um serviço de atendi-

mento a deficientes visuais, onde estes podem obter toda a

informação pretendida quer através de um computador

que utiliza um sintetizador de voz, quer através da transcri-

ção para ou gravação em disquete para posterior

audição.

O acesso a toda a informação disponível faz-se através

dos mais variados suportes: livros e revistas, microfichas,

filmes em vídeo, discos ópticos, didáctico, bases

de dados externas, nacionais e internacionais ( , em

CD ROM ou através da Internet). Das bases de dados

externas, destacamos duas: a Business Source Corporate,

acessível via EBSCO, que permite o acesso a cerca de 4 500

revistas , a maioria em texto integral, e a Econlit, aces-

sível também na EBSCO, uma base com cerca de 1 100 títu-

los do melhor que se publica no mundo na área económica

e financeira, cerca de metade dos quais em texto integral.

braille

software

online

online
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Estas duas bases de revistas cobrem temas do

maior interesse para os colaboradores e clientes nas áreas

económica, financeira, da economia sectorial, técnica e

científica e podem ser acedidas via Intranet ou na Mediate-

ca da CGD e nas mediatecas do Grupo Caixa no espaço

lusófono.

Das que fornecem o texto integral podem ser feitos

ou impressão de artigos, quer dos números

recentes, quer dos que estão em arquivo.

Refira-se também o acesso à INCM para consulta e

impressão do .

Existe ainda na Mediateca uma área à qual chamámos

Didateca, onde funciona o espaço Internet, composto por

20 computadores, e onde os utentes podem consultar a

informação disponível na Internet e produzir informação

original, utilizando ferramentas específicas para criarem as

suas próprias páginas. Esta área dispõe, ainda, de cursos de

línguas e filmes em vídeo, que podem ser utilizados indivi-

dualmente ou em sessões de demonstração e formação

dirigidas a grupos de profissionais ou de estudantes.

Durante estes 12 anos de existência, a Mediateca tem

procurado ser uma estrutura viva e em permanente evolu-

ção. São disso testemunho alguns indicadores, como os

seguintes:

Com a abertura da Mediateca da CGD, criou-se em Por-

tugal um novo conceito de biblioteca, que foi posterior-

mente replicado nas mediatecas já instaladas pela CGD no

online

downloads

Diário da República

�

�

�

�

�

�

�

�

Fomos visitados por mais de 1 milhão de pessoas;

Desde o ano 2000, foram cerca de 150 mil os

utilizadores da Internet;

Foram efectuadas para cima de 2 milhões de pesquisas

no catálogo electrónico;

Fizemos mais de 130 mil empréstimos de obras para

leitura domiciliária;

Foram efectuadas mais de 1350 visitas guiadas de

grupos de profissionais e estudantes;

Distribuímos mais de 350 mil brochuras da UE;

Foram atendidos mais de 8 mil invisuais, correspon-

dendo a mais de 500 mil páginas de informação

tratadas ( e disquete);

Fornecemos mais de 3 milhões de fotocópias quer

para os

braille

utilizadores do Grupo Caixa, quer para os

clientes externos.

espaço lusófono e em outros territórios com fortes comu-

nidades de luso-descendentes.

A biblioteca tradicional deu assim lugar a uma biblioteca

informatizada e multimédia, de acesso livre quer aos clien-

tes internos, quer aos externos e cujo objectivo fundamen-

tal é proporcionar a consulta de uma vasta gama de serviços

e suportes de informação, principalmente virada para as

áreas ligadas à actividade do banco, utilizando as mais

modernas tecnologias da informação e comunicação,

designadamente a Internet.

O Grupo CGD, juntamente com a cooperação portu-

guesa através do IPAD (mediante protocolo de cooperação

existente entre ambas as instituições) e com a colaboração

de outras instituições portuguesas e dos países destinatári-

os, tem vindo a criar uma rede de mediatecas nos países do

espaço lusófono, prioritariamente onde o Grupo CGD

opera e que sejam beneficiários da cooperação portuguesa

e onde, de uma forma efectiva, se possa divulgar o mais pos-

sível a língua portuguesa.

No âmbito do protocolo entre a CGD e o IPAD, foram já

instaladas as mediatecas de Dili (Timor), Maputo e Beira

(Moçambique), S.Tomé (S. Tomé e Príncipe) e os pólos da

Praia e do Mindelo, em Cabo Verde.

Em 2005, a CGD expandiu esta rede para fora do espaço

lusófono, abrindo a primeira mediateca em território euro-

peu, em instalações da CGD existentes no Luxemburgo,

um país da União Europeia onde trabalha uma forte e dinâ-

mica comunidade de emigrantes portugueses e de luso-

-descendentes, que representam cerca de um quinto da

respectiva população activa.

O modelo de mediateca utilizado nesta rede inspirou-se

no modelo da mediateca instalada em 1994 na sede da

CGD em Lisboa, constituindo uma réplica deste, em escala

e dimensão apropriadas, adaptada à realidade dos países

em causa.

Este modelo pode caracterizar-se sucintamente do

seguinte modo:

Rede de Mediatecas do

Grupo CGD no Espaço Lusófono

"Pretendeu-se assim aliar 'tradição' e

'modernidade', de forma a que a Mediateca

pudesse prestar aos clientes um serviço

moderno, inovador e de referência no domínio

do acesso à informação e ao conhecimento ..."
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Conceito de mediateca

Público-alvo

Livre acesso

Fundo documental distribuído pelas seguintes

áreas temáticas:

Serviços oferecidos:

– semelhante à da Mediate-

ca da CGD, ou seja, biblioteca informatizada e multi-

média que tem por objectivo fundamental proporcio-

nar a consulta de uma vasta gama de serviços e supor-

tes de informação, principalmente nas áreas ligadas à

actividade do Grupo CGD e com preferência para a

língua portuguesa, facilitando o acesso à informação e

ao conhecimento necessários ao desenvolvimento

económico e contribuindo para a formação e aperfei-

çoamento do capital humano, ao mesmo tempo que

alarga o acesso à cultura e à sua fruição pelos utilizado-

res. Por esse motivo, para além da informação espe-

cializada semelhante à disponibilizada pela Mediateca

da CGD, as mediatecas da rede, ao contrário daquela,

facultam também a consulta de informação de carác-

ter geral e cultural, como seja a literatura de expressão

lusófona;

– professores e estudantes, empresári-

os, quadros e técnicos de empresas e da administra-

ção pública, técnicos de gabinetes de estudos e con-

sultoria, profissionais do sector financeiro e do banco

onde está instalada a mediateca e público em geral;

ao fundo documental;

Informação Técnica Especializada: SF – Finanças e

Sistema Financeiro; GE – Gestão; EC – Economia;

DI – Direito; IF – Informação, Organização e Infor-

mática; RE – Obras de Referência; ST – Estatísticas;

Cultura e Informação Geral: LT – Literatura; CA –

Ciência, Cultura e Informação Geral;

Consulta e leitura de livros e revistas;

Acesso através da Internet a bases de dados exter-

nas em todos os domínios do conhecimento;

Acesso à CDteca (consulta de CD ROM de interes-

se geral ou especializado);

Acesso à Videoteca (filmes em vídeo ...);

Utilização de didáctico (autoformação);

Processamento de textos, impressão e fotocópias;

Colecção de obras de referência;

Acesso às mesmas bases de revistas Business

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

software

online

Source Corporate e Econlit que estão disponíveis

na Mediateca da CGD em Lisboa;

De leitura de obras de informação expressas pre-

dominantemente em língua portuguesa;

Com informação técnica especializada;

De multimédia (bases de dados, CD ROM, autofor-

mação em informática, acesso à Internet);

De audiovisual (filmes em vídeo);

De Internet (espaço com computadores para aces-

so à Internet, colocação na rede de páginas com

conteúdos não comerciais em língua portuguesa,

comunicação no ciberespaço da lusofonia).

As mediatecas têm tido como parceiros principais a

CGD, bem como as unidades do Grupo CGD nos respecti-

vos territórios e a cooperação portuguesa através do IPAD,

e beneficiado também do apoio de entidades portuguesas

� Espaços disponíveis:

�

�

�

�

�

"A biblioteca tradicional deu assim lugar a

uma biblioteca informatizada e

multimédia, de acesso livre quer aos

clientes internos, quer aos externos ..."



22 inforBANCA 69 Jul > Set 2006�

e/ou locais como, por exemplo: Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação

Oriente, Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, Biblioteca Nacional,

Instituto Camões, Instituto António Sérgio, Ediclub, Câmara de Comércio,

Indústria e Serviços de S. Tomé e Príncipe, Associação de Escritores de Moçam-

bique, empresas de telecomunicações de Timor, S. Tomé e Príncipe e Cabo

Verde, empresas de e e Associação Portuguesa de Bancos,

através do Instituto de Formação Bancária e do Instituto Superior de Gestão

Bancária.

Estas mediatecas têm pleno sucesso, como o indicam as estatísticas sobre o

seu número de utilizadores. Elas são um importante veículo de acesso à informa-

ção e ao conhecimento, útil para as comunidades de falantes da língua portugue-

sa e de portugueses onde elas se inserem, ajudam a promover a língua e a cultura

portuguesa, são um complemento e um instrumento promocional da actividade

principal da instituição financeira a que estão associadas, sendo também aprecia-

das pelos utilizadores e pelo público em geral como manifestação do sentido da

responsabilidade social da CGD (Figuras 1 e 2).

A CGD está ainda a estudar a possibilidade de instalação de novas mediatecas

não apenas no espaço lusófono, mas também em países onde o Grupo CGD tem

actividade e que albergam comunidades portuguesas muito significativas, ou

onde a presença portuguesa foi mais marcante e duradoura.

software hardware

*Director responsável pela

Mediateca da CGD.

�

Figura 1

REDE DE MEDIATECAS
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Figura 2

MEDIATECAS JÁ INSTALADAS

Evolução média diária dos utilizadores
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Citando ...

"O génio de um bom

chefe é deixar atrás de si

uma situação em que o

bom senso, sem a graça

do génio, possa

continuar com êxito."

"Uma discussão

prolongada significa que

ambas as partes estão

erradas."

"Se eu vi mais longe, foi

por estar de pé sobre

ombros de gigantes."

"Nada é tão poderoso

no mundo como uma

ideia cuja oportunidade

chegou."

"Todas as máximas já

foram escritas. Resta

apenas pô-las em

prática."

Walter Lippman

Voltaire

Isaac Newton

Victor Hugo

Blaise Pascal
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Comunicando

Mergulhe na Liderança...

Havia uma estranha perturbação na zona dos grandes pântanos. Todos os animais aquáticos tinham sido convocados para

uma assembleia pela tartaruga. Apesar de o nível das águas ser abundante, tinha descido nos últimos anos e isso inquietara o

velho réptil. A tartaruga veio avisar que se avizinhavam tempos de grande seca. Mas todos questionaram o porquê da

reunião, pois ainda havia água de sobra. “Convoquei-vos porque felizmente ainda temos muito tempo e poderemos

ultrapassar isto sem problemas, se começarmos a actuar já. Para que as nossas espécies sobrevivam, temos de evoluir”.

Este é o primeiro alerta, resumido, da primeira parábola do livro de Francisco Muro, , que

nos fala das rasteiras da liderança.

Ouvindo a tartaruga, ou seja, comunicando de forma adequada, pode tentar aprender o que não fazer, para que nade,

sem medo, neste oceano.

O Peixe que Não Quis Evoluir

Antecipe-se aos Problemas

Questione-se como Líder

A capacidade de antecipação face aos problemas é uma habilidade rara e valiosa

nos líderes. Porém, nem todos actuam como a tartaruga. Alguns escolhem encarnar

a personagem de Barbinho. Todos iniciaram o grande e meticuloso plano de acção.

Todos, menos o Barbinho, um dos peixes mais antigos do pântano, que se negou a

participar neste processo. Ele via o nível da água descer, mas mantinha a visão de que

algumas chuvas chegariam a tempo de resolver o problema.

Infelizmente, acabou por morrer na lama.

Infelizmente, semelhantes ao peixe, existem muitos colaboradores e até chefes.

Esperam passivamente pela chuva milagrosa.

Ver mais à frente, ter capacidade de liderança e de antecipar problemas, sem

qualquer resistência à mudança, e assumir as responsabilidades são lições que se

podem aprender com o Barbinho, aplicáveis a todos os líderes da generalidade das

organizações.

Conta-nos, a propósito, Francisco Muro: “As histórias de gestão relatadas em

fábulas e parábolas, como esta, surgiam muitas vezes na minha cabeça quando saía

de reuniões e pensava nos assuntos que tinham estado em discussão e nas pessoas

envolvidas”.

Um grande executivo preocupado com a constante perda de potência do seu

veículo recorre a uma oficina especializada. Os mecânicos verificaram tudo, de fio a

pavio, e não detectaram nada. Finalmente, tiveram de chamar o Mariano, o velho e

experiente mecânico, que acedeu a dar uma espreitadela. Depois de dar uma volta

com o carro e de mexer num par de coisas, transmitiu as conclusões ao chefe da

oficina: “O carro está bem, o que falha é o condutor”. O proprietário, indignado,

respondeu: “Mas como se atreve?” O mecânico esclareceu: ”Não digo que seja

necessário substituir o senhor, simplesmente lhe sugiro que modifique a sua forma

de conduzir e logo verá os resultados”.
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Corrija Velhos Hábitos

Adaptado de um texto de Rosália Amorim,

in , Fevereiro de 2006.Exame

Em , diz-se muito simplesmente que “questionar o líder

não deve ser um tema tabu”. A mudança deve começar em nós mesmos, e esse é o

verdadeiro compromisso do líder que deseja superar-se: mudar constantemente,

procurando a melhor combinação para cada uma das situações.

“Em tempo de vacas magras, é bom que os gestores não sigam o exemplo desta

formiga”. Todos os esforços se devem orientar para sermos mais competitivos.

Se há que cair, aconselha Muro, que seja a tentar avançar.

Também os gestores se precipitam por causa da ansiedade e tensão em conseguir

resultados.

É difícil corrigir hábitos e vícios adquiridos; ou seja, optar pelos comportamentos

adequados a cada situação. Mas só a conjugação de todos os elementos em jogo

garante o êxito. Por isso, os executivos e os chefes também necessitam do desenvol-

vimento do comportamento directivo, pois, se dirigem simplesmente com o seu

pessoal, sem o desenvolver, mesmo conseguindo bons resultados, desperdiça-

rão certamente esforços, não obterão o verdadeiro potencial da equipa, perderão

muito talento e terão muitas dificuldades para melhorar o seu .

O Meu Carro Não Anda

swing

handicap

A empresa Formiga, SA, após alguns anos de esplendor, decidiu cortar no pessoal

para facilitar a sua sobrevivência, esquecendo-se de que qualquer corte que

diminuísse a capacidade competitiva preparava-a para o fracasso. Graças à política

de redução de custos, a formiga arrastava-se, tentando dar o seu melhor. Inútil! A

concorrência distanciava-se cada vez mais à sua frente, até as empresas mais

medíocres do sector conseguiram superá-la.

Porque é que os gestores jogam golfe? Talvez porque neste jogo há muitas

semelhanças com o seu dia-a-dia. Para executar uma jogada, começa por parar para

pensar. Depois, uma vez decidido o objectivo, tem de ter em conta os perigos e os

riscos da jogada para estudar a trajectória e depois eleger o taco adequado. Mas nem

tudo depende dos apetrechos. “O triste é que, na maioria das vezes, o que provoca o

desacerto é a ânsia de ver o resultado; ou seja, levantam a cabeça antes do tempo,

para observarem precipitadamente o resultado, comprometendo, assim, uma boa

tacada”.

�

Treinar sempre é o melhor remédio.

E mergulhe, sem medo, nesse imenso oceano onde as “rasteiras” abundam, mas

onde também existem a Tartaruga ou o mecânico Mariano.

Seja Mais Competitivo
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Inovação e Sistemas de Informação

José Monteiro Barata
Coordenador da Secção e do Curso de

Licenciatura em Gestão e Sistemas de Informação (ISGB)

Rui Gaspar*

Introdução

Business
Intelligence (BI)

A Operacionalização da Gestão do Desempenho

A gestão do desempenho ( ) é hoje

um aspecto fundamental da gestão e está a tornar-se cada vez

mais um factor crítico de sucesso para as organizações em

todos os sectores de actividade.

De facto, a operacionaliza os

modelos de gestão e decisão, o que tem um impacto muito

significativo nos resultados.

Existem metodologias e modelos testados e provados em

muitos sectores resultantes do estudo específico dos merca-

dos e da análise de casos de boas práticas. Desde há muito

tempo que se fazem exercícios de desenho de estratégias e

processos para as organizações, sejam eles efectuados com

recursos internos ou com externos à organização. O desafio

tem sido monitorizar a sua execução em tempo útil, isto é,

enquanto essas estratégias e novos processos estão a ser

implementados.

Como já foi verificado, o desenho de estratégias, bem como

dos planos tácticos e operacionais das empresas, são tipica-

mente acertados e ajustados à sua realidade. Onde se encon-

tram grandes desafios é na sua implementação que passa pela

capacidade de os pôr no terreno e de os monitorizar continua-

mente para garantir a sua adequação e a sua efectiva realização.

performance management

performance management
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Como é já bem sabido dos processos industriais, para con-

trolar um processo precisamos de o medir e de lhe aplicar

em função dos resultados encontrados. No desem-

penho empresarial, a situação não é diferente. Precisamos de

ser capazes de monitorizar os resultados nas diversas áreas e

aos diversos níveis para entender se a organização vai na

direcção pretendida e se atinge os resultados esperados.

E isto aplica-se quer no âmbito da estratégia – no cumpri-

mento dos grandes objectivos definidos, por exemplo, recei-

tas, rendibilidade, produtividade, capital intelectual, etc. –,

quer na especificidade de um processo operacional, por

exemplo, o seguimento de uma campanha comercial, gestão

diária do risco e da exposição, gestão contínua de portfólios,

entre outros.

Efectivamente, a abordagem aos diversos níveis (estraté-

gico, táctico e operacional) deve ser integrada, pois só assim

se garante uma organização alinhada face aos seus objectivos

e com capacidade de adaptação pela circulação da informa-

ção de cima para baixo e de baixo para cima.

Isto significa, por exemplo, que os rácios de rendibilidade

globais estão interligados com os resultados de cada área de

negócio e de cada produto, os quais, por sua vez, derivam de

cada uma das unidades da organização (departamento ou

ponto de contacto com os clientes). Assim, a gestão aos vári-

os níveis, bem como os agentes operacionais, deverão ser

capazes de saber o estado da execução da parte que lhes diz

respeito e de preparar a execução futura.

Falamos de resultados, medição, indicadores... Isto signifi-

ca que o exercício de definição de objectivos, seu seguimento

e integração na organização é quantitativo e concreto com

base em informação concisa. Aqui entra a tecnologia e, no-

meadamente, a .

De facto, a está vocacionada para ace-

der a grandes volumes de dados heterogéneos, consolidá-los

e analisá-los segundo modelos apropriados e disponibilizá-los

de modo adequado a cada elemento da organização quer na

forma, quer no conteúdo.

Hoje em dia, qualquer organização dispõe de um mananci-

al de dados dos quais podemos extrair preciosa informação.

Isto é ainda mais assim, por exemplo, nas áreas de banca e de

telecomunicações, onde a quantidade e granularidade de

feedback

business intelligence

business intelligence

dados potencia uma análise muito detalhada e rica do negócio

que pode ser incorporada nos processos de negócio. Note-

-se que, quando falamos em análise, não nos referimos ape-

nas ao estudo do passado com vista a perceber quais as

acções de sucesso que podemos desenvolver no futuro, mas

também à incorporação de conhecimento nos processos

correntes que permita optimizá-los tirando partido da infor-

mação de que dispomos.

A permite, portanto, consolidar

dados dispersos, o que é normalmente um dos desafios para

quem quer utilizar informação nas organizações. Para que a

informação seja útil, deve ser completa, ou seja, fornecer

uma visão das várias áreas, normalmente reflectida em dife-

rentes sistemas desconexos e heterogéneos.

Para que a gestão do desempenho seja efectiva e dela se

retire o máximo benefício, deve estar assente nesta base de

informação, que é conseguida através de ferramentas de inte-

gração que, por um lado, resolvem o problema da heteroge-

neidade e, por outro, permitem a construção de modelos de

dados orientados para a utilização da informação. Este factor

não é de menor importância, uma vez que muitas organiza-

ções estão ainda muito focadas na componente operacional

onde os sistemas de informação (e respectivos modelos de

dados) são orientados para a transacção. Independentemen-

te das tecnologias específicas que possam ser consideradas

em cada área, para que se tire o devido partido da informação

que podemos gerar na organização é fundamental reconhe-

cer o carácter intrinsecamente diferente das componentes

operacionais e transaccionais dos sistemas de informação.

A implementação de uma abordagem de

passa também pela selecção das ferramentas

adequadas a cada destinatário e para cada função. As de

são cada vez mais poderosas nestas fun-

cionalidades, disponibilizando ferramentas cada vez mais

ricas e diversas.

Estas diferentes ferramentas correspondem a distintos

paradigmas de utilização, normalmente associados a diferen-

tes tipos de utilizadores.

Os gestores e dirigentes de topo estão interessados nos

grandes indicadores (KPI – ) e no

controlo dos desvios face aos objectivos. Nestas aproxima-

ções, são especialmente úteis os e , que

permitem visualizar num único ecrã os indicadores que cada

um quer monitorizar e incluem sistemas de alerta para deter-

minadas condições de negócio que se querem controlar (por

exemplo, quando os níveis de receita ou rendibilidade têm

um desvio excessivo em relação ao objectivo ou quando o

capital disponível para aplicação sobe acima de um determi-

nado limiar que representa perda de oportunidade da sua

rendibilização).

Os são mais orientados para o seguimento de

KPI numa aproximação ou , enquanto

os são mais orientados para uma organização de

business intelligence

performance

management

suites

business intelligence

Key Performance Indicators

dashboards scorecards

dashboards

cockpit tableau de bord

scorecards

Business Intelligence (BI)

"A gestão do desempenho (

) é hoje um aspecto

fundamental da gestão e está a tornar-se

cada vez mais um factor crítico de sucesso

para as organizações em todos os sectores

de actividade."

performance

management

Gestão do Desempenho e a BI
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objectivos segundo uma aproximação estratégica e seu con-

trolo em cada momento temporal.

A um nível mais táctico, o que se pretende tipicamente são

análises mais detalhadas e específicas para a área em causa

(por exemplo, relatórios comerciais e de marketing, análises

de risco por tipo de cliente e produto, busca de operações

que indiciem fraude). Este tipo de análise é normalmente

conseguido por um misto de relatórios pré-definidos e análi-

ses efectuadas por pessoas que conhecem bem o negó-

cio da área em causa.

As ferramentas de interrogação ( ) desempenham

aqui um papel fundamental porque permitem aceder aos

dados e manipulá-los de acordo com o interesse de quem

está a fazer a análise, produzindo relatórios e análises que

podem ser tão detalhados quanto desejado, normalmente

com possibilidades de navegação da informação para a perce-

ber melhor (consolidação e detalhe – e –,

sincronização de dados entre diversas fontes, por exemplo,

comercial e logística, interligação aos de gestão,

etc.).

Nesta abordagem, utilizam-se também ferramentas mais

focalizadas que suportam modelos de análise muito específi-

cos das áreas em causa (destinatários de campanhas, clientes

em risco de abandono, empregados com características

determinadas, etc.). Estas tarefas são normalmente executa-

das por analistas que conhecem bem ferramentas avançadas

de , podendo estas ser desde ferramentas

de até ferramentas estatísticas e de .

Ao nível operacional, a está a ganhar

uma importância cada vez maior. Nesta área, a

tradicionalmente não tinha aplicação porque estava

muito conotada com a análise do passado. Mas, com o adven-

to da operacional, a informação está cada

vez mais integrada nos processos de funcionamento das orga-

nizações. Aqui, os relatórios de suporte às operações (por

exemplo, clientes propensos a determinada oferta no dia,

facturas pendentes de cobrança ordenadas pelo critério esta-

belecido, operações suspeitas do dia anterior) são utilizados

pelos operacionais integrados no seu ambiente de trabalho

(email, portal, office, etc.). De facto, raramente identificam

estas ferramentas como sendo de , mas

elas oferecem, efectivamente, uma perspectiva informacio-

nal dos dados que são utilizados nas tarefas do dia-a-dia.

ad hoc

query

drill down drill up

cockpits

business intelligence

query data mining

business intelligence

business intel-

ligence

business intelligence

business intelligence

Também aqui se integra com a abordagem de

porque a informação operacional decorre da

informação estratégica e táctica e é desenhada de forma a dar

cumprimento aos objectivos da organização.

Como já se referiu, é importante realçar que um dos pres-

supostos fundamentais do é que as

diferentes abordagens e paradigmas de utilização da informa-

ção são integrados, isto é, os indicadores aos vários níveis

estão interligados e o sistema pode ser navegado das pers-

pectivas estratégica, táctica e operacional de forma consis-

tente e lógica. As de mais desenvol-

vidas permitem desenvolver esta abordagem de base sem ser

necessário “colar” diferentes ferramentas para os diversos

fins. Só assim faz sentido utilizar a informação, que se trans-

forma então num verdadeiro activo da organização.

performance

management

performance management

suites business intelligence

"De facto, a está

vocacionada para aceder a grandes volumes

de dados heterogéneos, consolidá-los e

analisá-los segundo modelos apropriados e

disponibilizá-los de modo adequado a cada

elemento da organização quer na forma,

quer no conteúdo."

business intelligence

Conclusão
Como conclusão, é importante deixar bem claro

que a questão não é tecnológica. A

não se utiliza para ter mais e melhor informação. Utili-

za-se, fundamentalmente, como ferramenta para

suportar a implementação de estratégias, tácticas e

operações que conduzam as organizações a atingirem

os seus resultados de uma forma não só efectiva, mas

previsível e planeada.

O que está em causa é a utilização de ferramentas

de gestão (estratégia, planeamento, alinhamento, ges-

tão de recursos, etc.) de forma efectiva e interligada

nos processos da organização, e não realizar exercí-

cios puramente teóricos ou numa base de . A

operacionaliza estes exercícios e

coloca as pessoas a trabalharem na direcção dos objec-

tivos pretendidos pela organização.

A abordagem metodológica da gestão do desempe-

nho ( ), operacionalizada com

base na tecnologia de , constitui

um instrumento de gestão fundamental no portfólio

das empresas de sucesso.

business intelligence

best effort

business intelligence

performance management

business intelligence

�

*ISGB/Business Objects
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Síntese em Destaque

O percurso explorado até hoje pela rede Multibanco

foi rápido e seguro. No início da década de 80, e dadas as

condições políticas e empresariais adequadas a uma

decisão estratégica de longo alcance, a comunidade

bancária portuguesa desenvolveu e implementou um

modelo de cooperação interbancária (através da criação

de uma empresa interbancária de serviços, a SIBS) que

viria a revelar-se fundamental na resposta ao desafio do

sector financeiro em termos de melhoria da eficiência,

eficácia e qualidade de serviço: a rede Multibanco.

A criação de uma infra-estrutura técnica e operacio-

nal partilhada iria permitir, como veio a confirmar-se,

universalidade, cobertura geográfica, oferta diversifica-

da, economias de escala decorrentes de uma utilização

mais racional e eficiente dos recursos financeiros, técni-

cos e qualidade de serviço através da rede Multibanco.

Com a criação do cartão Multibanco, o recurso aos car-

tões bancários para um conjunto cada vez mais alargado

de transacções permitiu libertar recursos próprios dos

bancos accionistas para a prestação de serviços mais

qualificados e personalizados e de maior valor para o

cliente.

A capacidade

de inovação conti-

nuou na explora-

ção publicitária da

rede, onde a SIBS

foi pioneira, a ní-

vel europeu, na

utilização deste

suporte publicitá-

rio.

E, 20 anos de-

pois, o número de

serviços disponí-

Um Interface
na Sociedade da Informação

Enfrentando todas as dificuldades em assumir a sociedade em rede, existe felizmente o Multibanco: uma rede privada

e de inegável interesse público pela facilidade e segurança da sua utilização por milhões de pessoas.

Num contexto de resistência à Internet pela população, devido, sobretudo, à baixa literacia, preços elevados,

usabilidade e interactividade fraca para alguns segmentos populacionais, pode o Multibanco (faz parte da vida dos

portugueses há mais de 20 anos) ser um meio dinamizador do interface português da sociedade da informação?

veis é a prova de que a rede Multibanco, com cerca de

10 000 Caixas Automáticos (CA) em funcionamento,

garantindo cobertura nacional e com mais de 630

milhões de operações realizadas por ano, constitui a

rede europeia com mais CA e maior número

de operações por terminal; é, além disso, uma verdadei-

ra plataforma nacional, facilitadora da sociedade da

informação em rede.

Pode o Multibanco ser um meio dinamizador do

interface português da sociedade da informação? O

autor considera que sim, mas com uma ressalva. Os

portugueses pouco se orgulham e dão importância a

uma realização como a rede Multibanco, entre vários

símbolos do êxito nacional. A não ser que, pedagogica-

mente, alguém nos evidencie o que a rotina esconde e lá

de fora nos elogiem. Esta perspectiva resulta, em parte,

de uma característica cultural muito marcada pelo pessi-

mismo luso, mas e sobretudo, dos erros na educação e

desenvolvimento cívico – fontes privilegiadas da mudan-

ça na sociedade do saber, mas áreas onde pouco evoluí-

mos face aos melhores: apenas 20% da população em

idade de trabalhar tem o ensino secundário completo.

Ostentamos a maior taxa de abandono escolar (41%)

entre os alunos dos 18 aos 24 anos e o número de adul-

tos entre os 25 e os 34 anos, com ensino superior, subiu

cerca de 15% nos últimos anos, mas, ainda assim, o

número total de licenciados é menos de metade do de

Espanha.

A implementação da sociedade da informação e do

conhecimento passa muito por expectativas cumpridas

e realizações que o cidadão sinta no seu quotidiano.

Muito do que pode ser o futuro neste domínio está bali-

zado pelo “comportamento de consumo e utilização da

per capita

Capacidade de Inovação

Dinamizador da Sociedade

da Informação
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informação” em segurança e, em

países como Portugal, pese embora

os grandes avanços do sector das

TIC, ainda não atingimos os níveis

evidenciados no último relatório

sobre os estilos de vida digitais na

Europa, elaborado pelo Consumer

Analysis Group para a Intel. Neste,

conclui-se que os europeus nunca

consumiram tanta tecnologia como

hoje: três quartos estão convictos

de que a tecnologia enriqueceu a

sua vida. No reverso da medalha

também se constata que a vida

social do europeu médio sofreu

uma mudança radical: um em cada

cinco (19%) tornou-se menos

pontual, porque sabe que basta o

telemóvel para avisar que está atra-

sado.

Perante esta situação e o facto

de em Portugal ainda estarmos a

um nível inferior da evolução na

Europa, salvaguardando a utiliza-

ção das telecomunicações móveis,

a existência de uma rede Multiban-

co que permite o funcionamento

de uma Via Verde, um Telemulti-

banco, pagamentos de serviços e

sobretudo pagamentos ao Estado,

utilizando ATM e POS, com como-

didade, segurança e economia de

tempo, não pode deixar de consti-

tuir uma base pedagógica perma-

nente para potenciar a implemen-

tação da sociedade da informação e

combater as restrições que resul-

tam da “evidente iliteracia no uso

da Internet”, evidenciando que os

instrumentos tecnológicos são

importantes para o e

desenvolvimento económico. Para

além da constituição da sociedade

do saber que não é apenas informa-

ção e conhecimento, mas, sobretu-

do, viver de forma diferente e

melhor!

welfare state

Adaptado de um artigo de

Francisco Velez Roxo,

administrador da SIBS,

in ,

Novembro/Dezembro de 2005.

Economia Pura

�

Conte-nos

um Caso

Isto é mesmo consigo, colega leitor(a), porque gostaríamos da sua colabora-

ção/participação numa pequena aventura que já teve "resposta", mas que só

terá continuidade se nos enviar as suas “histórias”...

Esperamos por si em h.fontes@ifb.pt ...

Estávamos em 1990. Um pouco por toda a Europa, a ETA, organização

que desde 1968 luta pela independência basca, procura chamar a atenção

dos governos para a sua causa.

A instalação de um banco espanhol em Portugal foi, nessa altura, uma

oportunidade para alcançar esse objectivo.

Um dia, eram para aí umas 4 da tarde, recebemos uma chamada de

alguém que, intitulando-se membro daquela organização, nos deu conta da

existência de uma bomba dentro da agência.

A mensagem anónima e curta alertou-nos para a iminência de uma

explosão!

Àquela hora, já não havia clientes e dei instruções aos funcionários para

saírem da agência.

Liguei à brigada de minas e armadilhas e ficámos à espera na rua.

Alguns minutos depois, lá chegaram, com cara de quem achava aquela

situação normalíssima, “o pão nosso de cada dia”!

Perguntaram pelo responsável pela agência e convidaram-me a entrar

com um deles.

— “Então, e se a bomba explode?” perguntei eu, não muito convencido

de que aquela seria uma boa ideia...

— “Nós não conhecemos o espaço nem sabemos quais os objectos que

devem estar e os que não devem estar lá dentro. Por isso, tem de vir

connosco alguém que nos possa ajudar.” — respondeu o graduado respon-

sável.

Lá fui com ele, com o coração a bater a um ritmo acelerado, próprio de

quem nunca tinha estado numa daquelas “alhadas” que vemos frequente-

mente relatadas nos jornais, mas nas quais nunca nos vemos a fazer parte.

A descontracção do polícia era evidente, a contrastar com a minha

preocupação e receio.

Demos uma volta à agência e nada de anormal foi identificado. Tratou-se

de mais um falso alarme, dos muitos que, na altura, aconteceram, principal-

mente em Lisboa e no Porto.

Ainda bem que assim foi, caso contrário, talvez eu não estivesse aqui a

contar esse episódio...

MC

�

Falso Alarme...



30 inforBANCA 69 Jul > Set 2006�

António Godinho*

Uma Actividade Nova e

Emergente em Portugal

A Consultoria Financeira na Área do Crédito

O
mercado financeiro tem

mudado de forma acentuada

nos últimos anos, nomeada-

mente em Portugal, sobretudo no que

respeita à distribuição dos produtos

financeiros. O peso estrutural do canal

clássico que representa o retalho ban-

cário tem diminuído relativamente ao

surgimento de outros canais alternati-

vos, nomeadamente a Internet. Por

outro lado, a pressão da optimização

dos resultados em face da diminuição

da margem de intermediação financei-

ra tem conduzido a uma redução global

dos custos operacionais das instituições

financeiras. Este emagrecimento dos

custos reflecte-se sobretudo numa

maior dificuldade na prestação de um

serviço personalizado aos clientes. É

nesta conjuntura que surge um canal

alternativo na distribuição de produtos

financeiros de crédito em Portugal,

designado por consultoria financeira.

O serviço de consultoria financeira

na área do crédito era um serviço prati-

camente inexistente em Portugal até

2002. Este tipo de actividade tem já

tradição em muitos países europeus e

nos EUA, sendo a pessoa que a desem-

penha normalmente designada por

bancário ou mediador de crédi-

to. Este serviço especializado só se jus-

tifica em mercados desenvolvidos,

onde o sector bancário tenha muita

concorrência e a oferta de crédito seja

elevada.

A consultoria financeira permite

oferecer um serviço de aconselhamen-

to financeiro independente e muito

mais amplo do que aquele que é faculta-

do por um banco ou financeira (que são

consultores apenas dentro dos produ-

tos à sua disposição). Isto para além de

ser um serviço muito mais personaliza-

do e próximo do cliente final, sem o

estigma de estar a negociar com uma

instituição financeira, numa luta nego-

cial muito desequilibrada.

Os consultores financeiros analisam

quais as vantagens e desvantagens ine-

rentes às várias soluções existentes no

mercado, de acordo com o perfil do

cliente e as suas necessidades específi-

broker

cas. Este é aconselhado e acompanha-

do em todo o processo de negociação e

defesa dos seus interesses junto das

instituições de crédito. O principal

objectivo é o benefício final em termos

de custos, rendibilidade e tempo. Este

canal alternativo apresenta ao mercado

as melhores condições para responder

às suas necessidades de financiamento.

Por norma, este tipo de serviço encar-

rega-se de todo o processo de análise

do cliente, pesquisa do mercado, pre-

paração do processo para obtenção de

financiamento, negociação com as insti-

tuições de crédito e todo o acompa-

nhamento até ao final do processo.

Tudo isto com óbvios benefícios em

termos de tempo e conveniência para o

cliente.

O canal alternativo e independente

de distribuição de produtos de crédito

que representa a consultoria financeira

independente desempenha cada vez

mais um papel fundamental no merca-

do português. A sua posição de char-

neira entre as instituições financeiras e

quem acede ao crédito, em conjunto

com a independência e especialização

da actividade, concorre para que os

particulares e as empresas procurem

"... urge apoiar sobretudo os particulares não apenas

a encontrarem a melhor solução de crédito que

responda às suas necessidades em concreto, mas

também a olharem atentamente para todo o

enquadramento financeiro de quem procura crédito."
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CURSOS PRESENCIAIS

ÁREAS/CURSOS

Crédito a Empresas e a Particulares

Crédito à Habitação

Financiamento e Crédito Bancário

Gestão e Recuperação de Crédito

Abertura de Conta de Depósito Bancário

Branqueamento – Medidas de Prevenção

Falsificação de Meios de Pagamento – Detecção

Meios de Pagamento

O Acordo da Basileia II

O Papel dos Intermediários Financeiros na Prevenção do Branqueamento

Operações Internacionais

Produtos Bancários

Cheque – Regime Jurídico

Contratos e Garantias do Crédito

Direito Bancário

Fiscalidade – O Impacto da Tributação nos Produtos Financeiros

Garantias Bancárias

Letra e Livrança – Regime Jurídico

Registos e Notariado

Área de Crédito

Área de Operações e Técnicas Bancárias

Área de Direito

SET OUT NOV DEZ

08 a 09(P)

15 a 16 (P)

16 a 17

13 a 15

21 a 22

28 a 29 10 a 11(P)

17 a 18

25 a 26

19 a 20

19 a 21

12 a 14

24 a 25 11 a 12(P)

07 a 09

22

10 a 12

11 a 12

06

16 (P)

07 a 09

21 a 23

05

2006

14 a 15
21 a 22(P)

Análise de Investimentos e Gestão de Carteiras

Cálculo Financeiro Aplicado

Futuros e Opções

Mercado e Produtos Financeiros

Mercado Monetário e Cambial

Novas Opções de Investimento no Mercado de Capitais

Operações de Bolsa e a Interligação aos Mercados

AutónomosWarrants

Gestão do Tempo

Marketing de Serviços – Noções Fundamentais

Técnicas de Negociação e Venda

Comunicação na Empresa e Relacionamento Interpessoal

Liderança de Equipas

Análise Económico-Financeira de Empresas

Auditoria Bancária

Contabilidade Bancária

Contabilidade de Empresas

Introdução às Normas Internacionais de Contabilidade

Área de Comportamento Organizacional

Área de Mercados Financeiros

Área de Marketing e Gestão da Actividade Comercial

(P) – Porto

26 a 28(P)

18 a 20

16 a 20

17 a 19(P)

24 a 26(P)

17 a 18

20 a 24(P)

20 a 22

21 a 23

28 a 29(P)

19 a 21(P)

29(P)

18 a 19(P)

10 a 12

23 a 25

27

13 a 15

21 a 23

08 a 09

21 a 23

27 a 29(P)

13

04 a 06

24 a 25

07 a 08

14 a 15(P)

18 a 19

21 a 23 (P)25 a 27

Área de Contabilidade e Análise de Empresas

09 a 10
15 a 16(P)

estes profissionais para encontrarem

não apenas a melhor solução de finan-

ciamento, mas, fundamentalmente, um

serviço que lhes permita obter uma

solução personalizada e adequada às

suas necessidades actuais em conso-

nância com as suas perspectivas de

futuro.

Num cenário actual de uma oferta

global de produtos de crédito e de con-

corrência intensa entre as diversas ins-

tituições financeiras, urge apoiar sobre-

tudo os particulares não apenas a

encontrarem a melhor solução de cré-

dito que responda às suas necessidades

em concreto, mas também a olharem

atentamente para todo o enquadra-

mento financeiro de quem procura

crédito. Este âmbito de análise deve

incluir não só uma análise histórica e

actual da situação financeira do propo-

nente e do seu agregado familiar, mas

também uma perspectiva futura dessa

solução de financiamento relativamen-

te à sua situação profissional, familiar,

objectivos e projectos pessoais, sem

esquecer o incontornável contexto

sócio-económico onde nos inserimos.

Esta análise previsional do efectivo

cumprimento do serviço da dívida é

cada vez mais um elemento-chave na

procura da solução ideal de financia-

mento. Este tipo de estudo é já muito

comum nos clientes-empresa, mas

ainda muito pouco utilizado na análise

do proponente de crédito individual e

do seu respectivo agregado familiar.

Não se pode fazer um aconselhamento

financeiro eficaz sem se perspectivar o

futuro, olhando apenas para o passado.

Devido à crescente oferta de produ-

tos financeiros e bancários existentes

no mercado português, sua complexi-

dade e características distintas, os con-

sultores financeiros pretendem encon-

trar o banco ou entidade financeira que

oferece o melhor produto ou serviço,

de acordo com as necessidades de

financiamento do seu cliente. É este o

mote principal desta actividade a dar

ainda os primeiros passos em Portugal,

mas com grande capacidade de cresci-

mento nos próximos dez anos.

*Administrador ExChange

�

Instituto de Formação Bancária
IFB – The Portuguese Bank Training Institute
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CÁRIA Licenciaturas>

Em sintonia com a filosofia subjacente ao

no sentido da construção de um Espaço Europeu

do Ensino Superior, coeso, compatível, competitivo e

atractivo para alunos e docentes, o ISGB irá proceder ao

ajustamento das suas actuais

ao

novo formato preconizado.

Processo de

Bolonha

licenciaturas em Gestão

Bancária e em Gestão e Sistemas de Informação

No próximo ano lectivo, manter-se-ão os actuais planos

de estudos das referidas licenciaturas, sendo os conteúdos

e duração das licenciaturas ajustados ao formato de Bolo-

nha . Assim, tanto os

novos alunos como os actuais alunos do ISGB serão conver-

tidos para o novo enquadramento curricular a partir do

referido ano lectivo.

No do ISGB (www.isgb.pt), encontra-se um conjun-

to de informações úteis sobre esta matéria, e com o objec-

tivo de responder a quaisquer questões ou dúvidas sobre

este assunto foi criada uma caixa de correio electrónico

para o efeito (bolonha@isgb.pt).

a partir do ano lectivo 2007/2008

site

No passado dia 3 de Junho, foi realizada no ISGB, em

Lisboa e no Porto, uma sessão de informação dirigida a

todos os alunos com o objectivo de apresentar as principais

alterações decorrentes do Processo de Bolonha, seguindo-

-se um debate aberto a todos os alunos.�

As licenciaturas no ISGB e o

Processo de Bolonha

Terminou no dia 6 de Maio de 2005 a 2ª edição do Jogo Bancário para o Grupo Caixa Geral de Depósitos, com a realização da final

num hotel de Lisboa.

A final, que decorreu entre 5 e 6 de Maio, foi disputada por 10 equipas oriundas de várias localidades do país (Região Douro, Região de

Portalegre, Seia, Lisboa, Torres Novas, Viana do Castelo, Região do Algarve, Coimbra, Sintra).

A equipa Barlavento 1 (Região do Algarve) venceu esta edição do Jogo Bancário.

As equipas participantes foram seleccionadas de um grupo de 86 que, ao longo de nove meses, disputaram entre si o acesso à final.

No jantar de encerramento, onde participaram membros da Direcção do IFB e do Grupo CGD, as 3 primeiras classificadas recebe-

ram um prémio. O Sr. Dr. Armando Vara, do Conselho de Administração do Grupo CGD, entregou o prémio à equipa vencedora.

As equipas manifestaram grande satisfação pela dinâmica e competição introduzida pelo jogo.�

Equipa do Algarve Vence a

II Edição do Jogo Bancário da CGD

Formação Profissional

Os vencedores com o Dr. Armando Vara, Administrador da CGD.

F
o

n
te

:
C

G
D

O Dr. José Rodrigues, Director da CGD, anuncia os vencedores
com dirigentes da instituição em primeiro plano.

F
o

n
te

:
C

G
D
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> Pós-Graduações > Cursos para Executivos

Formação em Alternância na Banca

Caixa Geral de Depósitos

Montepio Geral

Barclays Bank

Finibanco

Banco BPI

Banco Espírito Santo

Banco Santander Totta

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

– 31 de Janeiro

Dr. José Maria Rodrigues

– 16 de Fevereiro

Dra. Isabel Nunes

– 16 de Fevereiro

Dr. Mário Nascimento

– 16 de Fevereiro

Dra. Margarida Melo

– 27 de Março

Dr. Jorge Albuquerque Ferreira

– 9 de Maio

Dr. Carlos Cruz Ferreira

Dr. Filipe Moreira

– 19 de Maio

Dra. Isabel Viegas

– 22 de Maio

Dra. Ana Isabel Moura

– 22 de Maio

Sr. Agostinho Vicente dos Santos

Responsáveis de Recursos Humanos da Banca
Animam Palestras sobre os Desafios do Futuro

Este foi um espaço de

debate e de trocas de

expectativas... com

palestras que

aconteceram ao longo do

ano e que tiveram como

objectivo transmitir aos

jovens formandos o que

é a banca de hoje e quais

os desafios que se

colocam aos seus novos

colaboradores. �

Os Cursos para Executivos, dirigindo-se a uma popula-

ção de elevado nível de exigência, compreende formação

avançada e/ou muito especializada em domínios essenciais.

Vão realizar-se os seguintes cursos no último trimestre

deste ano:

Liderança de Equipas para o Sucesso Empresarial

(26 horas – Setembro 2006);

Gestão de Projectos de Sistemas de Informação em

Instituições Financeiras (78 horas – Outubro 2006);

As NIC no Contexto das Operações Bancárias

(21 horas – Novembro 2006);

Inovação Financeira e Produtos Derivados

(18 horas – Novembro 2006);

Derivados e Sua Contabilização

(15 horas – Novembro 2006).

�

�

�

�

�

�

Face aos crescentes desafios do mercado nacional e glo-

balizado, o Instituto Superior de Gestão Bancária disponibi-

liza pós-graduações especificamente dirigidas para o sector

financeiro e asseguradas por equipas de excelência.

Estão abertas as candidaturas para as seguintes pós-

-graduações (início em Outubro de 2006):

Curso Avançado de Gestão Bancária

(1 ano – 250 horas);

Investimentos e Mercados Financeiros

(1 ano – 160 horas);

Marketing e Gestão Comercial de Serviços

Financeiros (1 ano – 180 horas);

Inovação e Sistemas de Informação no Sector

Financeiro (1 ano – 200 horas).

�

�

�

�

�
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Cooperação Internacional

O Fundo Multilateral de Investimentos (FOMIN), do

Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID), o

Instituto de Formação Bancária (IFB) e o Ministério das Finanças e

da Administração Pública organizaram conjuntamente, no dia 25

de Maio, um seminário de apresentação e debate das conclusões

do estudo “Análise do Mercado de Remessas Portugal/Brasil”.

Este estudo teve por objecto obter um conhecimento mais

profundo dos fluxos de remessas de Portugal para o Brasil,

nomeadamente através da análise de dados estatísticos oficiais e

igualmente através de um inquérito público realizado para o

efeito.

O BID, através do FOMIN, tem sido um agente essencial em

matéria de remessas na região da América Latina e Caraíbas na

última década, sendo importante salientar que esta é a região de

O Mercado de Remessas
e Bancarização em Portugal
– O Caso Brasileiro

Angola

A responsável pela área internacional

do IFB & ISGB – Ana Terras –

deslocou-se a Luanda em Junho para uma

série de contactos com bancos angolanos e

instituições de ensino superior. De entre as actividades concreti-

zadas nesta viagem, destacamos:

Novo projecto de formação para recém-admitidos na banca

– de 24 de Julho a 28 de Outubro terá lugar um ciclo de

�

mais forte crescimento e maior volume de remessas no mundo,

tendo registado fluxos no valor de US$ 53 mil milhões em 2005.

As remessas provenientes de países da União Europeia perfazem

cerca de 12% deste montante.

O seminário contou com a presença de altas individualidades

das instituições organizadoras e de representantes da banca

portuguesa e brasileira bem como de instituições de remessas de

dinheiro.�

V Curso Integrado de
Gestão Bancária

Decorreu de 26 de Abril a 28 de Junho o V Curso Integrado

de Gestão Bancária. Recordamos que o programa deste

curso tem como base conteúdos da área da Gestão Bancária e,

sempre que possível, contempla situações de África, nomeada-

mente dos PALOP. Tem uma componente fortemente prática, que

inclui a discussão de casos e trabalhos de grupo. Realizaram-

-se ainda palestras e/ou visitas de estudo relacionadas com os con-

teúdos curriculares.

Recordamos que o objectivo é proporcionar aos bancos dos

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e da Repú-

blica de Timor-Leste o aprofundamento da formação técnico-

-profissional de alguns dos seus quadros técnicos, com vista à sua

preparação para o exercício de funções de apoio à gestão.

Os destinatários do curso são quadros técnicos bancários dos

PALOP, com formação mínima de nível médio (12º ano) e/ou expe-

riência anterior em funções tecnicamente qualificadas e com reco-

nhecido potencial de acesso, ou já no desempenho, de funções de

enquadramento.

Todos os alunos receberam diploma com a sua classificação

num jantar de encerramento, onde estiveram presentes repre-

sentantes dos bancos a que pertenciam os alunos.�

formação para um grupo de 38 alunos seleccionados para os

quadros de um novo banco angolano. Este ciclo envolve 14

módulos diferentes;

Realização, em 10 de Junho, de um exame do curso “Novo

Acordo de Basileia”– WebBanca: um grupo de 25 alunos do

BPC – Banco de Poupança e Crédito realizou o exame

presencial deste curso em , que se iniciou em 3 de

Abril.

�

e-learning

�




