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Editorial

Manuel Ferreira

A retoma neste número o contacto directo com os principais

protagonistas do nosso sistema financeiro publicando uma entrevista com o

Dr. Nuno Amado, Presidente do Santander Totta e acolhendo um depoimento

do Dr. Joaquim Marques dos Santos, Presidente do Banif.

A entrevista com o Dr. Nuno Amado permite-nos perceber melhor a estratégia

de um dos maiores bancos a actuar em Portugal que, simultaneamente, ocupa

um lugar de destaque no dos grandes grupos financeiros internacionais.

Destacamos, em especial, a análise comparativa da concorrência existente nos

mercados de Espanha e de Portugal feita por quem está bem inserido nas duas

realidades.

O depoimento do Dr. Joaquim Marques dos Santos centra-se numa área que nos

diz particularmente respeito: a formação das pessoas. Destacamos um ponto

que, arriscamos dizer, se tornou consensual em qualquer modelo de gestão: no

ambiente concorrencial, complexo e agressivo em que vivemos, são as pessoas

que fazem a diferença e a formação é o principal instrumento de mudança.

Neste número, mantemos os nossos leitores informados sobre dois temas da

maior importância para a banca portuguesa: a evolução legislativa no mercado

financeiro e a criação do espaço único de pagamentos na Europa (SEPA). Sobre o

primeiro assunto, editamos um interessante artigo da Dra. Helena Bolina, da

CMVM, sobre a transposição da Directiva sobre Abuso de Mercado. No que se

refere à criação da SEPA, damos conta de um importante seminário que o

Instituto promoveu recentemente para discutir as implicações da temática em

Portugal.

No final do ano passado, o IFB promoveu um seminário internacional sobre

fraude financeira. Tirando partido desse evento, publicamos um artigo da autoria

de Katy Worobec, responsável da área de controlo da fraude da APACS, a

associação de pagamentos do Reino Unido. Ficamos assim a conhecer a realidade

daquele país num domínio em que a conjugação de esforços entre os países é

essencial.

Finalmente, damos continuidade à publicação na de artigos de análise

económica. Depois de textos dos economistas-chefe do Banco BPI e do

Santander Totta, é altura de publicarmos um texto do Dr. Carlos Almeida

Andrade, do BES, sobre um tema sempre actual: A Economia da Poupança.

inforBANCA

ranking

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 do

Banco Santander Totta

Dr. Nuno Amado

>

>
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Resp:

Resp:

O facto de pertencermos a um grande Grupo

internacional, multilocal, líder na banca comercial e com

grande solidez financeira, permite-nos pôr ao serviço dos

nossos clientes e não clientes, empresas e particulares, um

balanço sólido.

Temos uma maior capacidade de detectar e criar opor-

tunidades globais, dado o posicionamento multilocal em

países afins, bem como a possibilidade de replicar, de/ou

para outros países, produtos de sucesso local.

Temos, além disso, a utilização de tecnologias proprietá-

rias e sistemas de gestão avançados – ex. Partenón, com

economias de escala através de acordos globais de compras

e de produtos globais – ex. Santander Global Connect.

A importância de pertencermos a um grande Grupo

internacional permite-nos enfrentar o futuro com confian-

ça, com força e com vantagens únicas em termos de dimen-

são, diversificação geográfica e de negócio, profundidade

de gestão e controlo e regras bem definidas.

Também o enquadramento regulamentar e de concor-

rência é hoje mais exigente que no passado.

A globalização/moeda única originou, numa primeira

fase, a concentração a nível nacional e, numa segunda fase, a

concentração intra-europeia, originando a deslocação de

pessoas, a especialização, a utilização das com

as correspondentes economias de escala, permitindo a

oferta de melhores produtos e de melhores preços para os

clientes.

O alargamento da comunidade europeia e a intervenção

junto dos novos países membros implicarão uma maior

diversidade geográfica na zona euro, reduzindo a exposição

das carteiras dos bancos a uma só economia, o que implica

um menor risco e maior solidez.

A banca tem de suportar elevados custos na adap-

tação dos sistemas tecnológicos e os processos internos

têm de sofrer grandes alterações. De facto, no contexto da

União Europeia, o sistema bancário enfrenta grandes desa-

fios. Por um lado, o Basileia II, que foi criado para desenvol-

ver mais o cálculo do risco e adequar os níveis de capitais,

contribuindo para uma melhor optimização do capital eco-

nómico e permitindo ao mesmo tempo uma melhor com-

parabilidade internacional. Por outro, as novas normas con-

tabilísticas (IAS) que foram implementadas e que vieram

introduzir alterações ao nível da constituição de provisões,

das pensões e de normalização de instrumentos financei-

ros, para além da exigência de reportes que tiveram de ser

adaptados às novas normas.

best practices

O Santander Totta integra o universo de um dos maio-

res grupos financeiros mundiais. Quais as vantagens e quais

as condicionantes que daí advêm para o negócio do banco

no mercado português?

A banca portuguesa actua hoje num ambiente muito

competitivo, fortemente marcado por fenómenos como o da

globalização e o da consolidação. Quais são as principais amea-

ças e oportunidades que daí podem resultar?

Em relação à concentração, o mercado tem em pers-

pectiva uma nova fase que, a concretizar-se, irá alterar o

relacionamento entre as partes.

O sector bancário português tem-se moderniza-

do e tido uma evolução muito mais favorável do que a gene-

ralidade dos restantes sectores muito por efeito da concor-

rência e da abertura do mercado. Tem tido uma capacidade

de antecipar os ciclos económicos e tem feito investimen-

tos, designadamente no exterior, que têm tido retornos

interessantes.

>

Resp:

A banca portuguesa é, reconhecidamente, uma das mais

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

desse sucesso?

"Esta resposta só será assegurada através

da permanente actualização dos sistemas

de informação, da tecnologia e do

desenvolvimento que possibilitem uma

crescente inovação ao nível de produtos

e serviços."
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Mas a banca tem de estar preparada para responder

com maior rigor e rapidez à crescente procura de produtos

e serviços, cada vez mais sofisticados, por parte do público

em geral e, em particular, dos seus clientes. Esta resposta só

será assegurada através da permanente actualização dos

sistemas de informação, da tecnologia e do desenvolvimen-

to que possibilitem uma crescente inovação ao nível de pro-

dutos e serviços.

Inserida num sector altamente competitivo – o mercado

bancário português é um dos mais evoluídos, eficientes e

rendíveis da Europa –, a banca assume um papel relevante

no desenvolvimento da actividade económica e fundamen-

talmente no apoio às empresas e particulares, através da

oferta de uma gama diversificada de produtos; como tem

um papel crítico no financiamento do nosso défice externo,

é importante que continue rendível e sólida sob pena de as

dificuldades para todos serem ainda maiores.

Continuará a ser um factor essencial de desenvolvimen-

to da actividade bancária a aplicação de uma eficiente ges-

tão de todos os seus recursos, que permita a obtenção de

rácios de eficiência com níveis de rendibilidade que garan-

tam a satisfação dos clientes e dos accionistas.

O sistema financeiro português está mais con-

centrado do que o espanhol. Em Portugal, os 5 primeiros

bancos têm 80% do mercado, enquanto em Espanha o mer-

cado está dividido 50%/50% entre bancos e as

. No entanto, estando o mercado espanhol com cres-

cimentos sustentados e ano após ano muito maiores do que

os do mercado português, isto pode ter, de certa maneira,

um efeito compensador muito positivo para os bancos espa-

nhóis.

Há, contudo, tendências comuns entre os mercados

espanhol e português, mas a diferentes níveis:

O estreitamento das margens;

A melhoria da eficiência: os bancos espanhóis são um

pouco mais eficientes que os portugueses, o que tem

impacto ao nível dos preços, em linha com a conclusão

anterior. Com menos custos, os bancos podem ser

mais agressivos nos preços dos produtos ( mais

baixos);

cajas de

ahorro

spreads

�

�

>

Resp.:

Como compara a concorrência existente no mercado

com a que se regista em Espanha, onde o Santander tem uma

posição-chave?

� A internacionalização (mais em Espanha). O

Santander e o BBVA estão entre os 20 maiores bancos

do mundo com lucros superiores aos 6 000 MM€. A

Caixa ganhou em 2006 3 000 MM€ e a CajaMadrid

1 500 MM€ (sem contar com 2 000 MM€ de mais-

-valias em Endesa).

Como foi referido anteriormente, a conjuntura econó-

mica também influi. Espanha está, há mais de 10 anos, a cres-

cer perto ou acima dos 3%, já atingiu a média do rendimen-

to comunitária e hoje em dia é a 8ª economia do

mundo. Neste cenário de conjuntura favorável, os bancos e

as espanholas já apresentam resultados elevados

desde há alguns anos. Em Portugal, a contra-ciclo, os ban-

cos têm tido bons desempenhos, mas menores que o dos

bancos espanhóis. De salientar que o fraco desenvolvimen-

to da economia não tem tido impacto negativo na morosi-

dade dos bancos portugueses.

Neste panorama, o Grupo Santander tem sabido obter

vantagens da sua privilegiada posição no mercado espanhol

(cerca de 20% de quota de mercado segundo os produtos)

e português (12% de quota agregada), seguindo a mesma

estratégia amplamente conhecida: agressividade comer-

cial, prudência nos riscos, eficiência em custos, com um

modelo orientado para o cliente e com uma forte solidez

financeira.

per capita

cajas

O Santander Totta tem estado sempre presente

no mercado com um acentuado espírito de inovação quer

em termos de produtos, quer de serviços. Para alcançar

este objectivo, tivemos de adoptar processos e modernizar

equipamentos, utilizando as mais avançadas tecnologias de

ponta.

Uma política de riscos acertada e consistente

tem sido ao longo dos anos reconhecida como um factor

diferenciador e um importante ponto forte do Grupo

Santander. De facto, representa o respeito que temos pelos

nossos clientes, na aplicação dos recursos que gerimos.

Não tenho dúvidas de que o grande valor dos

bancos e da sua diferenciação assenta nas pessoas que neles

>

>

>

Resp.:

Resp.:

Resp.:

Muitos dos paradigmas de actuação da banca são novos,

envolvendo iniciativas suportadas pela convergência entre

serviços financeiros e tecnologias de informação e de teleco-

municações. Como situa a experiência do Santander Totta

neste domínio?

Pedia-lhe agora que comentasse a seguinte afirmação:

«O dinheiro alheio é uma matéria-prima muito sensível com

que os bancos trabalham, e a melhor maneira de não perderem

a confiança do público é concederem o crédito de modo ponde-

rado, objectivo e imparcial».

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

competitividade e de excelência no sector dos serviços é o fac-

tor humano. Quais são as ideias-chave que, em sua opinião,

deverão orientar a gestão de recursos humanos na banca?

trabalham. É por

ganhar um peso c
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trabalham. É por isso que a gestão das equipas tem vindo a

ganhar um peso cada vez maior na gestão global.

O Santander assume que o desenvolvimento do

negócio se faz a par do desenvolvimento das suas equipas. É

por isso que investimos todos os anos cerca de 2% da

massa salarial em formação e que criámos em Madrid um

Centro Corporativo de Formação, onde funcionam facul-

dades de conhecimento em áreas fundamentais para nós,

como a Escola de Riscos ou a Escola de Formação de Direc-

tivos.

Os objectivos para o próximo triénio 2007/2009

foram recentemente apresentados e apontam para com-

Ter equipas alinhadas com o negócio e com os objectivos

estratégicos que se pretendem atingir, comunicar em per-

manência mensagens coerentes a toda a organização, reco-

nhecer os sucessos que cada um e em equipa vão alcançan-

do e fazer crescer as pessoas, proporcionando-lhes oportu-

nidades de evolução profissional, são os eixos principais da

gestão de recursos humanos da banca moderna.

Atrair e manter os bons profissionais, em conjugação

com oportunidades de desenvolvimento das carreiras,

criando condições para equilibrar a vida profissional e a vida

pessoal, são igualmente áreas de exigência hoje na banca.

O facto de sermos um grande banco internacional cria

condições para termos protocolos com as melhores escolas

de negócios internacionais ou termos connosco regular-

mente especialistas de reconhecido valor, garantindo assim

uma actualização permanente das equipas que fazem o

nosso banco.

A par desta vantagem corporativa, cada país desenvolve

os programas que considera relevantes. Para ter uma ideia,

em Portugal, em 2006, realizámos mais de 300 mil horas de

formação, investimos 2,3 milhões de euros e garantimos

cerca de 55 horas de formação, em média, por colaborador.

Trata-se, claramente, de um pilar estratégico e que

muito contribui para o banco que hoje somos.

>

>

Resp.:

Resp.:

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

mação das pessoas no Santander Totta? Que sinergias exis-

tem ao nível do Grupo Santander?

Finalmente, quais são os desafios mais importantes que

se colocam ao Santander Totta no futuro imediato?

promissos ambiciosos, entre os quais destacaria um ainda

melhor rácio de eficiência, que claramente nos tem diferen-

ciado pela positiva da concorrência e que pretendemos que

evolua dos actuais 40% para 35%, o ganho em quota de

mercado e o passarmos a ser o banco de referência na

banca em Portugal. Para lá chegarmos, temos prevista toda

uma série de objectivos quantitativos nas várias áreas de

negócio e de suporte. Em termos qualitativos, queremos

proporcionar aos nossos clientes a melhor qualidade de

serviço bancário e posicionar-nos como o banco de refe-

rência para os não clientes; para os nossos colaboradores,

queremos que o banco signifique um projecto de grande

dimensão, qualidade de gestão e com excelentes perspecti-

vas profissionais e pessoais.

No entanto, o mercado bancário português é um mer-

cado com um grande grau de maturidade e dos mais efi-

cientes e rendíveis da Europa. A actividade do Santander

em Portugal tem assim um nível de exigência muito supe-

rior ao de outros países em que estamos implementados,

como é o caso da América Latina. Assim, não basta apre-

sentar bons indicadores a nível de eficiência, há que ser

constantemente inovador e apresentar produtos – os

melhores produtos, ao mais baixo custo, para os nossos

clientes.

De facto, é um sector onde, nos últimos anos, foi eviden-

te a preocupação constante na busca pela inovação. Esta

inovação procurou abranger toda a actividade dos bancos,

quer em termos de , onde foram adoptados pro-

cessos utilizando as mais avançadas tecnologias de ponta,

quer pela elevada e sofisticada gama de produtos e serviços

postos à disposição dos clientes.

back office

�

"Atrair e manter os bons profissionais, em

conjugação com oportunidades de desenvolvimento

das carreiras, criando condições para equilibrar a

vida profissional e a vida pessoal são igualmente

áreas de exigência hoje na banca."
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Abuso de Mercado

A Transposição das Directivas sobre Abuso de

Mercado: Consequências sobre a Organização de

Intermediários Financeiros e Emitentes

Helena Magalhães Bolina*

Em 31 de Março de 2006, entrou em vigor o regime de

transposição das directivas sobre abuso de mercado,

incluído no Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de Março.

O pacote comunitário relativo ao abuso de mercado é

composto por uma directiva de primeiro nível (6/2003/CE), três

directivas de segundo nível (Directivas 2003/124/CE,

2003/125/CE 2004/72/CE) e um regulamento comunitário

também de concretização dos princípios estabelecidos na

directiva de primeiro nível: Regulamento (CE) N.º 2273/2003, da

Comissão.

O presente texto tem como objectivo fazer uma breve

resenha das principais alterações que tal transposição importou

no Código dos Valores Mobiliários (CódVM), com especial

incidência sobre aquelas que implicam a introdução de novos

procedimentos ou a modificação dos procedimentos até aqui

adoptados quer por intermediários financeiros, quer por

emitentes .

1

2

As directivas sobre abuso de mercado surgiram em virtude da

inexistência de um regime harmonizado a nível comunitário sobre

manipulação de mercado, o que conduzia a distorções competiti-

vas entre os vários Estados-membros.

Para além deste aspecto, a directiva então existente sobre

abuso de informação (a Directiva 89/592/CEE) tinha, à data da

elaboração desta nova proposta, mais de dez anos e carecia de

actualização, designadamente ao nível da compatibilização do

regime com a maior variedade de instrumentos financeiros e a

eliminação das exigências de prova da existência de benefícios

para o agente (principal fonte do insucesso de parte substancial

dos processos instaurados por abuso de informação).

Em consonância com a crescente internacionalização da

actividade subjacente a estes ilícitos, verificava-se também a

necessidade, quer no que toca à manipulação de mercado, quer

quanto ao abuso de informação, de reforço dos poderes dos

supervisores e dos mecanismos de cooperação entre eles.

O regime comunitário sobre abuso de mercado veio, assim,

abranger tanto o regime da manipulação de mercado como o do

abuso de informação privilegiada, incluindo ainda as respectivas

regras preventivas, especialmente as que impõem deveres de

informação aos agentes do mercado.

Neste novo regime comunitário, contudo, quer as definições

de abuso de informação (e de informação privilegiada), quer de

manipulação de mercado constantes da directiva 2003/6/CE

correspondem, no essencial, às definições já em vigor no

ordenamento jurídico português há vários anos.

Com efeito, no regime português não se exigia, para o

preenchimento dos pressupostos da infracção, qualquer

demonstração de que da actuação do agente resultassem

prejuízos para os demais investidores ou benefícios para o

próprio.

Assim sendo, salvaguardados alguns ajustamentos na definição

de abuso de informação introduzidos no artigo 378.º , o essencial

dos ilícitos em causa não foi alterado.

No âmbito do tratamento da informação privilegiada, para

além do novo enquadramento dos factos relevantes (tratado

adiante no texto), acrescentou-se um ilícito contra-ordenacional

relativo ao abuso de informação (artigo 248.º, número 4 do

CódVM) que abrange também pessoas colectivas e cuja imputa-

ção é passível de ser realizada a título de negligência.

Estabeleceu-se também o dever de elaboração e manutenção

de listas de iniciados (artigo 248.º, números 6 e 7), elemento

essencial para o controlo do uso da informação privilegiada. Este

novo dever implica a introdução de novos procedimentos, não só

3
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3

para os emitentes, como também para os intermediários

financeiros que lhes prestem serviço, na medida em que também

as pessoas que actuam por conta do emitente estão obrigadas à

elaboração dessa lista, caso o emitente lhes faculte o acesso a

informação privilegiada.

Acrescentou-se ainda um elenco de situações no número 3 do

artigo 311.º do CódVM, do qual decorre, para os intermediários

financeiros, um dever de exame mais rigoroso das transacções

que possam reconduzir-se a uma das situações aí identificadas, em

articulação com o novo dever de denúncia de transacções

suspeitas agora consagrado no artigo 382.º do CódVM.

Os aspectos do regime decorrente da transposição das

directivas sobre abuso de mercado que maiores implicações terão

ao nível da (re)organização de procedimentos quer de emitentes,

quer de intermediários financeiros reconduzem-se, assim, aos

seguintes três aspectos:

Com a transposição das directivas sobre abuso de mercado,

abandonou-se o conceito de facto relevante que, na anterior

redacção do código, estava na origem do dever de divulgação de

informação a cargo dos emitentes.

A nova directiva parte de um conceito único de informação

privilegiada para dele fazer derivar simultaneamente dois deveres:

o dever de manutenção de confidencialidade sobre essa

informação (que está subjacente à proibição de comunicação de

informação privilegiada) e o dever de divulgação dessa informação

a cargo do emitente.

Do mesmo conceito decorrem, assim, simultaneamente dois

deveres de conteúdo oposto: por um lado, o dever de não

comunicar essa informação a terceiro e, por outro lado, o dever

de a divulgar. Esta circunstância só aparentemente representa

uma contradição, uma vez que é diferente o âmbito subjectivo de

aplicação (o dever de divulgação aplica-se apenas a emitentes) e o

próprio conteúdo da informação privilegiada em causa é menos

amplo no caso do dever de divulgação, uma vez que abrange

apenas a informação privilegiada que diga directamente respeito

aos emitentes .

A diferença substancial relativamente ao regime até aqui em

vigor é que se torna agora claro que a noção de informação

privilegiada pode abranger também a existência de negociações

(verificadas que estejam as condições para a sua qualificação como

informação privilegiada, ou seja, que a informação seja precisa e

idónea, caso fosse divulgada, para influenciar o preço dos valores

em mercado).

O que significa que, para dar cumprimento ao dever que lhe é

imposto, o emitente terá de divulgar ao público, pelos meios

previstos na lei, a existência das aludidas negociações.

Para obstar a que tal dever represente a imposição de uma

conduta excessivamente penalizadora para o emitente (designa-

damente por do seu cumprimento poder resultar a frustração do

4

1.

2.

3.

Novo enquadramento da matéria dos factos relevantes:

artigos 248.º e 248.º-A.

Regime das recomendações de investimento: artigos 12.º-A

a 12.º-E.

Dever de denúncia de operações suspeitas: artigo 382.º.

1. Novo Enquadramento da

Matéria dos Factos Relevantes:

Artigos 248.º e 248.º-A

negócio, cujas negociações decorrem), o novo regime contempla,

no artigo 248.º-A do CódVM, a possibilidade de diferimento dessa

divulgação cumpridas que estejam as condições aí referidas, de

entre as quais se destaca o dever de manter a confidencialidade da

informação através das medidas elencadas no número 4 do

mesmo artigo, a saber:

Restringir o acesso à informação às pessoas que dela

necessitem para o exercício das suas funções;

Garantir que as pessoas com acesso a essa informação

conhecem a natureza privilegiada da informação e as consequên-

cias decorrentes da sua utilização abusiva;

Adoptar os mecanismos que permitam a divulgação pública

imediata, caso exista uma fuga de informação.

O regime visa, assim, por um lado, garantir que toda a

informação susceptível de ser relevante para a tomada de decisão

pelos investidores é disponibilizada ao mercado, assim anulando a

assimetria informativa e, em consequência, diminuindo o risco de

abuso de informação. Por outro lado, esse desiderato é equilibra-

do com um regime que evita causar dano desproporcionado aos

interesses do emitente, mas, ainda assim, estabelecendo con-

dições que permitam atenuar o risco de abuso de informação.

Na verdade, não obstante parecer antecipar substancialmente

o momento em que a informação deve ser divulgada por

comparação com o regime anterior dos factos relevantes, a

alteração mais significativa deste novo regime é a introdução de

um dever de manutenção de confidencialidade, definindo a lei

especificamente quais as medidas a adoptar pelos emitentes para

assegurar esse objectivo.

A Directiva 2003/6/CE, no seu artigo 6.º, número 5, estabelece

um conjunto de deveres a cargo das pessoas que realizam ou

divulgam os resultados de trabalhos de investigação sobre

instrumentos financeiros ou emitentes e outras informações com

recomendações ou sugestões de estratégias de investimento

destinados aos meios de difusão ou ao público.

Esses deveres, concretizados na Directiva (de segundo nível)

2003/125/CE e transpostos nos artigos 12.º-A a 12.º-E do

CódVM, abrangem, por um lado, regras destinadas a garantir que

as recomendações são elaboradas e apresentadas de forma

objectiva e que são transparentes relativamente à existência de

eventuais conflitos de interesses e, por outro lado, regras que

regulam a divulgação dessas recomendações por terceiros.

a)

b)

c)

2. Regime das Recomendações

de Investimento:

Artigos 12.º-A a 12.º-E

"O regime comunitário sobre abuso de

mercado veio, assim, abranger tanto o regime

da manipulação de mercado como o do abuso

de informação privilegiada, incluindo ainda as

respectivas regras preventivas, especialmente

as que impõem deveres de informação aos

agentes do mercado."
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A necessidade desta regulamentação surge da verificação do

impacto que a divulgação ao público deste tipo de informação tem

sobre as respectivas decisões de investimento.

As regras agora consagradas no CódVM visam, assim, garantir

que a credibilidade que os investidores conferem a este tipo de

informação tenha correspondência no modo como essa

informação é elaborada e divulgada.

Por esse motivo, as regras são mais exigentes quando as

recomendações são elaboradas por analistas independentes,

empresas de investimento, instituições de crédito e pessoas cuja

actividade principal consista em elaborar recomendações, uma

vez que, precisamente em função da origem dessas recomenda-

ções, os investidores tendem a conferir-lhes maior credibilidade.

Nessa medida, após a entrada em vigor do novo regime, as

entidades que elaboram recomendações de investimentos têm de

adoptar, na elaboração das recomendações, procedimentos que

lhes permitam demonstrar os dados (estimativas, pressupostos,

etc.) em que basearam a elaboração dessas recomendações,

actividade que, com o novo regime legal, passa a ser supervisiona-

da pela CMVM.

Por outro lado, a obrigatoriedade de inclusão na recomenda-

ção da referência aos conflitos de interesses existentes implica

também, no caso de pessoas colectivas registadas para a

prestação de serviços de investimento, a introdução de procedi-

mentos de tratamento da informação que permitam referenciar a

existência desses conflitos (designadamente em relação à própria

pessoa colectiva), sem pôr em causa a segregação de informação

interna entre as várias actividades do intermediário financeiro,

que é condição essencial para o desenvolvimento da sua

actividade.

O dever de denúncia de operações suspeitas a cargo dos

intermediários financeiros, agora consagrado no artigo 382.º do

CódVM, é, de entre alterações decorrentes da transposição das

directivas de abuso de mercado, aquela que maior impacto terá ao

nível da organização dos intermediários financeiros, uma vez que

o seu cumprimento implica o estabelecimento de procedimentos

que permitam a realização da análise da operação e a sua

consequente denúncia à CMVM.

Do conteúdo da denúncia a apresentar devem constar, de

acordo com o número 4 do artigo 382.º, as razões da suspeita, a

identificação das operações, as ordens dadas, os comitentes e

quaisquer outras pessoas envolvidas, as modalidades de

negociação, as carteiras envolvidas, os beneficiários económicos

das operações e os mercados em causa.

Não obstante o detalhe desta passagem do artigo 382.º, o

conjunto da informação aí referida não representa para os

intermediários financeiros a realização de uma verdadeira

investigação, uma vez que o elenco das informações a reportar

abrange apenas informações de que o próprio intermediário

financeiro dispõe: ou informações elementares relativas às

operações (identificação da operação, comitente, mercado em

que foi executada) ou informação relativa aos seus clientes

(carteiras envolvidas, beneficiários económicos das operações).

Com efeito, o novo regime articula-se com o dever de defesa

do mercado imposto aos intermediários financeiros, responsabili-

zando-os também pela detecção de transacções suspeitas na área

dos crimes contra o mercado, à semelhança do que sucede

relativamente ao regime de prevenção do branqueamento de

capitais.

Para dar cumprimento a este dever, os intermediários

financeiros terão de introduzir procedimentos, designadamente a

definição de um conjunto de alertas que desencadeiem a análise

da operação em causa. Esses alertas ou indicadores deverão ter

em consideração as situações descritas no n.º 3 do artigo 311.º do

CódVM.

De grande utilidade para a definição desses indicadores é

também a concretização de terceiro nível levada a efeito pelo

CESR , onde se elenca um conjunto de sinais ( ) que podem

levar a considerar uma operação como suspeita de manipulação

de mercado ou abuso de informação.

De salientar que o âmbito de aplicação deste dever é definido

em função da sede do intermediário financeiro, independente-

mente do local onde as operações sejam ordenadas ou realizadas,

aplicando, nesta matéria, uma regra de comunicação das

operações ao supervisor do Estado de origem. Com efeito, a

obrigação de comunicação à CMVM destas operações suspeitas

apenas se aplica aos intermediários financeiros com sede ou

sucursal em Portugal. O que significa que, em obediência ao

disposto no número 7 do artigo 377.º do CódVM, a CMVM

poderá ter de comunicar essas operações a uma autoridade

congénere de outro Estado-membro, caso configurem, em

virtude do lugar de execução ou pelos instrumentos financeiros

envolvidos, um ilícito nesse outro Estado.

Não cabe, assim, ao intermediário financeiro o ónus de

verificar qual o supervisor competente para o eventual processo a

instaurar, em virtude da ilicitude das operações. Independente-

mente do ordenamento jurídico em que as operações possam ser

consideradas ilícitas, o dever do intermediário financeiro é

cumprido através do envio dessa informação ao supervisor do

Estado em que tem a sua sede ou sucursal.

5 flags

*

�

Directora do Departamento de

Análise de Operações e Investigação da

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

3. Dever de Denúncia de

Operações Suspeitas:

Artigo 382.º

1O processo Lamfalussy prevê uma distinção entre diplomas de primeiro nível,

onde são estabelecidos os princípios gerais de um determinado regime legal, e

diplomas de segundo nível, que estabelecem regras de concretização desses

princípios adoptadas pelo Comité de Reguladores, de acordo com os

procedimentos comitológicos da Comissão Europeia.
2Para uma resenha abrangendo o acervo de todas as alterações relevantes,

veja-se Duarte Schmidt LINO, “Transposição do Novo Regime Comunitário do

Abuso de Mercado”, in , PLMJ, Fevereiro 2006.
3Para uma análise do tipo previsto no artigo 378.º do CódVM, já no âmbito das

alterações introduzidas após a transposição: José de Faria COSTA e Maria

Elisabete RAMOS, (Insider Trading).

, Coimbra, 2006.
4Para um tratamento mais detalhado desta destrinça e também da diferença

entre o conceito de informação pública relevante para cada um dos diferentes

deveres em causa, veja-se o meu texto anterior: “A Manipulação de Mercado e

o Abuso de Informação Privilegiada na Nova Directiva Sobre Abuso de

Mercado” ( ), publicado no n.º 18 (Agosto de 2004) dos

, CMVM, e também o desenvolvimento de

terceiro nível feito pelo CESR no documento CESR/06-562, intitulado

, Novembro 2006, acessível no

daquela instituição, www.cesr.eu.
5No documento CESR/04-505b: Market Abuse Directive. First set of CESR

guidance and information on the common operation of the Directive,

disponível no site www.cesr.eu.
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O Crime de Abuso de Informação Privilegiada

A informação enquanto problema jurídico-penal

2003/6/CE Cadernos do

Mercado de Valores Mobiliários

Market

Abuse Directive Leve 3. Second set of CESR guidance and information on the

common operation of the directive to the market

site
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Joaquim Filipe Marques dos Santos*

A Formação,

Imperativo Estratégico

no Banif

A firmar que o processo de criação de valor numa orga-

nização tem sempre por base fundamental o capital

humano e a sua contínua valorização e motivação não é, de

todo, uma afirmação nova ou desconhecida. Não deixa,

porém, de ser uma afirmação verdadeira. Praticar essa valo-

rização é um desafio constante, um desiderato estratégico

absolutamente fundamental para o sucesso e perenidade

de uma empresa.

É por todos conhecido o ambiente altamente concor-

rencial da actividade bancária em Portugal. Este contexto

obriga-nos a, sistematicamente, procurar novos caminhos

de eficiência suportados por novos processos, mais inova-

ção e criatividade e novas tecnologias. A governação das

sociedades procura conciliar todos estes aspectos fazendo-

-os convergir para uma gestão de alto desempenho. Mas,

sem estarem garantidos a inteligência, as competências, a

motivação, o conhecimento, a capacidade de comunicação,

o espírito de equipa e a partilha de valores, essa estratégia

para o alto desempenho não tem a sua sustentação funda-

mental. Falta-lhe a qualificação e o compromisso das pes-

soas.

A estratégia e as políticas para a valorização do capital

humano conduzem à gestão integrada dos recursos huma-

nos, que deve agregar diversas valências: questões de con-

texto, códigos de valores e de condutas, competências, fun-

ções e carreiras, benefícios, responsabilidade social da

empresa, formação. É sobre esta última temática que

reflectiremos nestas próximas e breves linhas, partilhando,

de forma sintética, o que tem sido a experiência do Grupo

Banif neste domínio.

O Banif – Banco Internacional do Funchal, SA, é um

banco jovem de 19 anos (constituído em 15 de Janeiro de

1988) com uma população muito jovem – média etária de

37 anos no encerramento do exercício de 2006 e altamente

qualificada; 45% dos nossos colaboradores têm formação

superior. Nos últimos 10 anos, o seu número de efectivos

cresceu 75%, passando de 1011 empregados em 1996

para 1785 em 2006. Este contexto resulta do forte cresci-

mento orgânico verificado, que implicou a necessidade de

"Não temos dúvidas de que a formação é um dos

principais mecanismos para a contínua

valorização do capital humano numa

organização. É sempre um investimento com

bom retorno. Porque, se há elemento

diferenciador entre empresas inseridas num

ambiente concorrencial tão complexo e

agressivo, esse elemento é a qualidade e

motivação do nosso principal activo: as pessoas."
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aumentar o seu quadro de forma sistemática e estruturada.

Em 1996, o Grupo adquiriu o Banco Comercial dos Aço-

res, banco com quase 100 anos de história (constituído em

Março de 1912), tendo aí encontrado uma realidade de

excesso de efectivos com um nível de formação abaixo da

média do sector e com uma média etária elevada.

Os dois bancos tinham então pela frente fortes desafios

de crescimento e de produtividade em contextos de

mudança e de inovação; o Banco Comercial dos Açores

com excesso de efectivos, uma população envelhecida e

pouco preparada, mas com uma cultura própria muito for-

te, e o Banif com quadros muito jovens e até com pouca

experiência, mas com uma boa abertura à mudança e uma

excelente pró-actividade comercial.

Estruturar uma política de recursos humanos e, em par-

ticular, de formação, que sustentasse os objectivos a alcan-

çar era o próximo desafio: a formação deveria ser organiza-

da de forma a dar resposta aos imperativos estratégicos da

actividade nos dois bancos.

Neste contexto, o esquema global de formação passou a

ter os seguintes pilares:

Todos os colaborado-

res recém-chegados ao Grupo passam por um programa

de acolhimento e integração. Este programa, que tem

vindo a ser sistematicamente refundado, envolve vários for-

madores internos e externos e acolhe matérias como cultu-

ra e valores, acolhimento e organização interna, operações

bancárias, atendimento comercial, negociação e venda, sis-

temas operativos, entre outros.

Este é o domínio da for-

mação técnica orientada para a função exercida pelos nos-

sos colaboradores. O Grupo definiu um conjunto de fun-

ções internas devidamente estruturado em torno de perfis

de funções do qual decorrem os conhecimentos necessá-

rios e exigidos para um desempenho de alto nível. Assim se

1º – Formação de integração:

2º – Formação qualificante:

determinaram os pacotes formativos necessários ao exer-

cício da função: microinformática, programas de certifica-

ção bancária, por exemplo. Neste domínio, devemos real-

çar a utilização intensiva que fazemos da oferta disponibili-

zada pelo Instituto de Formação Bancária, com quem

temos vindo a implementar diversas iniciativas.

O Grupo tem um programa sistematizado de detecção

e desenvolvimento de quadros de elevado potencial. Com

este programa, identificamos aqueles que serão apostas do

Grupo, preparando-os, antecipadamente, para novos desa-

fios nas suas carreiras, sendo certo que estas iniciativas são,

também, uma razão adicional de motivação dos colabora-

dores. Neste âmbito, falamos de formação em Gestão e

Liderança, Ciclos de Gerentes ou Ciclos de Gestores

Comerciais e, mais uma vez, temos como parceiro privile-

giado para nos apoiar o Instituto de Formação Bancária.

O incremento da

qualidade do serviço percebida pelo cliente é, estamos cer-

tos, um objectivo por todos perseguido nesta actividade.

No Banif, tal preocupação não é excepção, antes um objec-

tivo a concretizar todos os dias. Inquéritos recorrentes à

satisfação do cliente interno e externo, a par de programas

igualmente recorrentes de cliente mistério e da análise ao

clima social no Grupo, permitem-nos perceber onde há

espaço para melhorar e implementar as medidas correcti-

vas necessárias, com programas de formação especialmen-

te desenhados para esse efeito.

Para além

dos quatro pilares que sustentam, no fundamental, a políti-

ca de formação do Grupo, o perímetro de intervenção é

ainda alargado com outras iniciativas conducentes à melho-

ria da qualificação. Preocupa-nos a comunicação na organi-

zação, o trabalho em equipa e a gestão eficaz do tempo,

pelo que nestes domínios temos previstas acções específi-

cas. Por outro lado, procuramos conhecer de forma tão fina

e aproximada quanto possível o valor, as competências e

as necessidades dos nossos recursos humanos, pelo que

temos instituído um Comité de Pessoal que integra a gestão

de topo e no qual participa igualmente a alta Direcção do

banco, justamente para garantir uma análise mais próxima,

mais nítida, dos nossos colaboradores. Acreditamos que,

assim, conseguimos ser mais justos e obter melhores resul-

tados.

Não temos dúvidas de que a formação é um dos princi-

pais mecanismos para a contínua valorização do capital

humano numa organização. É sempre um investimento

com bom retorno. Porque, se há elemento diferenciador

entre empresas inseridas num ambiente concorrencial tão

complexo e agressivo, esse elemento é a qualidade e moti-

vação do nosso principal activo: as pessoas.

3º – Formação para a carreira e o desenvolvimen-

to:

4º – Formação para a excelência:

5º – Iniciativas transversais ou supletivas:

�

*Presidente da Comissão Executiva do Banif

– Banco Internacional do Funchal, SA;

Presidente Comissão Executiva do Banco Comercial dos Açores, SA.
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Olhando para a evolução das economias desenvolvidas

ao longo das últimas duas décadas, é claramente visí-

vel uma tendência de declínio das taxas de poupança das

famílias (isto é, da respectiva poupança expressa em per-

centagem do rendimento disponível). Nos Estados Unidos,

e de acordo com dados recentes da OCDE , este agregado

caiu de 7,7% do rendimento disponível, em 1992 (um máxi-

mo dos últimos 20 anos), para um valor ligeiramente infe-

rior a 0% em 2006. No Reino Unido (assumindo igualmen-

te como ponto de partida o valor máximo observado nos

últimos 20 anos), a poupança caiu de 11,5% do rendimento

disponível em 1992 para 5,3% em 2006. Na Austrália,

observa-se uma queda de 8,5% para – 1,7% entre 1990 e

2006. No Canadá, a queda é de 13,3% para 1,5% desde

1991 até 2006 (Figura 1).

Embora esta tendência seja muito mais clara em econo-

mias anglo-saxónicas, ela pode ser observada igualmente

em algumas das principais economias europeias do conti-

nente. Em Itália, por exemplo, regista-se um declínio da

taxa de poupança das famílias de 24,5% do rendimento

disponível, em 1990, para 10,2% em 2006. Em Espanha,

observa-se uma descida de 16,6%, em 1996, para 10% em
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Figura 1 – Taxa de Poupança das Famílias

(Percentagem do Rendimento Disponível)

Fonte: OCDE "Economic Outlook", Dezembro 2006

Análise Económica

A Economia da Poupança

Carlos Almeida Andrade*

2006. A Alemanha é uma excepção neste quadro, exibindo

uma tendência de subida desde 2000 (de 9,2% para 10,5%

do rendimento disponível). No Japão, a taxa de poupança

caiu significativamente, de 15% para 2,9% do rendimento

disponível entre 1991 e 2006. Finalmente, em Portugal, e

de acordo com os mesmos dados da OCDE, a taxa de afor-

ro das famílias terá caído de 14,7% para 9,4% do rendi-

mento disponível entre 1995 e 2006 . Perante um compor-

tamento consistente de queda da poupança em várias eco-

nomias, é importante tentar perceber quais as causas e qual

a relevância deste fenómeno – quer ao nível da economia

mundial, quer ao nível da economia portuguesa.

Em termos económicos, é possível demonstrar a exis-

tência de uma identidade entre a soma da poupança interna

(Si) e externa (Sx), por um lado, e o investimento (I), por

outro: Si + Sx = I. Assim, uma quebra na poupança interna

terá de implicar, necessariamente, uma penalização do

investimento e/ou um maior recurso à poupança externa,

neste caso expresso num aumento do défice conjunto das

balanças corrente e de capital. Com a integração crescente

da economia mundial e dos mercados financeiros, parece

ser cada vez mais fácil às economias desenvolvidas suprir as

insuficiências da poupança interna com o recurso a financia-

mento do exterior (e, por isso, sem gerar impactos negati-

vos relevantes sobre o investimento). Os casos de Portugal

e Espanha são paradigmáticos. No passado, os actuais

da poupança interna (em torno de 8% do PIB) seriam sufi-

cientes para afastar os investidores estrangeiros (i.e., a pou-

pança externa), forçando um ajustamento brusco da procu-

ra e poupança domésticas. Não apenas perante a inevitabi-

lidade de uma desvalorização das divisas (levando a uma

quebra abrupta do valor dos investimentos), mas também

perante a necessidade de se aumentar drasticamente essa

mesma poupança interna, através de juros mais elevados e

aumentos de impostos, o que levaria a um forte abranda-

mento da actividade económica ou mesmo a uma recessão.

Actualmente, fazendo estas economias parte da zona euro,

os investidores externos já não estão sujeitos àquele risco

2

gaps
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cambial (Portugal e Espanha não têm capacidade para, por

si só, fazerem desvalorizar o euro). Por outro lado, a sujei-

ção a uma política monetária independente (conduzida

pelo Banco Central Europeu) e as regras mais ou menos

estritas de política orçamental (de acordo com o Pacto de

Estabilidade) conferem a estas economias uma credibilida-

de de que não dispunham no passado. Assim, Portugal e

Espanha continuam a ser financiados pelo exterior, a custos

relativamente baixos e sem que os respectivos desequilí-

brios externos se traduzam num aumento significativo da

percepção de risco por parte dos investidores externos.

Outro caso paradigmático é o dos Estados Unidos, com

de poupança interna superiores a 6% do PIB nos anos

mais recentes. Foi possível manter este desequilíbrio de

uma forma sustentada através do financiamento externo

oriundo, sobretudo, da Ásia (com China e Japão à cabeça),

num arranjo de conveniência em que estas economias, per-

seguindo objectivos de política cambial (no sentido da

depreciação das respectivas divisas e da competitividade

das suas exportações, cada vez mais presentes no comér-

cio mundial), acumularam reservas em dólares e aplicaram-

-nos massivamente em activos financeiros norte-ame-

ricanos (financiando, na prática, o crescimento da procura

interna americana e a própria procura de bens produzidos

na Ásia).

Esta facilidade com que algumas economias desenvolvi-

das têm conseguido captar poupança do exterior não signi-

fica, no entanto, que uma tendência de queda da poupança

interna esteja isenta de problemas. Em primeiro lugar, a

acumulação de défices externos resulta em economias cres-

centemente endividadas, onde os rendimentos da activida-

de produtiva tendem a ser capturados, cada vez mais, por

não residentes. Em segundo lugar, não existe qualquer

garantia de que o sector externo mantenha a sua disponibi-

lidade de financiamento (ou, pelo menos, nas mesmas con-

dições favoráveis). Em suma, uma tendência prolongada de

redução da poupança interna acaba, invariavelmente, por

constituir um factor de preocupação relativamente à sus-

tentabilidade do crescimento de uma economia.

Em termos simplificados, por poupança das famílias

entendemos a parcela do rendimento disponível não aplica-

gaps

Mas como compreender os números apresentados no

início deste texto, que ilustravam a tendência de queda da

poupança das famílias ao longo da última década nas princi-

pais economias da OCDE (incluindo Portugal)?

da ao consumo presente de bens e serviços e que sustenta-

rá o investimento corrente e o consumo futuro. Logo à par-

tida, num determinado período a poupança pode ser direc-

tamente influenciada pelo ritmo de crescimento do rendi-

mento – uma desaceleração deste agregado terá um impac-

to negativo no aforro das famílias.

Uma segunda determinante é, evidentemente, o com-

portamento do próprio consumo. Melhorias nos níveis de

confiança das famílias e expectativas favoráveis quanto à

evolução futura do emprego e do rendimento tenderão a

aumentar o consumo e a penalizar a poupança . Em sentido

inverso, preocupações com o alisamento do consumo ao

longo da vida tendem a beneficiar o aforro. Em particular,

os problemas de sustentabilidade dos actuais sistemas

públicos de segurança social, que põem em causa a certeza

de uma pensão de reforma (ou, pelo menos, que tornam

bastante incerto o seu valor), constituem – em princípio –

um incentivo às aplicações em instrumentos de poupança

alternativos (ex: Planos de Poupança Reforma). Num con-

texto semelhante, o objectivo de deixar uma herança às

gerações futuras pode também contribuir positivamente

para o montante das economias geradas pelas famílias.

, um outro factor fundamental é, obvia-

mente, o nível das taxas de juro e, em geral, a rendibilidade

dos instrumentos financeiros. No que respeita à poupança

intermediada pelos bancos, um nível baixo de taxas de juro

tenderá a dificultar a captação de recursos na forma de

depósitos.

(Figuras 2 e 3).

Em primeiro lugar, parece certo que o baixo nível das

taxas de juro constitui uma explicação. Nos Estados Uni-

dos, em termos anuais, as taxas de juro de longo prazo (aqui

medidas pela rendibilidade das obrigações do Tesouro a 10

anos) caíram de 7,9% para 4% entre 1991 e 2003, subindo

ligeiramente depois desse ano, mas mantendo-se num

valor inferior a 5% no final de 2006 – um valor historica-

mente baixo, sobretudo tendo em conta o forte crescimen-

to da economia americana nos últimos anos. Seguindo a

tendência observada nos Estados Unidos, a rendibilidade

das obrigações do Tesouro a 10 anos caiu, na zona euro, de

3

Last but not least

Concretamente, quais destes factores poderão estar a

explicar a evolução negativa da poupança das famílias? Cada

economia terá as suas causas específicas, não sendo obriga-

tório que exista uma justificação homogénea para todas. De

qualquer forma, é possível identificar alguns factores
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10,2% para valores ligeiramente abaixo de 4% entre 1991 e

2006. As taxas de juro de curto prazo (aqui medidas pelas

taxas de juro do mercado monetário a 3 meses, em termos

médios anuais) reduziram-se, na zona euro, de 11,2% para

3,1% entre 1992 e 2006. Nos Estados Unidos, o valor máxi-

mo da última década – de 6,5% – foi observado em 2000,

tendo-se reduzido para 1,2% em 2003, antes de voltar a

aumentar gradualmente para 5,2% em 2006.

Uma possível justificação para este comportamento das

taxas de juro pode ser encontrada no papel cada vez mais

importante dos mercados emergentes na economia mun-

dial, em particular no caso de economias asiáticas que exi-

bem níveis de poupança interna elevados ou taxas de inves-

timento reduzidas. No caso da China, por exemplo, a pou-

pança deverá representar já, neste momento, um valor li-

geiramente acima de 40% do PIB, superando mesmo as

elevadas taxas de investimento. Outras economias asiáticas

(e não necessariamente emergentes – por exemplo, a Co-

reia do Sul ou o Japão) exibem taxas de poupança decres-

centes, mas apresentam uma evolução ainda mais deprimi-

da do investimento. Em qualquer dos casos, a relação exis-

tente entre poupança e investimento (dominada, em ter-

mos relativos, pela primeira) permitiu que as principais eco-

nomias asiáticas se tornassem fornecedoras de capital das

economias desenvolvidas do Ocidente – por exemplo, atra-

vés de aquisições significativas de títulos da dívida (quer do

Governo, quer das empresas), pressionando em baixa as

taxas de juro de longo prazo . Por outro lado, a

recente integração da Ásia Emergente no comércio mun-

dial terá quase duplicado a oferta de mão-de-obra a nível

global, contribuindo para um crescimento extremamente

moderado dos salários e dos preços dos bens e serviços tran-

saccionáveis nas economias desenvolvidas. Com uma infla-

ção controlada, foi possível aos bancos centrais na Europa e

nos Estados Unidos manterem, ao longo dos últimos anos,

taxas de juro de referência em níveis historicamente baixos.

Para além de um óbvio impacto directo da redução das

taxas de juro sobre a poupança, existe também um impor-

tante efeito indirecto. A manutenção dos juros em níveis

historicamente baixos alimentou, nos últimos anos, uma

forte valorização de diversas classes de activos das famílias,

com destaque para a habitação. Em economias como os

Estados Unidos, a França, a Espanha ou a Irlanda, regista-

ram-se crescimentos de dois dígitos nos preços da habita-

ção, gerando um efeito riqueza significativo para as famílias

(Figura 4)
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"... a recente integração da Ásia Emergente no comércio mundial terá quase

duplicado a oferta de mão-de-obra a nível global, contribuindo para um crescimento

extremamente moderado dos salários e dos preços dos bens e serviços

transaccionáveis nas economias desenvolvidas."
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(por exemplo, com estas a transformarem a valorização das

suas habitações em liquidez). Este fenómeno permitiu, em

parte, financiar consumo, mas permitiu também cobrir

necessidades financeiras que, de outra forma, teriam de ser

satisfeitas através de aumentos da poupança discricionária

mais tradicional. Em suma, este efeito riqueza poderá ter

produzido um impacto negativo na poupança corrente das

famílias. Neste sentido, deve ser referido aqui o papel da

maior sofisticação financeira das economias desenvolvidas

(por exemplo, permitindo o refinanciamento de hipotecas

– sobretudo nas economias anglo-saxónicas), bem como a

presença crescente dos bancos junto da vida das famílias,

oferecendo condições cada vez mais competitivas de finan-

ciamento. No seu conjunto, estes factores vieram facilitar e

diversificar as fontes de financiamento, quer em relação ao

consumo, quer em relação ao investimento, reduzindo a

necessidade de constituição discricionária da poupança.

Finalmente, um outro factor deve ser referido, embora

este de natureza mais estrutural: em algumas economias

(ex: Japão), a redução da poupança pode ser atribuída à

evolução demográfica e, concretamente, ao envelheci-

mento populacional. As gerações mais velhas apresentam,

naturalmente, uma menor propensão para a poupança do

que as gerações mais novas, em idade activa.

Identificaram-se, assim, alguns dos principais factores

que explicam a evolução deprimida da poupança das famí-

lias nas principais economias desenvolvidas ao longo dos

últimos anos: baixas taxas de juro; uma ampla oferta alter-

nativa de poupança por parte da Ásia; maior sofisticação,

diversidade e disponibilidade de instrumentos de financia-

mento ao consumo e ao investimento; e tendência geral de

envelhecimento da população.

Em Portugal, a explicação para o comportamento depri-

mido da poupança pode ser enquadrada no conjunto de

factores descritos anteriormente. Por um lado, os níveis

baixos de taxas de juro não estimulam o aforro. Por outro

lado, o baixo crescimento da actividade económica, a subi-

da de impostos e a deterioração do mercado de trabalho

(observada até 2006, com a taxa de desemprego a subir até

8,2% da população activa), resultaram numa evolução

extremamente moderada do rendimento disponível. Ao

mesmo tempo, o consumo privado manteve, nos últimos

anos, taxas de crescimento sistematicamente superiores às

do PIB. Em Portugal, a actividade produtiva está, em geral,

associada a bens e serviços com baixo valor acrescentado,

sendo pouco competitiva e pouco virada para os mercados

externos. Desta forma, não se gera o rendimento necessá-

rio para sustentar níveis de consumo sistematicamente ele-

vados, penalizando-se consequentemente a poupança. Por

último, não parece existir em Portugal uma consciência

muito forte dos problemas de sustentabilidade da seguran-

ça social, pelo que os esforços de poupança voluntária, com

vista a um futuro complemento de pensão, não estão muito

presentes.

É importante ter a noção de que a poupança interna de

um país inclui não apenas a poupança das famílias, mas tam-

bém a das empresas e do Estado. No caso das empresas, a

poupança corresponde, basicamente, aos lucros não distri-

buídos, sendo por isso uma função do crescimento da acti-

vidade da empresa, da procura a ela dirigida, dos custos

suportados e, obviamente, do montante de lucros distribuí-

dos. No caso do Estado, a poupança corresponde simples-

mente à diferença entre receitas (sobretudo de impostos) e

gastos. Nos anos mais recentes, e ao nível das empresas

(quer nos Estados Unidos, quer na Europa), a forte conten-

ção dos custos operacionais, uma recuperação gradual da

procura e taxas de investimento ainda relativamente redu-

zidas terão tido um impacto positivo na poupança e na capa-

cidade de financiamento deste sector institucional. Ao

mesmo tempo, desde 2003 tem sido visível uma melhoria

nas contas públicas das principais economias desenvolvidas

(de acordo com dados da OCDE, nos Estados Unidos, o

défice orçamental reduziu-se de 4,8% para 2,3% do PIB

desde aquele ano até 2006; na zona euro, reduziu-se de

3,1% para 2,1% do PIB no mesmo período; no Japão, de

8% para 4,6% do PIB). No seu conjunto, estes factores

têm compensado a tendência de queda na poupança das

famílias, embora em alguns casos apenas parcialmente. Em

Portugal, as estatísticas da OCDE revelam uma queda da

taxa de poupança nacional (famílias, empresas e Estado) de

16,9% para 12,8% do PIB desde o início da década até

2005. Em Espanha, no mesmo período, a poupança nacio-

nal já se mantém estabilizada entre 22 e 23% do PIB. Em

França e Itália, registam-se ligeiras descidas, de 21,6% para

18,1% e de 20,6% para 19.8%, respectivamente. No

Japão, a queda é de 27,5% para 25,5% (até 2004) e, nos

Estados Unidos, observa-se uma queda ainda significativa

na taxa de poupança nacional, de 17,7% para 12,5% do

PIB. A Alemanha mantém-se um caso à parte, com uma

subida de 20,2% para 21,4% do PIB (Figura 5).
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Este quadro, ligeiramente mais favorável para a poupan-

ça quando se incluem na análise as empresas e o Estado,

não deve, no entanto, fazer ignorar os riscos associados à

queda no aforro das famílias.

Em primeiro lugar, e tendo em conta especialmente as

empresas, não é concebível que as taxas de investimento se

mantenham nos actuais níveis reduzidos por muito mais

tempo quer nas economias ocidentais, quer sobretudo nas

economias asiáticas. Na Ásia, após a crise financeira do final

dos anos 90, observou-se um período de ajustamento nas

despesas de investimento, na sequência dos excessos da

década anterior (o Japão é um bom exemplo). Eventual-

mente, a recuperação do investimento reduzirá a capacida-

de de as economias asiáticas suprirem os de poupança

das economias desenvolvidas do Ocidente.

Por outro lado, a melhoria gradual da procura interna
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Figura 5 – Taxa de Poupança Interna
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nas economias asiáticas (visível nos últimos anos e expectá-

vel para o futuro próximo) tenderá a torná-las menos

dependentes das exportações, reduzindo assim a necessi-

dade de manterem as respectivas divisas artificialmente

depreciadas. Uma menor intervenção nos mercados cam-

biais resultará numa menor acumulação de reservas em

dólares e, consequentemente, numa redução da procura

de activos financeiros norte-americanos. Em última análise,

a disponibilidade de a Ásia se manter como fornecedora de

poupança dos Estados Unidos deverá diminuir, forçando –

na ausência de uma poupança interna maior – uma subida

das taxas de juro nesta economia e uma correcção da res-

pectiva procura interna. O crescimento da economia euro-

peia seria também seguramente afectado.

Finalmente, e acima de tudo, em certas situações a pou-

pança das empresas e do Estado não pode ser vista como

substituta do aforro das famílias. Um caso evidente é o da

constituição de uma pensão de reforma complementar à

oferecida pelos actuais sistemas públicos de pensões (já

atrás referido). Existe alguma evidência de que as famílias

(nas coortes activas e mais novas) não estão, neste momen-

to, a poupar o suficiente para garantir uma pensão adequa-

da no momento da reforma (sobrestimando, por exemplo,

a capacidade de os sistemas públicos virem a satisfazer as

suas promessas).

No seu conjunto, estes factores representam um risco,

sobretudo no contexto de uma tendência de envelheci-

mento populacional (que arrasta consigo uma maior pro-

pensão ao consumo e uma menor propensão à poupança)

. A teoria económica é clara na ligação que faz

entre a poupança, a acumulação de capital e, logo, a capaci-

dade de uma economia crescer de uma forma sustentada. A

actual dinâmica – em particular, ao nível da poupança das

famílias – põe em causa essa capacidade e aponta para um

empobrecimento relativo das principais economias desen-

volvidas no futuro. Justifica-se, assim, um maior esforço,

por parte dos decisores económicos, no sentido de promo-

ver os incentivos adequados a um crescimento mais forte

da poupança.

– Figura 6

*Economista Chefe, ES Research (Banco Espírito Santo)
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"É importante ter a noção de que a poupança interna de um país inclui não apenas a

poupança das famílias, mas também a das empresas e do Estado."

1

2

3

OCDE, Economic Outlook Nº 80, Dezembro 2006 (Statistical Annex).

Os valores das taxas de poupança apresentados para Portugal e Espanha referem-se

à poupança bruta e não são, por isso, directamente comparáveis com os restantes,

que se referem a poupança líquida de amortizações de capital.

No caso de falarmos de poupança em termos líquidos, também um aumento do

investimento das famílias – por exemplo, em habitação – terá um impacto negativo

sobre a respectiva capacidade de financiamento.
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Santander 'Casa' com Totta para Marca Única Nacional

O Banco Santander Totta vai unificar as suas duas

designações comerciais – Totta e Santander – na marca

única Santander Totta. A solução encontrada permite pre-

servar a identidade histórica do antigo Totta & Açores,

associando-lhe a marca global do maior grupo bancário

espanhol, Santander. O banco português vai ser das pou-

cas excepções à unificação das marcas comerciais que o

grupo espanhol possui em todo o mundo, projecto anun-

ciado em 2005 e que estará concluído até final de 2007. A

harmonização implica que o grupo deixe cair os “apeli-

dos” locais que acompanham a designação Santander.

A partir de Janeiro, os quase 700 balcões do Santander

Totta – mais de 500 do Totta e 150 do Santander – inicia-

ram uma transição gradual para a nova denominação

comercial, processo que ficou concluído no primeiro tri-

mestre de 2007 e implicou um investimento de cerca de

cinco milhões de euros, revelou o presidente do banco ao

: “Nos próximos três anos, queremos ter um modelo

comercial mais focado nos clientes e com maior notorie-

dade, valorizando o facto de sermos o único banco global

DN

Grupo Crédito Agrícola –
Nova Imagem, Nova Comunicação

O Grupo Crédito Agrícola lançou em 2006, a nível nacional, a sua nova imagem cor-

porativa. Esta mudança assume uma dimensão de modernidade e uma dinâmica de

futuro, integrada nos valores distintivos que marcam a história da instituição. A singu-

lar proximidade com o cliente é um dos valores reafirmados na assinatura: “Um Grupo

ao seu lado”.

Partindo do anterior logótipo, a nova imagem baseia-se numa folha de árvore estili-

zada, cuja forma aponta para o futuro, numa clara associação à evolução do Crédito

Agrícola. As cores reflectem igualmente a identidade do Grupo: o verde materializa os

valores da instituição e o laranja traduz a sua atitude de mudança e modernização. O

carácter distintivo do Crédito Agrícola é acentuado pela utilização de um tipo original, que reforça a contemporaneidade e dina-

mismo do símbolo, assim como os valores que transmite.
in ( ), 2006.Crédito Agrícola Online Notícias

�

Montepio – A Mudança de um Banco com 165 Anos

“O Montepio preocupa-se consigo” é a mensagem da

instituição para agarrar novos clientes. A nova imagem

responde aos desafios de uma clientela cada vez mais

jovem.

Foram precisos 23 anos para que o Montepio cortasse

com a imagem de um pelicano estilizado e se adaptasse

ao mercado. No caso do Montepio, caiu o “Geral”, mante-

ve-se o azul e juntou-se o amarelo-torrado. A assinatura

também mudou: “Há valores que duram sempre” deu

lugar a uma promessa “Há valores que crescem consigo”.

Implícito nesta mensagem está o compromisso do banco

em acompanhar os seus clientes ao longo das diversas

etapas da vida e revelando ainda outra preocupação – a

aposta na proximidade e no que simbolicamente as pes-

soas procuram: afectividade, identidade, modernidade e

inovação. As cores não foram escolhidas ao acaso, o azul-

-marinho mantém a identidade com o valor histórico da

marca e assume a cor do mar; o amarelo-torrado reflecte a

luminosidade que caracteriza os dias em Portugal.

O Montepio gastou cinco milhões de euros no layout

das cerca de 300 agências e em investimento publicitário.

Mas uma coisa não vai mudar: o código genético do ban-

co, ou seja, o facto de ser uma instituição mutualista com

raízes profundas. Recorde-se que em 1840, ano da sua fun-

dação, a grande preocupação era precaver o futuro dos

seus associados, pois não havia sistema de previdência.

Hoje, essa preocupação volta a fazer sentido e estudos de

mercado revelaram que era preciso assumir esses facto-

res de diferenciação. “E você é dono do seu banco?” não é

um slogan inocente; ele visa alargar a base do mutualismo

– já com 360 mil associados – para os cerca de 1,1 milhões

de clientes que tem e cuja média etária ronda os 33 anos.

in – , 2006.Expresso Economia

�

em Portugal. Não nos vamos focar em duas marcas mas

sim em segmentos, pelo que vamos adoptar a marca úni-

ca”, justificou Nuno Amado.

– para o ban-

queiro, a “marca única permite uma gestão mais fácil das

redes”, com maior mobilidade de equipas, o que ajudará o

banco a cumprir os objectivos para os próximos três anos.

Esta designação “junta ainda o melhor das duas marcas:

a simpatia, tradição, proximidade e carácter de marca

local do Totta e o conceito de modernidade, global e inter-

nacional do Santander”.

Com este passo termina ainda a polémica sobre o pos-

sível fim da designação Totta, porque “a marca é uma

questão encerrada”.

A marca única é uma marca mais líder

in – , 2006.Diário de Notícias Economia

�
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Cálculo Financeiro Aplicado

Contabilidade Geral e Financeira

Crédito

Crédito à Habitação

Diagnóstico Económico-Financeiro de Empresas

A WebBanca.LMS em Avaliação

WebBanca.LMS

Avaliação Final

Descritivo

Direito Bancário

Fiscalidade

Gestão Bancária

Marketing

Meios de Pagamento

Mercados Financeiros

Negócio Bancário e Sistema Financeiro

Operações Internacionais

Princípios de Gestão Aplicada

Produtos Bancários e Financeiros

Sistemas de Informação

A WebBanca.LMS em Avaliação

Instruções sobre a Avaliação Final

Condição de sucesso

Notas Breves

A equipa do WebBanca deseja-lhe o maior sucesso no teste de avaliação.

O curso tem um único momento de avaliação – avaliação final – incidindo sobre toda a

WebBanca.

A condição de sucesso no curso depende da obtenção de uma nota igual a 100%.

Caso não obtenha uma classificação igual a 100%, recomendamos a leitura atenta do

artigo o número de vezes que forem necessárias, até atingir a condição de sucesso.

Antes de iniciar o seu teste de avaliação, recordamos-lhe que há 27 anos atrás foi criado o

Instituto de Formação Bancária.

Este Instituto posicionou-se no mercado da formação pela qualidade dos seus materiais

de estudo em ensino a distância.

Como lema sublinhava que os materiais de estudo – manuais, testes de avaliação,

disquetes de simulação… vídeos pedagógicos – “falavam pelo formador”.

Ao formando competia, assim, estabelecer esse diálogo fictício. A conversa podia ter

lugar em qualquer espaço e a qualquer hora, sem qualquer tipo de constrangimento

relevante.

Bom! Não era relevante… mas era um constrangimento; não podia ser um utilizador

WebBanca. E não podia porque a WebBanca ainda não tinha sido criada. Sê-lo-ia uns anos

mais tarde, na fronteira do século XX para o século XXI, com os conhecimentos de uma

equipa do Instituto de Formação Bancária.

Quer saber o que significa WebBanca? Claro que já sabe a solução, doutra forma como

podia responder à pergunta número 1 do teste de avaliação?

Posso, no entanto, antecipar a sua curiosidade destacando que sem Internet não fazia

qualquer sentido, pelo menos para este Instituto, investir na WebBanca.

Significa esta afirmação que a Internet, através do sistema de , abriu novos

horizontes e criou novas perspectivas a quem se dedicava à implementação e desenvolvi-

mento de cursos de ensino a distância.

A tecnicidade estava criada e o Instituto de Formação Bancária estava atento. Primeiro na

concepção do design formativo, depois na criação de uma plataforma própria e, por fim,

… bem, o fim ainda vai trazer muitas novidades.

Venha o … venha o … o . Venha a nova geração de

computadores ou de telemóveis que a WebBanca.LMS cá estará a aperfeiçoar o seu

projecto em função da realidade, mas sempre com conteúdos credíveis e de qualidade.

e-learning

e-learning b-learning m-learning

Depois de ler a mensagem,

passe para a página seguinte

para iniciar o teste.
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Seleccione a resposta correcta:

1/16 O que é a WebBanca?

É a designação que o Instituto de Formação Bancária utiliza

para caracterizar os seus cursos.

É a ferramenta que permite ao Instituto de Formação

Bancária registar o progresso das competências.

É o sistema de gestão das competências utilizado pelo

Instituto de Formação Bancária.

É, simultaneamente, a plataforma e a actividade de

do Instituto de Formação Bancária.e-learning

3/16 O IFB, utilizando a WebBanca.LMS, publicou cursos
em . Este sistema de formação/
/aprendizagem:

e-learning

Permite ao utilizador, através da Internet ou Intranet,

aprender em casa ou no trabalho e ao seu próprio ritmo,

matérias do seu interesse.

Oferece ao utilizador o acesso a cursos baseados,

exclusivamente, em sessões de formação síncronas.

Permite o acesso, através da Internet, a cursos que não

possibilitam a validação de conhecimentos.

Altera todo o quadro conceptual de aprendizagem

colocando, definitivamente, o tutor no centro do processo

formativo.

2/16 A WebBanca apresenta os seus cursos de
ensino a distância:

Em base-papel.

Através de CD-ROM.

Em cassete vídeo.

Através da Internet.

5/16 Qual a data que marca o início da experiência de
do Instituto de Formação Bancária?

e-learning

4/16

Avançar para um sistema de sólido e consistente.

Questionar todos os modelos utilizados na formação a

distância.

Optar, definitivamente, pela realização de cursos sem

avaliação das aprendizagens.

Promover cursos , que não tenham em conta as

necessidades de formação do público-alvo.

e-learning

standard

O conhecimento das características da população-alvo, as
tendências de mudança no processo de aprendizagem e a
investigação aprofundada sobre os princípios metodológicos
dos modelos de formação online constituem os factores-
-chave que permitiram ao Instituto de Formação Bancária:

1995.

1997.

2003.

2004.

6/16 A evolução rápida do mercado e a sua grande competitivida-
de incentivaram o Instituto de Formação Bancária a realizar
cursos:

Sem controlo de qualidade.

Com acessibilidade, flexibilidade, interactividade e

customização.

Disponíveis em 48 horas.

Com flexibilidade, interactividade, elevado custo.

7/16 A formação online produzida pelo IFB está disponível:

24 horas por dia.

12 horas por dia.

Em horário laboral.

Em horário pós-laboral.

8/16 A WebBanca.LMS destina-se, exclusivamente, a:

Reformados da banca interessados em desenvolver

competências na área em que trabalharam.

Alunos do ensino superior.

Pessoas interessadas em desenvolver competências na

área de estudo.

Formandos que já frequentaram acções em formação

presencial no Instituto de formação Bancária.

9/16

A partir de qualquer ponto com ligação à Internet

mediante inscrição quer a título individual, quer através da

organização em que trabalha.

Apenas mediante inscrição por parte da organização em

que trabalha.

Sempre após a realização de um teste de diagnóstico para

aferir os seus conhecimentos.

A partir de qualquer ponto com ligação à Internet e

independentemente de qualquer inscrição.

O acesso ao sistema de formação dos cursos da
WebBanca faz-se:

10/16
A flexibilid
da formaç

Aos obj

Aos inte

Aos inte

À avalia

11/16 A integraç
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10/16
A flexibilidade da WebBanca.LMS permite ajustar o design
da formação:

Aos objectivos visados.

Aos interesses do IFB.

Aos interesses da concorrência.

À avaliação implementada.

11/16 A integração de novos cursos na plataforma WebBanca
dá-se:

No início do ano lectivo.

De acordo com a concorrência.

De acordo com a necessidade formativa do mercado.

De seis em seis meses.

14/16

12/16 O aperfeiçoamento do projecto WebBanca.LMS em função
do contexto formativo deu-se:

Em 2004.

Sempre que as circunstâncias o exigiram.

Com o aparecimento de novas plataformas de .

Em 2006.

e-learning

15/16

13/16 Conteúdos, teste de diagnóstico, comunicação, teste de
auto-avaliação, fóruns, tutor, glossário, biblioteca,
actividades, exercícios, , exemplos, animações; são
recursos que o Instituto de Formação Bancária disponibiliza
nos cursos:

links

Online.

Em manuais de auto-estudo.

Presenciais.

Em CD-ROM.

Após inscrição num curso em do IFB, o utilizador
tem acesso à plataforma:

e-learning

Durante o tempo necessário para percorrer todos os

écrãs.

Durante pelo menos a vigência do curso.

Diariamente, das 17h00 até às 24h00, num período de

60 dias.

Durante 60 dias.

16/16

Qual é o principal objectivo dos jogos pedagógicos nos
cursos WebBanca?

Avaliar os conhecimentos iniciais.

Favorecer a aquisição de conhecimentos.

Realizar uma actividade lúdica não relacionada com o curso.

Permitir a certificação de conhecimentos adquiridos.

Aquilo que distingue os cursos em do
Instituto de Formação Bancária é:

e-learning

A experiência de 50 anos a formar em ensino a distância.

A inflexibilidade no aperfeiçoamento dos cursos.

A rigidez da formação.

O desejarmos contribuir para o enriquecimento das suas

competências.

Resultado do Teste: 100%

Parabéns! O resultado que obteve permitiu-lhe terminar

com sucesso este curso.

*Técnica do Departamento Pedagógico

IFB & ISGB

SUBMETER
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Os cartões são o método de paga-

mento mais popular no Reino Unido,

havendo 142 milhões de cartões em

circulação; em 2005, realizaram-se

8 908 milhões de transacções com

cartões no Reino Unido. Em termos

de valores, estas transacções equiva-

lem a 450 000 milhões de libras de

compras e a 275 000 milhões de libras

em levantamentos de numerário.

Figura 1 – Im

R

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2002 2003

(m
ilh

õ
e
s

d
e

e
u
ro

s)

Perdido/roubado

Falsificação

Roubo de elemento

Katy Worobec*

Combater a Fraude

nos Pagamentos

No Reino Unido, a tecnologia EMV

já está a ser utilizada por 99% dos car-

tões e pela totalidade das caixas auto-

máticas, bem como por 94% dos ter-

minais "Ponto de Venda" (terminais

POS). Em Setembro do ano passado,

foi instalado o milionésimo dispositivo

POS, e 90% das transacções presen-

ciais em pontos de venda já utilizam

actualmente a tecnologia "chip e PIN".

A criminalidade associada a cartões

constitui um problema significativo no

Reino Unido. O risco no Reino Unido

era maior antes da implantação da

norma EMV. Com um elevado nível de

cartões em circulação no país, em

2004 as perdas ascenderam a 730

milhões de libras. O nível de autoriza-

ção em tempo real no Reino Unido já

era da ordem dos 85% e tinha pouco

Mercado Britânico

dos Pagamentos por

Cartão – Impacte da

Norma EMV1

impacte nas perdas por fraude, uma

vez que a maioria das operações que

deram origem a fraudes eram autori-

zadas.

No gráfico seguinte, apresentam-

-se as perdas por fraude previstas no

Reino Unido sem a norma EMV, em

comparação com as previsões de per-

das por fraude após a implementação

dessa norma (Figura 1).

Qual é, então, a experiência do

Reino Unido em termos do impacte

da norma EMV na criminalidade asso-

ciada a cartões? A implementação da

norma EMV foi, de um modo geral,

um êxito enorme. Em 2005, as frau-

des envolvendo cartões diminuíram

13% em comparação com 2004, um

decréscimo que se manteve até Junho

de 2006. Durante este período, este

tipo de fraude reg

tudo graças à uti
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O que é a APACS?

A APACS é a associação de pagamentos do Reino Unido e a voz do sector para questões

como os cartões de plástico, fraudes em pagamentos, cheques, pagamentos electróni-

cos e numerário.

A APACS participa na luta contra a fraude na indústria dos serviços de pagamentos do

Reino Unido e é responsável por conceber respostas estratégicas, políticas e operacio-

nais para fraudes em pagamentos efectuados por via electrónica, com cartões de

plástico ou por outros meios. Além disso, a APACS coordena a informação destinada ao

sector bancário sobre o impacte dos diferentes tipos de fraude, desenvolvendo e

difundindo os conhecimentos técnicos necessários para combater este tipo sofisticado

de delito.

A fim de assegurar que os nossos membros possam planear eficazmente as suas

estratégias de prevenção da fraude, a APACS também prepara estatísticas e previsões de

fraudes para o sector, difundindo informação entre a banca e a polícia através do seu

Gabinete de Informações sobre Fraudes (Fraud Intelligence Bureau), apenas um

exemplo de um projecto táctico bem sucedido da APACS.

Acreditamos que a forma mais eficaz de prevenir a fraude é através de uma abordagem

coordenada e, como tal, mantemos ligações com os retalhistas, a polícia, as autoridades

regulamentares, o Governo e outros organismos do sector.

1Iniciais de Europay, Mastercard, Visa.

Tecnologia de cartões bancários com

incorporado.

chip
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Figura 1 – Impacte da norma EMV – Previsão Original do
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).

experiência do

mos do impacte

minalidade asso-

mplementação da

um modo geral,

m 2005, as frau-

tões diminuíram

o com 2004, um

anteve até Junho

ste período, este

tipo de fraude registou uma diminuição total de 5%, sobre-

tudo graças à utilização de cartões com "chip e PIN". No

entanto, as fraudes através da Internet, telefone e enco-

mendas postais (transacções não presenciais, ou seja, em

que o titular do cartão não está presente) representam ac-

tualmente 46% de todas as perdas, mas apenas registaram

um aumento anual de 5%, em comparação com um

aumento de 29% entre 2004 e 2005. (Figura 2)

A tecnologia "chip e PIN" tem tido um impacte conside-

rável em todas as partes interessadas, e o facto de os consu-

midores compreenderem por que razão o sector introdu-

ziu o “chip e PIN” significa que não houve uma reacção

adversa, tendo havido até uma reacção positiva por parte

dos grupos representativos das pessoas com deficiência.

Embora a introdução da tecnologia "chip e PIN" no Reino

Unido tenha sido positiva, há algumas questões que conti-

nuam por resolver, designadamente, a redução do recurso

ao mecanismo de recuperação de falhas e o momento ade-

quado para a migração para cartões com autenticação dinâ-

mica de dados (DDA, ).Dynamic Data Authentication

De que Forma Estão os

Criminosos a Alterar os seus

Comportamentos?
A tecnologia "chip e PIN" poderá ter contribuído para

que os criminosos deixassem de praticar os tipos tradicio-

nais de crimes com cartões de crédito, mas grande parte da

criminalidade envolvendo cartões insere-se actualmente na

criminalidade organizada, pelo que as tácticas tradicionais

de luta contra fraudes já não são eficazes. À medida que os

retalhistas e os consumidores têm vindo a aproveitar os

benefícios do comércio electrónico, os autores de fraudes

também têm aumentado a sua actividade nessa área. A

introdução do "chip e PIN" tornou a vida mais difícil para os

criminosos nas lojas, e temos vindo a assistir à migração das

suas actividades para as lojas virtuais – a Internet, o telefone

e as encomendas postais ou por fax.

As fraudes em transacções não presenciais (CNP) têm

aumentado rapidamente no Reino Unido nos últimos cinco

anos e, nos últimos três anos, esta é a principal categoria de

crimes envolvendo cartões de plástico neste país. Em 2005,

as perdas decorrentes de transacções não presenciais

envolvendo cartões emitidos no Reino Unido ascenderam a

mais de 250 milhões de libras, o que representa um aumen-

to de 21% em comparação com 2004. Embora as fraudes

associadas a transacções não presenciais estejam a aumen-

tar, é importante ver estas perdas dentro do contexto e ter

em conta o aumento de volume destes tipos de transacções

à medida que um número cada vez maior de empresas ofe-

rece a possibilidade de pagamento em linha ou por via tele-

fónica. As áreas de alto risco são as encomendas postais, os

jogos de azar, as linhas aéreas, os serviços de infor-

mático, as agências de viagens e as transacções transnacio-

nais, sendo o risco maior para os operadores comerciais

que praticam transacções não presenciais sem carácter

regular.

Os pagamentos com cartão de crédito através da Inter-

net quintuplicaram desde 1999 e 13% dos gastos com car-

tões de crédito dizem respeito a transacções electrónicas,

o que significa que a Internet é o meio de compras não pre-

senciais cujo crescimento é actualmente mais rápido

(Figura 3).

Em comparação com os tipos tradicionais de fraude, as

fraudes em transacções não presenciais têm menos limita-

ções em termos de tempo, recursos ou localização geográ-

fica. O carácter mundial da Internet proporciona mais opor-

tunidades de negócios, embora acarrete novos riscos de

segurança. Por exemplo, a Internet permite actualmente

software
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que os membros de organizações criminosas operem a

nível internacional – os dados relativos a um cartão podem

ser comprometidos num país e utilizados noutro e é possí-

vel pedir que a entrega dos produtos seja efectuada num

outro país ainda – tudo isto numa questão de minutos; e os

bandos de criminosos migraram mais depressa do que se

esperava.

É um facto que a informação é a mercadoria mais valiosa

para o criminoso e a fraude na era da informação é impul-

sionada por vários factores, que a indústria bancária do

Reino Unido está a procurar combater. As técnicas de

autenticação estática de dados não são tão eficazes como

deviam ser, e os criminosos estão constantemente a desco-

brir maneiras novas de comprometer a informação relativa

aos titulares dos cartões, que vão desde recorrer a funcio-

nários corruptos ou a programas de geração de números

de cartões, até corromper bases de dados, falsificar cartões

( ) ou obter informação fraudulentamente por cor-

reio electrónico ( ).

A indústria bancária tem constatado igualmente que os

países utilizados como base de operações têm mudado. No

passado, os bandos de criminosos sentiam-se atraídos pelo

Reino Unido. Actualmente, isto está a mudar e os bandos

operam agora em qualquer sítio onde possam obter um

bom rendimento do seu investimento. Procuram locais

onde sejam utilizados muitos cartões, preferindo aqueles

onde se atribui menos prioridade ao policiamento e onde as

sanções são menores, o que significa um bom rácio ris-

co/recompensa. Os criminosos procuram o elo mais fraco,

ou seja, os países que adoptaram mais recentemente a tec-

nologia EMV e o protocolo 3D Secure são os mais prejudi-

cados.

À medida que os proprietários da rede de caixas auto-

máticos vão adoptando medidas de segurança mais rigoro-

sas, os locais onde são praticadas fraudes envolvendo a cor-

rupção da banda magnética estão a mudar e, à medida que

as fraudes em caixas automáticos diminuem, aumentam as

praticadas em pontos de venda. No ano passado, assistimos

skimming

phishing

Conclusão

também aos primeiros casos em que a segurança do tecla-

do para introdução do PIN (ou Pinpad) foi comprometida.

As perdas em caixas automáticos estão a aumentar sobre-

tudo no estrangeiro, onde as redes não foram actualizadas.

As fraudes com cartões no estrangeiro aumentaram 16%,

pois os criminosos, impedidos de agir devido à introdução

da tecnologia "chip e PIN" nas lojas e caixas automáticos do

Reino Unido, deslocaram a sua actividade para países que

ainda não adoptaram esta tecnologia mais segura. Para aju-

dar a resolver este problema, a indústria bancária europeia

propôs-se como objectivo concluir a implantação dos car-

tões com chip até 2010. No final de Setembro de 2006, a

situação na UE em termos de migração para a tecnologia

EMV era que 50,8% dos cartões de pagamento, 56,3% dos

caixas automáticos dos bancos e 47,1% dos terminais POS

já haviam sido actualizados (Figura 4).

Para além de terem mudado para as fraudes envolvendo

transacções não presenciais e de terem migrado para o

estrangeiro, os elementos criminosos que praticam habi-

tualmente fraudes com cartões também estão a mudar

para crimes que não envolvem cartões. A informação pes-

soal é a nova mercadoria dos criminosos, e, para tentar

reduzir a incidência de casos de roubo de identidade no

Reino Unido, a APACS está a trabalhar com o Governo em

várias iniciativas, estando inclusivamente a procurar

aumentar as informações partilhadas entre o sector bancá-

rio e o sector público. Registou-se também um aumento

das fraudes associadas a operações bancárias em linha, em

que as perdas aumentaram 55% – de 14,5 milhões de libras

no primeiro semestre de 2005 para 22,5 milhões de libras

no mesmo período de 2006.

Figura 3 – Tendências Actuais das Fraudes Associadas a
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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 ...
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Dado o crescimento significativo

do comércio electrónico, a indústria

dos serviços de pagamentos viu-se

obrigada a adaptar-se a fim de garantir

a prestação de serviços seguros com

cartões em ambientes físicos e em

linha. A Internet poderá ter trazido

enormes mudanças na forma como

fazemos compras, mas os cartões de

plástico continuam a ser o nosso méto-

do de pagamento preferido.

Já se está a trabalhar no sentido de

reforçar o êxito da tecnologia "chip e

PIN" a fim de tornar mais seguras as

transacções em linha e através do tele-

fone. Uma nova iniciativa que se

encontra em fase de desenvolvimento

consiste em o cliente inserir o seu car-

tão "chip e PIN" num leitor portátil e

introduzir o seu PIN, a fim de gerar um

número único que apenas pode ser

utilizado uma vez e que o cliente intro-

duz para autenticar a sua identidade

em transacções não presenciais. A

APACS desempenhou um papel ful-

cral nesta iniciativa, ajudando a chegar

a um acordo sobre uma norma robus-

ta aplicável a toda a indústria e apoiada

pela Mastercard e pela Visa. Prevê-se

que, durante 2007, seja realizado um

ensaio desta tecnologia no ambiente

das encomendas via telefone.

Proteger as transacções não pre-

senciais agora e no futuro é de impor-

tância primordial para todos aqueles

que exercem a sua actividade por este

meio – desde retalhistas, bancos ad-

quirentes e prestadores de serviços

de pagamentos até entidades emisso-

ras e titulares de cartões. A APACS vai

continuar a coordenar as actividades

de prevenção da fraude entre as par-

tes interessadas a fim de combater as

fraudes com cartões no Reino Unido,

proteger a integridade da indústria e,

em última análise, afastar os elemen-

tos criminosos.

*Head of Fraud Control, APACS, The

UK trade association for payments.

Tradução: Mariana Pardal Monteiro

�

Encontrávamo-nos em pleno processo de internacionalização da banca

portuguesa. As viagens ao estrangeiro sucediam-se e, simultaneamente, era

frequente recebermos representantes de bancos estrangeiros, com as mais

variadas propostas de negócio.

Por isso, todas as segundas-feiras, pela manhã, era distribuído, pelo Departa-

mento onde então trabalhava, um mapa com o programa das visitas previstas

para essa semana, que alguém preparava, meticulosa e previamente, com

indicação do nome do banco, país, cargos dos visitantes, além do dia e da hora da

visita. Nalguns casos, sugeria-se convite para almoço.

Certo dia, anunciava-se a minha presença na recepção a um banco de Malta

interessado em estreitar relações comerciais em operações de e

. Seria acompanhado por dois colegas do Departamento de

Relações Internacionais, um dos quais com funções directivas, com o objectivo

de conferir maior importância e solenidade ao acto, tanto mais que era a

primeira vez que recebíamos um banco daquele país.

Logo que chegaram, os visitantes foram conduzidos à sala nobre do banco,

ficando a aguardar a nossa entrada, que aliás não tardou.

Feitas as apresentações e trocados os habituais cartões de visita, o colega

mais experiente decidiu iniciar a conversa, no intuito de quebrar o gelo, natural

num primeiro encontro entre desconhecidos.

— Ainda não tive oportunidade de visitar o vosso país, do qual pouco sei.

Contudo, recordo uma pequena história alusiva a Malta, contada nos meus

tempos de infância. A história do gato maltês.

Embora perplexo com aquela despropositada introdução, consegui conter o

riso. O mesmo devem, aliás, ter sentido os pobres malteses, pelo que me foi

dado perceber pela sua rápida e incrédula troca de olhares.

Por sorte, o outro colega que nos acompanhava aproveitou as reacções de

surpresa e começou a debitar dados sobre a economia portuguesa, enquanto os

malteses, aparentemente já refeitos do episódio, distribuíam os relatórios e

contas do seu banco.

O outro ainda fez menção de querer dizer qualquer coisa, mas consegui

atalhar rapidamente, manifestando interesse em saber condições sobre o

serviço de e as condições de remuneração das contas . A

reunião terminou. Seguia-se o almoço num conhecido restaurante em Lisboa.

Aleguei tarefas urgentes e, desse modo, consegui escapar ao repasto. Fiquei,

portanto, sem saber se, durante a refeição, os malteses ouviram o resto da

história.

Que o tal gato tocava piano e falava francês...

money market

foreign exchange

cash-letter nostro

G.C.

�

O Gato Maltês
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pesar da existência de inúmeras obras de gestão, deparou-se com o

facto de certos conhecimentos fundamentais sobre como saber estar numa empresa e de

como gerir os recursos humanos serem negligenciados.

assenta em quatro ideias-chave, essenciais para adquirir sucesso no

mundo da gestão – humor, audácia, sentido prático e bom senso.

A apresenta-nos, assim, uma obra escrita numa linguagem simples e de

forma positiva e bem-humorada, cuja mais-valia está no facto de o autor não se centrar nas

teorias da liderança, dando uma visão mais alargada sobre algumas directivas essenciais para o

sucesso de um gestor e, consequentemente, de um líder.

Christian Grellier

Editorial Presença

As Competências Pessoais e

Profissionais do Gestor

C

�

om a invenção da geometria fractal, o famoso matemático mudou

definitivamente o nosso entendimento dos mistérios da natureza e influenciou vários

campos modernos de investigação, da teoria do caos à animação por computador. Agora,

juntamente com um jornalista científico, , Mandelbrot aplica a sua teoria

ao comportamento dos mercados financeiros e lança por terra a hipótese do “passeio

aleatório” que está na base de toda a análise financeira contemporânea.

e a dão-nos uma reavaliação

revolucionária dos instrumentos e modelos tradicionais da teoria financeira moderna. As

novas descobertas do autor derrubam os falsos pressupostos que levaram milhões de

investidores, corretores e gestores a subestimarem o risco real representado pelo mercado.

O seu génio garante que os investidores nunca mais verão o mercado – e as suas carteiras de

investimentos – da mesma forma.

Benoît Mandelbrot

Richard L. Hudson

GradivaO (Mau) Comportamento dos Mercados

Q

�

ue mudanças ocorrem hoje na comunicação e no jornalismo?

Na maior parte dos casos, a mudança não é causa directa da alteração na forma de comunicar

ou das práticas dos profissionais envolvidos, mas sim, em particular, das próprias mudanças sociais.

Contudo, ao multiplicarem-se as formas de mediação da realidade, a verdade é que a sua importância

para o nosso dia-a-dia aumentou e, portanto, a sua influência também. Talvez seja igualmente tempo,

de uma vez por todas, de assumir que a mediação é poder.

, de e

(organizadores), editado pela , tem como objectivo discutir o que caracteriza o(s)

modelo(s) comunicacionais presente(s), tentando captar a sua essência, interpretando-a e procurando

fazer um ponto da situação em termos teóricos e em estudos de caso sobre a realidade portuguesa e

internacional, compilando os resultados de diversas pesquisas que resultam num contributo para o

“estado da arte” sobre comunicação e jornalismo.

Comunicação e Jornalismo na Era da Informação Gustavo Cardoso Rita Espanha

Campo das Letras

O

�

nível de desenvolvimento tecnológico das sociedades corresponde, por um lado, e cada

vez mais, no contexto empresarial, ao grau de integração da tecnologia nos ciclos de

negócio e consequente contribuição para a criação de valor, e, por outro lado, à crescente

utilização de tecnologia no quotidiano dos cidadãos.

, de , enquadra, no contexto

empresarial e no quotidiano das pessoas, as actuais tendências que a tecnologia irá percorrer

nestes domínios. Com uma abordagem fácil e estimulante, esta obra, editada pelas

, leva-nos a zonas e fronteiras de futuro, com interesse para todos aqueles que entendem

que a tecnologia é um suporte para um melhor funcionamento das organizações.

Novas Tecnologias Presente e Futuro– Eduardo Correia

Edições

Sílabo
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Nuno Cordeiro*

Os parceiros sociais do sector

bancário europeu, engloban-

do a Organização Sindical Europeia –

UNI Europa e três associações euro-

peias de empregadores – a Federa-

ção Bancária da União Europeia, o

Agrupamento Europeu das Caixas

Económicas e o Agrupamento Euro-

peu de Bancos Cooperativos, que

integra o Crédito Agrícola –, inicia-

ram no último trimestre de 2005,

com o patrocínio da União Europeia,

um Projecto acerca do “Impacto da

Demografia sobre as Políticas de

Recursos Humanos no Sector Ban-

Projecto Europeu

Salienta Programas de

Formação do

Crédito Agrícola

“Will you still need me when I'm sixty four?”

cário”, com o objectivo de reunir

contributos, em toda a Europa, no

sentido de se avaliar a eventual

necessidade de adaptação do sector

às alterações demográficas (aos ní-

veis populacional, do emprego e dos

consumidores).

Este Projecto, desenvolvido na

sua fase de obtenção de contributos

e estudo comparado até ao final do

3º trimestre de 2006, visou aferir as

práticas dos bancos abrangidos pelas

mencionadas associações europeias,

relativamente a segmentos como a

atractividade do sector bancário e os

seus efeitos nas políticas de recruta-

mento de pessoal, as boas práticas

de retenção de colaboradores com

maior antiguidade e a actualização e

desenvolvimento de competên-

cias/aptidões desses mesmos cola-

boradores.

Os resultados e conclusões obti-

dos foram apresentados publica-

mente numa conferência final, am-

plamente participada pelos diversos

parceiros do sector, incluindo insti-

tuições de crédito e organizações

sindicais de toda a Europa, a qual

teve lugar em Bruxelas no passado

dia 1 de Dezembro de 2006, com

apresentações a cargo de represen-

tantes das entidades envolvidas e

encerramento da responsabilidade

da Comissão Europeia.

Por tal facto, o Crédito Agrícola

foi um dos dois grupos financeiros

europeus convidados pela organiza-

ção do Projecto para, na mencionada

conferência final, efectuarem uma

apresentação individualizada, tendo

assim estado activamente presente

na mesma, através da sua Caixa Cen-

tral e em particular do Departamen-

to de Recursos Humanos, na pessoa

É de salientar que na análise preli-

minar dos resultados e conclusões

presentes a esta conferência, previa-

mente enviada aos diversos parcei-

ros do sector, foi dado um especial

destaque ao Crédito Agrícola, consi-

derado um devido à sua

estratégia de formação e a alguns dos

seus programas-âncora, com parti-

cular referência, como iniciativas a

reter por todo o sector, à integração

no âmbito do processo pós-recru-

tamento e também aos incentivos à

permanência activa dos colaborado-

res experientes, evidenciando-se

como exemplo de boas práticas

nessa matéria os programas do

Crédito Agrícola no âmbito da for-

mação inicial FORBASIC e de

desenvolvimento – FORCOORD e

SABERES +.

case study

– –

�

mudou

e influenciou vários

omputador. Agora,

t aplica a sua teoria

pótese do “passeio

ra contemporânea.

os uma reavaliação

nceira moderna. As

evaram milhões de

ado pelo mercado.

as suas carteiras de

da mesma forma.

andelbrot

�

or um lado, e cada

ologia nos ciclos de

o lado, à crescente

iano dos cidadãos.

uadra, no contexto

ologia irá percorrer

tada pelas

eles que entendem

das organizações.

Edições

Abr > Jun 2007�
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O Curso Geral Bancário suscitou o

meu interesse porque, para além de

ficar com a equivalência ao 12º ano e a pos-

sibilidade de acesso ao ensino superior, fica-

va com aptidões técnicas para ingressar

numa carreira profissional. De salientar

que, no momento, este curso era quase

uma garantia de acesso ao mercado de tra-

balho.

Concluí o curso em 1995 e nesse mesmo

ano iniciei a minha licenciatura em Organi-

zação e Sistemas de Informação (COSI),

ministrada pelo Instituto Superior de Gestão Bancária (ISGB), em regime

pós-laboral.

Em 1996 iniciei a minha carreira profissional na Rede Comercial do

Banco Fonsecas & Burnay, actual Banco BPI.

Estava no último ano da licenciatura quando me surgiu a oportunidade

de ingressar na Direcção de Organização do Banco BPI, onde exerço a

minha actividade profissional.

Dada a constante evolução das tecnologias de informação, em 2001

optei pela realização de uma pós-graduação em Sistemas de Informação

(POSI) no Instituto Superior Técnico, com o apoio do Banco BPI, tendo

este autorizado a minha dispensa às sextas-feiras durante 1 ano (visto o

curso ser realizado às sextas e sábados).

Em 2006, certifiquei-me em Gestão de Projectos pela APOGEP – Asso-

ciação Portuguesa de Gestão de Projectos/IPMA – International Project

Management Association.

Não tenho qualquer dúvida de que a “família” IFB influenciou a minha

carreira profissional e pessoal, visto que os meus melhores amigos são as

pessoas que foram da minha turma (C2) no IFB. O curso era tão intenso

que as amizades surgiram naturalmente, entre alunos, professores, direc-

ção e secretaria.

Desde então, tem sido um crescimento contínuo.�

do Dr. Manuel Lacasta; este, no con-

texto da temática relacionada com a

manutenção e desenvolvimento de

competências de colaboradores seni-

ores, efectuou uma apresentação

denominada “Will you still need me

when I'm sixty four?” (glosando o

título de uma conhecida canção dos

Beatles como metáfora para a abor-

dagem do tema). Nela se evidencia-

ram os princípios de formação per-

manente ao longo de toda a vida pro-

fissional, os programas e projectos

que acompanham as diversas fases

da vida de um trabalhador bancário e

o recurso, para tal desiderato, aos

adequados suportes aplicacionais e

pedagógicos, tudo numa óptica de

constante incremento de competên-

cias, actualização de saberes e

suporte à missão do Crédito Agríco-

la, enquanto organização financeira e

cooperativa.

Sendo perceptível o bom acolhi-

mento que mereceu esta interven-

ção, registam-se ainda referências

muito positivas dos diversos partici-

pantes quanto ao contributo presta-

do pelo Crédito Agrícola para o deba-

te desta importante temática no qua-

dro do diálogo social europeu.

*Director da Formação,

Crédito Agrícola

�

Para além

da Formação

Esta rubrica pretende recolher testemunhos de ex-alunos do IFB/ISGB que

apostaram na sua formação e, sobretudo, obter o depoimento de pessoas

cujas emoções/atitudes importa conhecer.

Sílvia Peixinho

"... na análise preliminar

dos resultados e

conclusões presentes a

esta conferência ... foi

dado um especial

destaque ao Crédito

Agrícola, considerado um

devido à sua

estratégia de formação e a

alguns dos seus

programas-âncora, ..."

case study

A Família IFB
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Ana Terras
Membro da Direcção para a

Área Internacional e Marketing
do Instituto de Formação Bancária

Carlos José da Silva*

Diferente,

pelas Pessoas

O Banco Privado Atlântico iniciou a sua actividade no

dia 17 de Novembro de 2006, assumindo o compro-

misso de ser uma instituição de referência no sistema finan-

ceiro angolano, respeitada pela excelência do serviço aos

clientes, pelo sentido de responsabilidade social corporati-

va, comprometido com o desenvolvimento económico

sustentado, em ordem à criação de riqueza.

Criámos uma instituição financeira que se posiciona no

mercado através de um modelo de negócio bipolar, de

banca privada de relação e de banca de investimento, cujo

modelo de governação assenta em mecanismos de fiscali-

zação e de controlo dos riscos que permitem uma segura

criação de valor.

Assumimo-nos como competidores leais, com a respon-

sabilidade de alargar progressivamente o mercado, promo-

vendo a bancarização da economia, inovando com novos

produtos e novas fronteiras de serviços.

“Diferente, pelas Pessoas”: esta é a assinatura do Banco

Privado Atlântico; é através do investimento na qualidade

dos nossos profissionais que alcançaremos um serviço de

referência para os nossos clientes. É por termos esta preo-

cupação que, desde o primeiro momento da materialização

Tal como noticiámos anteriormente na , o IFB trabalhou com o BPA –

Banco Privado Atlântico na formação dos recém-admitidos deste novo banco

angolano que abriu as portas ao mercado a 17 de Novembro de 2006.

Nas palavras do Dr. Carlos da Silva, Presidente do Conselho de Administração e um

dos principais accionistas, «Este banco aparece no mercado angolano a pensar nos

muitos empresários e empresas capitalizados que há em Angola, mas que não têm

serviços de aconselhamento financeiro e/ou estruturadores de operações».

Pedimos ao Senhor Dr. Carlos da Silva a elaboração de um artigo de apresentação

do seu banco, que de seguida partilhamos convosco.

inforBANCA

O Banco

Privado Atlântico é detido maioritariamente por accionistas angolanos, com uma

estrutura constituída pela sociedade de gestão de activos GlobalPactum, com

42,5%, as sociedades AAA Seguros e AAA Pensões (Grupo Sonangol), com 19,5%,

e Carlos José da Silva, como accionista principal, com 30,5%.

Um dos primeiros investimentos do BPA foi a formação de quadros altamente

qualificados para poderem prestar serviços especializados. O ciclo formativo para

os recém-admitidos do banco, de que o IFB foi responsável, decorreu de 24 de Julho

a 28 de Outubro de 2006. Durante este período, 6 formadores do IFB leccionaram

14 conteúdos bancários e comportamentais para cerca de 50 formandos.
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do Banco Privado Atlântico, contámos

com a parceria do Instituto de Forma-

ção Bancária na definição e execução

do mapa formativo dos nossos profis-

sionais.

Investimos profundamente nas

melhores práticas bancárias, desde os

conceitos basilares até às áreas de

banca especializada, como a gestão de

activos financeiros e a banca de inves-

timento, criando um padrão de cultu-

ra bancária e de conhecimento, funda-

mentais para a materialização de um

modelo de serviço consistente, con-

sequente e de excelência.

O sector financeiro angolano cres-

ce anualmente a taxas superiores a

cinquenta por cento. O modelo de

negócio e o ambiente concorrencial

sofrem permanentemente profundas

transformações; no passado recente,

a função bancária centrava-se maiori-

tariamente na captação de depósitos e

na colocação dos fundos no mercado

de dívida pública. No presente, o mo-

delo de serviço no sector financeiro

angolano aproxima-se do modelo dos

mercados mais maduros.

A concorrência aumentou significa-

tivamente, os bancos estão a adaptar-

-se e estão a materializar a missão de

desenvolver o mercado de retalho,

expandindo as funções de poupança e

creditícia junto dos particulares e

junto do tecido empresarial privado.

Esta envolvente de mercado terá

tendência para acelerar nos próximos

anos. As instituições que mais investi-

rem no conhecimento e na qualidade

dos seus profissionais estarão melhor

preparadas para se adaptarem ao

ritmo das mudanças. É neste contexto

de permanente mudança que conti-

nuaremos a contar com a parceria

estratégica do IFB, para a adaptação e

execução dos planos formativos com-

plementares. Porque sabemos que as

instituições existem para as pessoas e

porque sabemos também que o

desempenho da nossa instituição e o

cumprimento da sua missão depen-

dem de cada colaborador, preconiza-

mos um investimento continuado na

sua formação em ordem à aquisição

de competências úteis à pessoa, à

empresa e à comunidade (

), no sentido de satisfazer e supe-

rar as expectativas dos nossos clien-

tes, sendo merecedores da confiança

que em nós é depositada.

stakehol-

ders

*Presidente do

Banco Privado Atlântico

�

Citando ...

"A economia continuará

a ser a ciência principal

enquanto não

conseguirmos alimentar-

-nos de água e vento."

"Ter poder é controlar o

tempo dos outros e o

seu próprio."

"O dinheiro assemelha-

-se a um sexto sentido

sem o qual não é preciso

fazer-se o uso completo

dos outros cinco."

"Investem-se os elogios

como se investe o

dinheiro, para que eles

nos sejam retribuídos

com juros."

"É preciso ter espírito

para falar bem; para

ouvir bem basta a

inteligência."

Mihaly Tancsics

Jacques Attali

Somerset Maugham

Jules Renard

Antoine de Saint-Exupéry
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A Caminho do

Espaço Único

de Pagamentos

na Europa

II Seminário
Internacional

SEPA 2007

Sob o tema “SEPA 2007 – A Caminho

do Espaço Único de Pagamentos na

Europa” o Instituto de Formação Bancá-

ria organizou no passado dia 28 de Feve-

reiro o seu II Seminário Internacional

sobre o assunto.

Uma assistência constituída por qua-

dros da banca e de outros sectores

ouviu, atentamente, as várias inter-

venções de reputados especialistas –

Manuel Sebastião (Administrador do

Banco de Portugal), Eva King, (Especia-

lista da Comissão Europeia – Bruxelas),

Vitor Bento (Presidente da SIBS), Leo-

nor Machado (European Payments

Council – Bruxelas), Martijn Rom

Colthoff (Capgemini – Amsterdam),

João Sales Caldeira (Senior Manager da

Deloitte), Gianfranco Tabasso (Europe-

an Associations of Corporate Treasures

– Bruxelas), Pedro Ferreira Hipólito

(Euro Alliance of Payment Schemes –

Bruxelas), Manuel Lopes da Cunha

(European Automated Clearing House

Association – Bruxelas), António

Ramalho (Presidente da UNICRE), José

António Silva (Presidente da CCP) e

Pedro Moreira (Director da DECO).

Abriu a sessão o Presidente da APB,

João Salgueiro, que fez o enquadramen-

to desta problemática, tendo o Secretá-

rio de Estado do Tesouro e das Finanças,

Carlos Costa Pina, destacado a impor-

tância económica e estratégica deste

projecto europeu.�

Eva King

Manuel Sebastião

João Salgueiro

Carlos Costa Pina

Vitor Bento

Leonor Machado Martijn Rom Colthoff
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SEPA

Workshop ...

17 e 19 Abril 2007� �

Continuar o Trabalho

A Área Única de Pagamentos na Europa

Para mais informações,

contacte:

Filipa Rodrigues

Av. 5 de Outubro, 164,

1069-198 Lisboa,

PORTUGAL

Tel.: 217 916 234

Fax: (+351) 217 977 732

(+351)

e-mail: f.rodrigues@ifb.pt

www.ifb.pt

João Sales Caldeira Gianfranco Tabasso Pedro Ferreira Hipólito

Manuel Lopes da Cunha António Ramalho José António Silva

Pedro Moreira

É já para o início de 2008 que está previsto o

lançamento dos primeiros instrumentos de

pagamento nos novos moldes e é neste

enquadramento que o Instituto de Formação

Bancária pretende dar continuidade ao trabalho

que vem realizando no domínio da preparação

para a SEPA proporcionando acções de formação

que respondam eficazmente às necessidades de

actuação num novo contexto pan-europeu. [pós-laboral]
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O Prof. José Azevedo Pereira foi nomeado professor associado do Grupo II, Gestão, do quadro do Instituto

Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa, com efeitos a partir de 18 de Setembro

de 2006.

Mediante protocolo entre o ISEG e a Associação Portuguesa de Bancos (APB), é o coordenador do curso de

Gestão Bancária e do curso de pós-graduação em Mercados Financeiros, sendo, por inerência destas funções,

membro do Conselho Científico do Instituto Superior de Gestão Bancária (ISGB). Tem ainda uma extensa activida-

de de leccionação nas licenciaturas, mestrado em Gestão/MBA, doutoramento em Gestão e diversas pós-

graduações, nomeadamente em Análise Financeira e Gestão de Riscos e Derivados.�

Prof. José Azevedo Pereira Nomeado Professor Associado do ISEG

No próximo ano lectivo

será igualmente aberto, à

semelhança do ano ante-

rior, um regime de acesso

para

que pre-

tendam ingressar no ensino

superior.

candidatos com

mais de 23 anos

�

Tiveram início ao longo do mês de Janeiro duas novas

edições das pós-graduações do ISGB, concretamente a

(11 de Janeiro) e o

(19 de Janeiro), dando continuidade a um projecto

que tem contribuído para o aumento das qualificações espe-

cializadas dos empregados do sector bancário e financeiro.

Pós-Graduação em Inovação e Sistemas de Informa-

ção Curso Avançado em Gestão Ban-

cária

�

Pós-Graduações – Novas Edições

ISGB – THE PORTUGUESE SCHOOL OF BANK MANAGEMENT

INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCÁRIA

Associação Portuguesa de Bancos

Os Cursos de Licenciatura em e

funcionarão a partir do

próximo ano lectivo (2007/2008) de acordo com o proces-

so de Bolonha, constituindo um primeiro ciclo de estudos

com a duração de 6 semestres lectivos. Os referidos cursos

foram objecto de uma restruturação curricular que envol-

veu docentes, discentes e entidades empregadoras, tendo

sido submetidos à apreciação do Ministério da Ciência, Tec-

nologia e Ensino Superior (MCTES) e tendo sido aprovados

formalmente. Esta restruturação corresponde não só a um

ajustamento legal ao processo de Bolonha como reflecte

igualmente uma preocupação constante em manter um

plano de estudos actualizado e que corresponda às reais

necessidades do mercado de trabalho, tendo sido introdu-

zidos temas de grande relevância e actualidade no sector

bancário e financeiro.

A adequação dos dos cursos do ISGB às neces-

sidades efectivas do mercado de trabalho se tem revelado

ajustada pela crescente e constante procura de alunos,

sendo feita uma articulação entre a formação académica

ministrada, os diplomados e a oferta de emprego.

Gestão Bancária Ges-

tão e Sistemas de Informação

curricula

Salienta-se ainda que:

�

Licenciaturas ISGB

Processo de Bolonha – 1ºs Ciclos

Acesso ao Ensino Superior

No âmbito das candidaturas ao ISGB para o próximo ano

lectivo, serão

. Estes cursos destinam-se à prepa-

ração de candidatos ao ensino superior no ano lectivo

2007/2008 que pretendam ingressar no ISGB ou em qual-

quer outro estabelecimento de ensino superior. Os cursos

versarão os conteúdos abordados nos exames nacionais de

acesso. No caso do ISGB as provas de acesso em

2007/2008 serão Economia ou Português ou Matemática

Aplicada às Ciências Sociais. Estes cursos decorrerão em

Maio e Junho com um total de cerca de 9 a 12 horas por

disciplina. As decorrem .

Para obter mais informações, poderá ser consultado o site

do ISGB (www.isgb.pt).

organizados este ano, à semelhança

daquilo que tem vindo a ser feito, cursos de prepara-

ção para a realização dos Exames Nacionais de Aces-

so ao Ensino Superior

inscrições até ao dia 5 de Abril

�

Candidatos com Mais de 23 Anos

>
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Cursos de Formação em Alternância na Banca

Decorreram, nos dias 5 e 6 de Março, respectivamente nos auditórios do Millennium-bcp, em Lisboa, e da Caixa Geral

de Depósitos, no Porto, as sessões de entrega de Certificados de Formação Profissional aos 161 diplomados, em 2006, nos

Cursos de Formação em Alternância na Banca, uma parceria IFB/IEFP.

Além destes diplomados, foram ainda distinguidos mais 7 formandos como melhores alunos nos diversos cursos e tam-

bém 20 formandos que, durante o ano lectivo 2005/2006, nunca faltaram nem tiveram negativas.

As sessões contaram com a participação de responsáveis do IEFP e do sistema financeiro português, além dos forman-

dos e alguns familiares e amigos.�

O conhecimento das mudanças

recentes e situação actual, em termos

sociais, políticos e económicos, foram

os aspectos abordados, em Janeiro,

pelo Dr. António Caeiro, jornalista da

Agência Lusa e Escritor (autor do livro

“

”), que nos ajudou a alargar hori-

zontes em relação ao mundo que nos

rodeia.

Pela China Dentro. Uma viagem de 12

anos

�

Palestra

“A China, Esse

Gigante

Desconhecido”
Sensibilizar os formandos para a im-

portância do Sigilo Bancário, nomea-

damente, as regras estabelecidas no

Regime Geral das Instituições de Cré-

dito e Sociedades Financeiras e para a

necessidade do cumprimento de Códi-

gos de Conduta, foram os objectivos

do , realizado em Janeiro,

que foi dinamizado pela Dra. Marina

Moreira (responsável de Área de Di-

reito Bancário e formadora do IFB) e

pelo Dr. Helder Santos (formador de

Direito Bancário e Fiscalidade).

workshop

�

Workshop Sobre

Sigilo Bancário

A apresentação do Grupo BES e as exi-

gências e perfil do colaborador bancá-

rio, na actualidade e num futuro pró-

ximo, foram os aspectos principais

abordados na palestra, que decorreu

em Fevereiro e que proporcionou aos

futuros estagiários do BES conhece-

rem e dialogarem com o Dr. Filipe

Moreira (Dep. Pessoal).�

Palestra do

Banco Espírito Santo

"O Bancário na Era da

Globalização"

Sessões de Entrega de Diplomas e Prémios

Sessão de Lisboa

Dra. Cristina Rodrigues, do Conselho Executivo, representou

o Instituto do Emprego e Formação Profissional.

> Sessão do Porto

Engº Domingos Fernandes, da Delegação Regional do Norte,

representou o Instituto do Emprego e Formação Profissional.

>



CURSOS PRESENCIAIS

2007

Instituto de Formação Bancária
IFB – The Portuguese Bank Training Institute

Associação Portuguesa de Bancos

ÁREAS/CURSOS

Crédito a Empresas e a Particulares

Crédito à Habitação

Abertura de Conta de Depósito Bancário

Branqueamento – Medidas de Prevenção

Falsificação de Meios de Pagamento – Detecção

Meios de Pagamento

O Acordo de Basileia II

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 OUTABR MAI NOV DEZ

19 a 21

24 a 25 18 a 19 (P)

21

12 (P) 19

03

12 a 13

08 a 09

Análise de Investimentos e Gestão de Carteiras

Mercado e Produtos Financeiros

Mercado Monetário e Cambial

Operações de Bolsa e a Interligação aos Mercados

Gestão do Tempo

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

Área de Contabilidade e Análise de Empresas

JUN

11 a 13(P)

28 05 (P)

08 a 09 22 a 23 (P)

28 a 29 29 a 30

04 a 06 29 a 31

29 a 31(P) 03 a 05

16 a 17 24 a 25 (P) 12 a 13

04 a 05 (P) 05 a 06

09 a 11 14 a 16 (P) 17 a 19

26 a 27 (P)

28 a 29

06 a 07

22 a 23 11 a 12 (P)

25 a 26 (P)

16 a 17 (P) 06 a 07

26 a 28 (P) 10 a 12

08 a 09 22 a 23 (P) 20 a 21

29 a 30 12 a 13 (P) 04 a 05

22 a 24 (P) 15 a 17

09 a 13 17 a 21 (P) 22 a 26

28 a 30 (P) 10 a 12

02 a 04

07 a 08 12 a 13

18 a 20 01 a 03 (P) 14 a 16

15 a 17 08 a 10 (P)

16 a 17 (P)

26 a 28

13 a 14

19 a 20 (P)

25 a 26

08 a 09

Entidade Formadora
Acreditada

Instituto de Formação Bancária
IFB – The Portuguese Bank Training Institute

Associação Portuguesa de Bancos

A full member of



www.isgb.pt

Licenciaturas

GESTÃO BANCÁRIA

GESTÃO E SISTEMAS

DE INFORMAÇÃO

ISGB – THE PORTUGUESE SCHOOL OF BANK MANAGEMENT

INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCÁRIA

Associação Portuguesa de Bancos

LISBOA

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

Tel.: (+351) 217 916 210 Fax: (+351)217 955 234

www.isgb.pt
e-mail: isgb@isgb.pt

2007/2008

[de acordo com o Processo de Bolonha]

[ ]Horários

> Laboral, pós-laboral, sábados

[ ]Condições de Acesso

Regimes Especiais:

Titulares de curso superior

Mudança de curso

> 23 anos

Regime Geral:

12º Ano

Provas de Ingresso: Economia

ou Português ou Matemática

Aplicada às Ciências Sociais

[ ]Metodologias Pedagógicas

>

>

Ensino a Distância

Ensino Presencial
incluindo e-learning

PORTO

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

Tel.: (+351) 225 194 120 Fax: (+351) 225 102 205




