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A inforBANCA dedica, neste número, especial atenção aos sistemas de 
pagamentos publicando três artigos sobre o tema. Trata-se de um assunto 
que passou para o primeiro plano das preocupações de gestão dos nossos 
bancos sobretudo a partir da criação do euro e, mais recentemente, com o 
estabelecimento da SEPA, a área única de pagamentos na Europa.

Assim, entrevistamos o Dr. António Ramalho, Presidente da Unicre, empresa 
que, como refere o seu primeiro responsável, “comemorou este ano 34 anos 
e naturalmente orgulha-se da sua responsabilidade histórica e contributo na 
criação do sistema de pagamentos português”. Destacamos que, à semelhança 
do IFB, também a Unicre foi estabelecida pelos nossos bancos com o objectivo 
de, através da criação de sinergias, prestar serviços mais eficazes.

Publicamos ainda um artigo de Peter Jones, um especialista europeu em 
pagamentos, que nos apresenta uma visão comparada da utilização do 
numerário na Europa, a seu ver ainda excessiva, e que, para benefício de 
todos, deveria caminhar para o uso de meios electrónicos. Mas, seja qual 
for a evolução, teremos de continuar a lidar com as notas de euro... Daí a 
oportunidade do artigo do Dr. Hélder Rosalino, do Departamento de Emissão 
e Tesouraria do Banco de Portugal, que divulga o estabelecimento de uma 
parceria com o IFB para a disponibilização na WebBanca de um curso de 
e-learning sobre o “conhecimento da nota de euro”.

Por razões óbvias, o tema “Formação” está quase sempre nas páginas da 
inforBANCA.  Desta vez, saudamos a publicação de “Uma Visão Muito Pessoal” 
sobre o tema da autoria do Dr. Rui Semedo, Presidente do Banco Popular 
Portugal. Trata-se de uma reflexão muito baseada nas suas próprias vivências e, 
desta maneira, plena de ensinamentos sobre um assunto que, afinal, pode fazer 
toda a diferença no rumo profissional de cada um.

Mas, como habitualmente, e para corresponder à diversidade dos interesses 
dos nossos leitores, a inforBANCA cobre, para além dos referidos, um leque 
alargado de temas. Na área de Mercados/Economia, publicamos artigos sobre 
crédito e  liquidez da autoria do Dr. Carlos Bastardo, Director do BPN, e do 
Dr. Rui Constantino, Economista-chefe do BES, que assina a habitual “Análise 
Económica”.  Na área da Gestão, inserimos um artigo sobre a “Teoria dos 
Stakeholders”, do Dr. Francisco Real Saínhas, Subdirector Bancário e, sobre 
Comunicação Interna, um texto do Dr. José Bancaleiro, Director Central de 
Recursos Humanos do Banco Finantia.

As férias, que para muitos estão à porta, são quase sempre uma oportunidade 
de reflexão. Que os enriquecedores temas que hoje apresentamos sejam um 
contributo para esse objectivo.

Manuel Ferreira
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Entrevista com...
Presidente da UNICRE
Dr. António Ramalho

> A Unicre é a mais antiga empresa portuguesa especializa-
da na gestão e emissão de cartões e, ao mesmo tempo, actua 
na área do crédito ao consumo. Como identifica a missão da 
empresa que lidera? Como evoluiu historicamente essa mis-
são?

Resp: A Unicre comemorou este ano 34 anos e orgulha-
-se da sua responsabilidade histórica e contributo na criação 
do sistema de pagamentos português. Mas ao longo do tem-
po a sua função foi-se alterando: inovação na oferta, criação 
de mercado, abertura à concorrência, especialização nas 
inovações da procura – esta tem sido, em traços gerais, a 
linha de evolução dos negócios da Unicre, quer ao nível do 
negócio de cartões, quer ao nível do crédito ao consumo 
com destino, quer ao nível do negócio de aceitação nos co-
merciantes. O sucesso da Unicre tem sido a inegável capaci-
dade de adaptação a cada fase de mercado. 

> A Unicre pertence a vários bancos que actuam no 
mercado financeiro nacional. Como caracteriza a relação da 
Unicre com os bancos?

Resp: A Unicre tem 18 accionistas e, naturalmente, tem 
como primeiro objectivo remunerar adequadamente o ca-
pital investido, criando valor para clientes, colaboradores e 
accionistas. Neste sentido, a Unicre segue hoje um plano 
de compromissos quantificado e posiciona-se como uma 
instituição focada na conveniência financeira. Queremos 
oferecer a melhor conveniência financeira no triângulo co-
merciante, crédito e cartão. Queremos contribuir para que 
os comerciantes possam vender mais e melhor, que os con-
sumidores paguem com a comodidade e informação que só 
o cartão assegura com a utilidade e responsabilidade que o 
crédito permite e exige.

Além disso, somos prestadores de serviços aos bancos 
que o pretendem, na gestão e operativa de emissão e na 
gestão e operativa de aceitação nos comerciantes. A escala e 
o foco que conseguimos tem permitido garantir a esses ban-
cos um serviço que queremos cada vez melhor, mais amplo 
e mais internacional.  

> A indústria dos pagamentos em geral e a dos cartões 
em particular é hoje global. Quais são, em seu entender, as 
suas principais tendências?

Resp: A despeito de vivermos um mercado ainda repleto 
de incertezas, julgo que três tendências dominantes são an-
tecipáveis. Primeiro, a consolidação da indústria. Essa con-
solidação já existe ao nível das marcas, das redes, do devise 
tecnológico e, naturalmente, chegará ao negócio. A questão 
estará em participar na consolidação ao nível mais elevado 
da cadeia de valor. A segunda tendência será a internaciona-

“O sucesso da Unicre tem sido a 
inegável capacidade de adaptação a 
cada fase de mercado.”

“... formar é investir no sucesso de cada 
um e sobretudo no sucesso do todo.”
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lização. Os clientes já exigem hoje um serviço globalmente 
interoperável, querem que o seu cartão não funcione ape-
nas em Portugal, pretendem que ele funcione desde Bada-
joz até Oakland nos antípodas da Nova Zelândia; foi, aliás, 
esse o drive de sucesso deste mercado em apenas 40 anos. 
Finalmente, uma terceira tendência será a diversidade de 
soluções que irão surgir respondendo à diversidade das ne-
cessidades da procura e à criação de nichos de soluções. 

> A SEPA aponta para a criação, a breve trecho, de um 
espaço único de pagamentos na Europa. Gostaríamos que nos 
desse a sua opinião sobre o impacto que a mesma vai ter em 
Portugal e, naturalmente, na Europa. Que aspectos positivos (e 
negativos...) trará a SEPA aos bancos portugueses?

Resp: A SEPA tem uma componente regulatória, e uma 
componente prospectiva. A componente regulatória per-
mite definir um calendário de iniciativas, uma redução de 
incertezas e, deste modo, criar um modelo de pagamentos 
sob um “mínimo homogéneo comum” para todo o espaço 
europeu. Para Portugal, o fundamental será assegurar que 
o mínimo exigível não desmotive as claras vantagens nacio-
nais, por exemplo, as múltiplas funcionalidades nas ATM 
Multibanco ou, por exemplo, a rapidez de disponibilização 
do fluxo financeiro da compra nos POS da Redeunicre.

Mas a SEPA tem uma componente prospectiva que com-
porta riscos caso se introduza uma filosofia de fixação de 
preços demasiado regulada, demasiado europeia e demasia-
damente justificada em custos. Ora, esse é um risco com-
plexo porque um preço baseado em custo reduz qualidade, 
um preço regulado desmotiva a inovação e um preço dema-
siado europeu beneficia operadores americanos. 

Todavia, se o mercado funcionar, Portugal poderá bene-
ficiar em muitos aspectos. São os países mais pequenos que 
têm desenvolvido os modelos mais eficientes e mais inova-
dores. A título de exemplo, a Unicre é o 14º maior acquirer 
europeu. Veja-se, também, o sucesso de internacionalização 
dos operadores nórdicos, ou de especialização dos irlan-
deses da Fintrax. A questão está em aceitar a especializa-
ção e a internacionalização como uma oportunidade e não 
apenas como uma ameaça. Vantagens competitivas não nos
faltam.

> Os custos suportados pelos comerciantes nas compras 
com cartões são frequentemente alvo de críticas. Como nos si-
tuamos a nível internacional neste domínio?

Resp: A Unicre tem vindo a fazer um esforço para dar 
adequada resposta a um conjunto de preocupações quan-
to aos custos dos seus serviços de aceitação. A redução de 
custos tem vindo a tornar-se uma alavanca de marketing 
fundamental para criar valor para o cliente. Das empresas 
europeias que apresentam resultados do acquiring, a nível 
europeu, somos um dos dois operadores mais eficientes 
segundo estudos internos de benchmarking que realizamos 
regularmente.

Este esforço reflecte-se também no próprio sistema. 
Nos últimos cinco anos, por exemplo, só na Redeunicre 

a taxa média de serviço ao comerciante passou de 1,96% 
para 1,17% em 2007, o que corresponde a uma descida 
de 40%. Neste mesmo período, a taxa máxima desceu de 
4,5% para 2,25%, menos 50% em apenas cinco anos.

> Passemos agora para temas mais abrangentes. É presi-
dente de uma grande empresa e tem sido líder em muitas or-
ganizações em várias áreas de negócio. Para si, como homem 
habituado a liderar equipas, que características considera im-
prescindíveis que os nossos gestores possuam?

Resp: As exigências que se colocam às empresas ac-
tuais exigem novos paradigmas de liderança bem diferentes 
dos que vivemos no século passado. A abertura da empresa 
ao exterior tem consequências ao nível das competências 
de compliance e responsabilidade social. A maior exposição 
pública das empresas exige maior atenção à comunicação 
interna e externa dos objectivos e resultados. A maior com-
plexidade e globalização do negócio exige maior capacidade 
de criar, motivar e seduzir equipas. O maior risco das em-
presas exige maior compromisso quantitativo de toda a lide-
rança. A maior incerteza no futuro implica melhores skills de 
percepção estratégica. E finalmente todas estas competên-
cias deverão ser temperadas pela eterna sensatez. 

> No seu percurso profissional, tem conseguido sempre en-
contrar um espaço para dedicar à qualificação do factor huma-
no. Como encara a formação enquanto ferramenta ao serviço 
da gestão de recursos humanos?

Resp: Tenho para mim que a moderna gestão vive um 
eterno dilema: considera o capital humano como o mais im-
portante activo de uma empresa e trata o custo de pessoal 
como a maior “passivo” de exploração. Ora, como com-
preenderá, o capital humano só é um valioso activo se esti-
ver formado adequadamente para contribuir positivamente 
para a criação de valor na empresa. Logo, formar é investir 
no sucesso de cada um e sobretudo no sucesso do todo. 
Apostar no capital humano só se justifica investindo seria-
mente em formação. De outra maneira, corremos o risco 
de transformar o principal activo de uma empresa no seu 
custo mais rígido.

> Uma última pergunta: o sistema financeiro internacional 
não navega em águas tranquilas e as repercussões da crise são 
já visíveis. Pensa que o pior já passou? A nossa economia e a 
nossa banca vão ser afectadas?

Resp: Naturalmente que os tempos conturbados terão 
repercussões no sistema financeiro. Primeiro, o custo do 
financiamento irá racionalizar as necessidades dos particula-
res e das empresas. Segundo, os clientes tornar-se-ão mais 
avessos ao risco e os bancos mais pressionados a cautelas 
comportamentais pela supervisão. Terceiro, a banca portu-
guesa demonstrará a sua qualidade e solidez relativa face à 
concorrência comunitária.

Naturalmente, nem Portugal, nem a banca portuguesa 
poderão passar por cima da crise, mas possuem capacidade 
para a ultrapassarem paciente e serenamente. 
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Formação
Uma Visão Muito Pessoal

Rui Semedo*

Este não é um artigo sobre formação na banca. É a forma como eu entendo a formação. Sabendo da importância da 
formação na construção de um bom e sólido profissional, seja na banca, seja em qualquer outra actividade, a forma-
ção é um tema que tenho permanentemente presente e sobre o qual muito me questiono. Até porque sou daqueles 
que acreditam que “só quem muito pergunta é capaz de entender muito”.

Ao reflectir sobre formação, não podia deixar de reflectir sobre o meu próprio desenvolvimento pessoal e profissio-
nal. Cheguei à banca vai para 25 anos e fiz um percurso com o qual me sinto confortável. Aqui, faz sentido que me 
pergunte: qual o papel que a formação que fui recebendo jogou no meu próprio percurso? É uma boa pergunta e, 
por isso mesmo, de difícil e pouco precisa resposta.

É assim a vida! Sem receitas. Cada um tem a sua, mas cada um reflecte as influências das suas próprias expe-
riências, muitas delas fruto do acaso. O que nos distingue é a capacidade para aproveitarmos as circunstâncias. 
“Conhece-te a ti próprio” é a condição primordial para o desenvolvimento pessoal e profissional, sendo estes, para 
mim, indissociáveis. 

O valor que nos acrescenta a formação ao longo da vida é, por todas as razões, causa e consequência do auto-
conhecimento.

O que é que tudo isto tem a ver com formação, afinal o motivo deste escrito? Tem tudo. Tem tudo porque podemos 
ver a formação de duas formas: como uma sequência de peças soltas ou como um processo com uma lógica – saber 
mais para ser melhor.

“... sou daqueles que acreditam que 

“só quem muito pergunta é capaz de 

entender muito”. ... 

“Conhece-te a ti próprio” é a condição 

primordial para o desenvolvimento 

pessoal e profissional, sendo estes, 

para mim, indissociáveis.”
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O que É um Bom Profissional?
Um bom profissional é, essencialmente, uma pessoa 

sólida, capaz de enfrentar a adversidade, de explorar o 
que é novo e que vive a vida profissional como se ela fosse 
uma corrida sem linha de chegada. Para se ser assim, qual 
o equipamento de que necessitamos? Primeiro, de um ca-
rácter forte, sobre o qual se encaixe um comportamento 
adequado às exigências do que fazemos a cada momen-
to. Depois, conhecimentos específicos e suficientemente 
profundos sobre a actividade que desenvolvemos a cada 
momento e, em paralelo, muita determinação, muita von-
tade de nos suplantarmos, acreditando sempre que não há 
nada que não se possa fazer melhor.

Com o carácter moldado antes e à margem da vida 
profissional, a formação profissional desempenha, isso 
sim, papel relevante na descoberta e no desenvolvimento 
de atributos e recursos presentes, mas ainda não total-
mente explorados. Mas que formação?

Aqui, e numa aproximação que tem mais de leitura pes-
soal despretensiosa que de abordagem académica, dividiria 
a formação em três peças: 1. autoformação, 2. formação 
técnica e 3. formação para o desenvolvimento pessoal.

1. Autoformação
 Nada substitui o esforço pessoal e individual. O pro-

cesso de aprendizagem é, em larga medida, um processo 
solitário e penoso. Transformar esse processo numa fonte 
de satisfação já diz muito sobre o protagonista. De quem 
quer a papa toda feita, não pesquisa, não lê, não tem pra-
zer em saber mais, dificilmente se podem esperar grandes 
resultados. Quando muito, a perfeição que a rotina tam-
bém exige.

Desde os primeiros passos na carreira profissional se 
deve sobrepor a determinação à espera passiva, e isso, 
que vem muito de dentro, pode ser estimulado. Quem 
lidera, desde uma pequena unidade até ao topo, tem um 
importante papel de formador, já que o formador é tam-
bém, senão mesmo principalmente, um incentivador.

O processo de autoformação é também um processo 
de autoconhecimento. Ir despertando aptidões, desen-
volvendo interesses e definindo rumos e limites é um dos 
resultados do processo de aprendizagem individual. Te-
nho de saber o que quero e ter claros os meus limites. Da 
mesma forma que esperar amolece, a ambição infundada 
desequilibra. 

É também ao conhecermo-nos melhor que ganhamos a 
consciência das fragilidades e definimos as nossas próprias 
prioridades em matéria de formação estruturada: cada um 
deve saber de que formação precisa para percorrer o ca-
minho que mentalmente vai traçando.

Da autoformação faz ainda parte o aprender com a nos-
sa própria experiência e com a observação dos outros. Os 
pequenos e os grandes sucessos (ou fracassos) são fontes 
de ensinamentos. Fazer um esforço para sair de nós pró-
prios e observarmo-nos é, provavelmente, um dos mais 
úteis exercícios. Ter a capacidade para fazer as perguntas: 
a que se devem este resultado? que fiz bem ou mal? como 
posso melhorar? Até porque o mal nem sempre está nos 
outros. As respostas a estas perguntas devem ser inputs 
importantes nos planos de formação estruturada. Mui-
tas vezes só nós sabemos do que precisamos. O difícil é 
torná-lo claro na nossa própria cabeça. Apesar de muito 
frequente, esconder fragilidades, até de nós próprios, é a 
pior das soluções.

A observação é igualmente importante quando se tra-
ta de observar os outros. Perceber porque têm sucesso 

“... podemos ver a formação de duas formas: 

como uma sequência de peças soltas ou 

como um processo com uma lógica – saber 

mais para ser melhor.”

“Quem lidera, desde uma pequena 

unidade até ao topo, tem um importante 

papel de formador, já que o formador é 

também, senão mesmo principalmente, 

um incentivador.”
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aqueles que têm sucesso, seja ele pontual ou consistente, 
sem nos refugiarmos facilmente em explicações carrega-
das de subjectividade. Os outros têm valor e são eles o 
benchmark. Da mesma forma conta o aprender com os 
erros que vemos os outros cometer. Perceber porque 
correu mal a alguém e evitar cometer o mesmo erro. O 
mais comum neste processo é o próprio aperfeiçoamento 
da capacidade de liderança. Aprender com os chefes que 
vamos tendo ao longo do trajecto. E aprender significa in-
terpretar o que se vê e arrumar, na nossa bagagem, em 
pastas separadas, o bom e o mau, para que consigamos 
seguir os exemplos positivos e evitar os negativos. Parece 
óbvio, mas a realidade mostra que não o é. 

A capacidade de análise, de observação distanciada e 
de crítica, relativamente a nós e aos outros, são, assim, 
atributos fundamentais para o desenvolvimento pessoal e 
profissional.

2. Formação Técnica
Chamo formação técnica àquela que nos equipa com 

os conhecimentos específicos para as funções que em 
cada momento desempenhamos e cuja acumulação nos 
vai tornando “tecnicamente” mais preparados. O saber 
não ocupa lugar, o difícil é seleccionar os saberes de que 
precisamos.

O primeiro grande bloco de formação técnica, mas 
também aquele que nunca se acaba, é o conhecimento da 
própria lógica da actividade onde estamos, seja a banca, o 
comércio de vestuário, a restauração, a indústria automó-
vel, ou qualquer outra. Qual o objectivo e qual o modelo 
de negócio, ou seja, onde se ganha e se perde o dinheiro?

Aqui vale a pena referir que, ao trabalharmos numa 
empresa, num mercado aberto e competitivo, nunca de-
vemos deixar de ter presente a lógica da empresa. Através 
da venda de produtos ou da prestação de serviços, a em-
presa tem por objectivo remunerar o capital nela investi-
do. A empresa não é uma fonte de entretenimento, mas 
sim uma unidade que produz, vende e é mais ou menos 
lucrativa, tendo, por isso, mais ou menos futuro. É claro 
que, para crescer de forma sustentada, a empresa tem de 
fazer bem o que tem de fazer. Aí entra a qualidade das 
pessoas, do topo à base, isto é, aí entram as capacidades 
individuais que, conjugadas, é suposto funcionarem em 
ordem ao propósito para o qual se juntam: o sucesso da 
empresa. É na assimilação de toda esta realidade que entra 
a formação, e, para o que agora nós discutimos, aquela a 
que chamei técnica.

É fundamental conhecer os fundamentos da actividade; 
daí a formação básica, no nosso caso em banca. O que 
é isso e para que serve? Indo mais além que os conheci-
mentos do senso comum, naturalmente. Essa introdução 
à actividade permite perceber melhor o papel que cada 
um desempenha, num quadro mais vasto. Não se é ape-
nas caixa, ou gerente de conta, ou dealer, ou técnico de 
marketing. Cada um desempenha uma tarefa numa cadeia 
que tem um único objectivo. Numa empresa podemos ser 
todos diferentes, ocupar lugares diferentes, mas estamos 
todos unidos pela conta de resultados. É muito importante 
que entendamos isso e saibamos como e quando contri-
buímos para ela, o que começa com o saber lê-la.

A formação técnica dá a preparação fundamental, 
respondendo a necessidades efectivas e imediatas, mas 
também, através de um processo de acumulação, dá a ba-
gagem que nos permite desempenhar uma função, mas 
sabendo o que fazem os outros na organização. Não subs-
titui, mas é complementar à autoformação.

Uma referência especial ao IFB. O que há de comum na 
actividade bancária é muito maior do que distingue cada 
um dos operadores. Sendo assim, o IFB tem dado um 
contributo fundamental para o desenvolvimento de uma 
classe profissional transversal aos diferentes bancos. E é 
justamente no domínio do que chamei a formação técnica 
que o seu papel é incontornável e altamente meritório. 
Desde a formação em sala até ao e-learning, passando pela 
produção de manuais, são essas acções que vão formando 
especialmente os que vão entrando na actividade, ensinan-
do-os a conhecer e a conhecerem-se como profissionais.

Esta é a formação objectiva, a que dá menos lugar a 
perdas de tempo, a que está menos sujeita ao wishfull 
thinking que inunda a formação, ou melhor, o negócio da 
formação. Saber é saber. Desde o que é um cheque, até 
ao que é um swap, passando por temas fiscais, de análise 
de risco e tantos outros saberes específicos da nossa acti-
vidade. Sem eles, não há profissional sólido.

“Numa empresa podemos ser 

todos diferentes, ocupar lugares 

diferentes, mas estamos todos 

unidos pela conta de resultados.”
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3. Formação para o Desenvolvimento 
Pessoal

Aqui fica a parte que já é produto das duas anteriores. 
Com um razoável conhecimento de nós próprios e com 
bagagem teórica e prática específica da actividade em que 
estamos, começamos a sentir-nos não como tendo chega-
do, mas no caminho, um caminho que vamos construindo 
enquanto caminhamos.

Sou daqueles que duvidam das carreiras excessivamen-
te programadas. O que há, isso sim, é uma conjugação de 
circunstâncias, oportunidades e aptidões. Isso explica o 
que nos vai acontecendo e que determina o que, quando 
olhamos para trás, chamamos a nossa carreira. O acaso 
tem uma influência importante, mas acredito que nem to-
dos os acasos são iguais. Para que possamos condicionar 
o acaso, tentamos desenvolver o que temos de melhor e 
limar as arestas do nosso comportamento. Nem sempre 
resulta, mas vale a pena tentar.

O que chamo formação para o desenvolvimento não é 
mais que a exploração do que está latente e que queremos 
que se revele. É uma espécie de transformação do saber 
em sabedoria. Enquanto na formação técnica eu falaria de 
necessidades de formação, aqui trata-se de oportunidades 
de formação. Eu já sou um comercial. Qual a formação 
para que seja ainda melhor? Eu tenho funções de enqua-
dramento. Que formação para potenciar as minhas capa-
cidades de liderança? Neste domínio, é verdadeiramente 
importante o papel dos departamentos de formação das 
empresas, já que estamos a falar em domínios em que a 
capacidade de avaliar é determinante. Queremos reforçar 
a capacidade interna de liderança. Quais devem ser os al-
vos de formação?

Quando falamos de formação para o desenvolvimento, 
já não falamos de respostas a necessidades imediatas, mas 
antes na descoberta de capacidades ocultas que determi-
narão o futuro. A formação para o desenvolvimento é in-
dissociável de um bom sistema de avaliação, já que estamos 
a mexer na infra-estrutura e não apenas na superfície.

O que se quer desenvolver com este tipo de formação 
não é só o nível de conhecimentos, mas, especialmente, a 
capacidade para pensar, para agir rápido, para inovar, para 
mudar, para liderar, para competir, etc. Tudo com uma for-
te ênfase em resultados. Trata-se de realçar o melhor de 
cada um de nós. É disso que as empresas precisam e é isso 
que nos realiza. *Presidente do Banco Popular Portugal

“Já que este escrito se destina ao IFB, é bom que deixe mais uma nota 

sobre o seu papel. Ele protege-nos, na banca, do puro negócio da 

formação. Num mundo em que a oferta de formação é vasta e muitas 

vezes inútil, espera-se que o IFB alinhe os interesses das empresas 

naquilo que são alinháveis, isto é, na formação de profissionais sólidos.”

E para concluir…
Na nossa actividade, a banca, as razões são, para 

mim, as mesmas que em qualquer outra. Ninguém 
nasce preparado para ter sucesso e progredir nesta 
profissão, tal como não está escrito até onde cada 
um vai chegar. Tudo depende de características que 
vêm de origem, da determinação e das circunstân-
cias. Vale a pena tentar e desenvolver esforços por-
que também nada está vedado à partida numa socie-
dade onde o valor individual tende a impor-se. Ficar 
à espera é uma receita que não leva a nada ou, quan-
to muito, só a uma pobre experiência feita de anos 
que se repetem. 

Somos nós que fazemos a mudança, interpretan-
do tendências, antecipando oportunidades, pensan-
do out of the box e perguntando, perguntando muito. 
Porque, tal como só quem muito pergunta muito 
aprende, só quem procura encontra. A formação en-
quadra e ajuda essa busca incessante que é a nossa 
vida profissional.

Já que este escrito se destina ao IFB, é bom que 
deixe mais uma nota sobre o seu papel. Ele protege-
-nos, na banca, do puro negócio da formação. Num 
mundo em que a oferta de formação é vasta e muitas 
vezes inútil, espera-se que o IFB alinhe os interesses 
das empresas naquilo que são alinháveis, isto é, na 
formação de profissionais sólidos. Num momento 
em que tanto se escrutina a actuação dos bancos, 
uma formação constante valorizando o rigor, a trans-
parência, a consistência de conhecimentos é a melhor 
garantia para que a actividade tenha a credibilidade e 
transmita a confiança que a sua natureza exige. Aí o 
IFB é incontornável, porque é muito o que nos une 
enquanto profissionais numa actividade tão relevante 
para a economia e para as pessoas.

E é assim. De um adequado equilíbrio entre a 
autoformação, a formação técnica específica e a 
formação para o desenvolvimento pessoal se faz o 
profissional sólido, aquele que se realiza sendo útil à 
empresa onde trabalha, à sociedade onde vive e a si 
próprio. Por tudo isto sou defensor de uma forma-
ção consequente. 



Jul > Set | 2008inforBANCA 77      10 Copyright © 2008 by IFB/APB

A Europa e a Luta 
Contra o Numerário

Peter Jones*

O negócio dos pagamentos na Europa tem muitas con-
tradições, sobretudo no que diz respeito à estratégia 
para a utilização do numerário. Nos últimos dois anos, 
desenvolveram-se duas perspectivas diferentes que pre-
judicaram a performance e o crescimento do negócio.
Há sete anos atrás, a Agenda de Lisboa estabeleceu ob-
jectivos ambiciosos para o sector de pagamentos da UE 
que ainda não foram atingidos, concedendo a liderança 
neste processo aos EUA. A zona euro ainda está muito 
centrada no numerário (cashcentric) e a sua utilização 
ultrapassa o ritmo de substituição conseguido pelos car-
tões e meios electrónicos.
Para alguns, trata-se de um confronto de culturas: a vi-
são tradicionalista dos que defendem a manutenção da 
actual situação em relação ao numerário (cashcentrics) e 
a visão reformista dos que consideram que a tecnologia 
pode ajudar a reduzir custos e a aumentar a eficiência 
(cardcentrics). Paralelamente, existe um debate filosó-
fico sobre a estratégia a adoptar para o numerário e o 
futuro do negócio de cartões na Europa.
O objectivo deste artigo é analisar o state of the art em 
relação ao numerário, apresentando as perspectivas 
cashcentric e cardcentric, e apontar possíveis linhas de 
actuação.

Cheques
1%

Cartões
5%

Meios 
Electrónicos

9%

Numerário
85%

Gráfico 1 – Peso de Cada Instrumento no Número 
Anual Estimado de Transacções de Pagamento da UE 

Adaptado de PSE Consulting Research e Dados do BCE de 2006.

A Utilização do Numerário na 
Europa

Antes de mais, quão cashcentic é a Europa e quanto custa 
o numerário à sociedade? O numerário representa 85% do 
total anual estimado das 460 mil milhões de transacções de 
pagamento da UE, os pagamentos electrónicos 9%, os car-
tões 5-6% e os cheques 1-2% (Gráfico 1).

Muito embora o volume de transacções seja muito eleva-
do, uma proporção significativa (56% em França) fica abai-
xo de 15 € e, no mesmo país, 30% ficam abaixo de 5 €.

Estima-se que o custo anual do numerário esteja si-
tuado entre 0,4%-0,6% do PIB da UE (45 a 70 mil milhões 
de euros). Para os países de maior dimensão, o custo está 
entre 4-6 mil milhões de euros e para os mais pequenos 
entre 0,75-1 mil milhões de euros.

Na zona euro, o crescimento da emissão de notas é 
de 7% ano. Já o crescimento dos levantamentos em ATM 
situa-se entre 6-7% (com um valor médio de 121 € contra 
4-4,5% nos seguintes países fora da zona euro: Reino Uni-
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“Os bancos têm vindo a investir em alternativas 

ao numerário...”

do, Suécia, Dinamarca e Noruega (valor médio de 95 €).
Outro indicador importante são as motivações dos 

utilizadores de numerário:
Consumidores – • o numerário é gratuito, é “real” 
e permite a transmissão instantânea de valor mas os 
consumidores não têm noção do seu custo de manu-
seamento. Os mais velhos são grandes utilizadores. 
Só as camadas mais jovens da população consideram 
o numerário um instrumento de pagamento ultrapas-
sado;
Pequenos comerciantes –•  preferem o numerário, 
muito embora se preocupem com a segurança e os 
riscos associados;
Grandes comerciantes –•  a maioria utilizaria menos 
o numerário se conseguisse melhores condições co-
merciais junto do seu banco;
Sector dos transportes – • o numerário tem custos 
muito elevados, pelo que tenta encontrar alternati-
vas como, por exemplo, comissionar os pagamentos 
efectuados em numerário (caso do Reino Unido);
Sector público e grandes empresas –•  são ainda 
grandes utilizadores de numerário, mas estão sensí-
veis aos riscos da economia paralela, do branquea-
mento de dinheiro e da segurança.

Os bancos centrais têm na emissão de numerário uma 
importante fonte de receita. No entanto, o próprio BCE 
afirmou recentemente que “Preferia que os bancos canali-
zassem o dinheiro que gastam no tratamento do numerário 
para investir nos seus sistemas e no desenvolvimento de 
novos produtos”; Gertrude Tumpel-Gugerell, in Financial 
Times, “Europeans still addicted to cash”, 29-02-2008.

Os bancos têm vindo a investir fortemente em alter-
nativas ao numerário e estima-se que o gasto do sector 
bancário nas infra-estruturas de pagamentos electrónicos 
e com cartões da UE tenha excedido os 20 mil milhões de 
euros nos últimos 20 anos.

Apesar desta visão de longo prazo, o sector ainda não 
definiu uma estratégia para diminuir a utilização do nume-
rário, reflectindo em parte a falta de sucesso dos cartões 
de débito e dos terminais automáticos de pagamento em 
alguns dos países da zona euro: Alemanha, Itália, Espanha, 
Áustria e Irlanda (Gráfico 2).

Estes países ainda utilizam muito o numerário, apesar de 
terem implementado infra-estruturas sofisticadas e terem 
uma grande cobertura geográfica de aceitação de cartões. 

Comparando com a Escandinávia e o Benelux, verificamos 
que os países com elevada concentração de cartões co-
meçaram por conseguir o apoio dos grandes comerciantes 
para garantirem o estabelecimento dos volumes de base. 
Igualmente importante é o consenso nacional de que os 
cartões e meios electrónicos são mais eficientes que o nu-
merário.

Uma forte liderança por parte da Administração Públi-
ca, bancos centrais (a Noruega é um bom exemplo neste 
campo) e associações de bancos parece vital, tal como a 
implementação de redes comerciais e de comissões que 
desincentivem a utilização do numerário como instrumen-
to de pagamento. 

Gráfico 2 – Comparação (Estimativa), em Percentagem,
do Uso do Numerário e Cheques (Cash & Chqs) com Outros Meios

(Non-cash) por País na UE
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“Um factor importante é a divergência de 

visões na comunidade bancária.”

Na França, Reino Unido, Benelux, Escandinávia e Por-
tugal, os cidadãos migraram para os cartões com base 
numa “proposta de valor conveniente” e aceitaram que é 
mais fácil pagar com cartões. Contudo, em muitos países, 
os consumidores continuam a sentir mais confiança no nu-
merário e só mudarão o seu comportamento se tiverem 
fortes incentivos.

Um factor importante é a divergência de pontos de 
vista na comunidade bancária. A visão dos cashcentrics é 
apoiada pelos bancos mais pequenos, caixas económicas 
e mutualistas, que receiam que a retirada do numerário 
coloque em risco os fluxos financeiros que daí advêm. Re-
ceiam, ainda, a concorrência dos grandes bancos europeus 
na área de acquiring de cartões.

Este grupo é ainda reforçado pela posição assumida pe-
las ETV, pelos fornecedores na área dos equipamentos de 
tratamento do numerário e pelas áreas de tesouraria de 
bancos e bancos centrais, que argumentam que o nume-
rário tem menos custos do que as modernas alternativas, 
o que, para certos montantes, é verdade. 

Os cashcentrics usam quatro argumentos principais. 
O primeiro é o de que o break even do numerário face 

ao custo dos cartões se situa entre 11 € e 12 €. Abaixo 
deste valor, os pagamentos em numerário têm um custo 
mais baixo. Contudo, os cardcentrics argumentam que o 
valor médio de um pagamento com cartão de débito na 
UE é de 53 €, pelo que para a maioria das transacções 
existe uma poupança significativa. Para além disso, com a 
introdução de meios contactless, o break even pode descer 
para valores significativamente mais baixos.

O segundo argumento dos cashcentrics é o de que o 
elevado custo associado à infra-estrutura necessária ao 
manuseamento do numerário é independente do volume. 
Todavia, os cardcentrics dizem que uma argumentação se-
melhante poderia ser usada para evitar a diminuição do 
uso do cheque, dado que também aí o custo do equipa-
mento era elevado. No entanto, as evidências demons-
tram que, nesse caso, a luta para manter o uso do cheque 
foi perdida.

O terceiro argumento dos cashcentrics é o de que exis-
te potencial para melhorar o manuseamento e tratamento 
do numerário e, por essa via, reduzir custos. Os cardcen-
trics concordam que existe, sem dúvida, margem para me-
lhoria; contudo, na maioria dos países da UE as poupanças 
que daí advirão são muito modestas.

O quarto argumento dos cashcentrics refere que estu-
dos conduzidos pelos bancos centrais da Bélgica e da No-
ruega demonstram que o numerário deve continuar a ser 
utilizado, dado que os benefícios inerentes à sua retirada 
são muito pequenos. Os cardcentrics contra-argumentam 
que estudos efectuados pelos bancos centrais da Suécia e 
Portugal e por várias universidades demonstram que exis-
te margem para obter ganhos significativos de eficiência 
(Gráfico 3).

Os cardcentrics estimam poupanças entre 0,15% a 
0,20% do PIB, cerca de 20 a 30 mil milhões de euros por 
ano (ver gráfico 2). Uma estratégia concertada da UE, 
apoiada nos bancos, contra a utilização do numerário po-
deria fazer com que a utilização do mesmo descesse de 
85%-87% para 75%-77% nos próximos 5-7 anos. Isto 
assumindo que os consumidores dos países mais cashcen-
trics mudariam de comportamento, usando menos o nu-
merário (Gráfico 4).

O que podemos concluir?
Estudos recentes, baseados no caso dos países cardcen-

trics, apontam para a possibilidade de se conseguir uma 
boa estratégia de retirada progressiva do numerário com 
baixos investimentos no cash handling e abrindo o merca-
do europeu da distribuição.

Gráfico 3 – Amostra de Estudos da União Europeia sobre os
Custos do Numerário

Key Cash and Card Research

The Cost of Paying – Private and Social Costs of Cash and 
Card Payments; Bergman, Guibourg, Segendorf; Sveriges Riksbank, 
September 2007

Retail Payment Instruments in Portugal Costs and Benefits; 
Bank of Portugal, July 2007

Issues of Efficiency in the Use of Cash and Cards; DeGrauwe, 
Rinaldi, Van Cayseele; University of Leuven, 2006

The War on Cash and its Spoils; Leo Van Hove; Vrige Universiteit, 
Brussels, 2006

Costs of Cash and Cashless Payment Instruments in Germany; 
PaySys Consultancy for Giesecke & Devrient, 2006

Costs, Advantages and Drawbacks of the Various Means of 
Payment; Quanden; National Bank of Belgium, 2005

Payments are No Free Lunch; Brits and Winder; De Nederlands 
Bank, 2005
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Gráfico 4 – Benefícios da Retirada do Numerário 
(em % do PIB, nos próximos 5 a 7 anos)

Adaptado de PSE Consulting  Article “Europe set to lose its «War on Cash»”. 
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Citando ...

“Nos negócios como no amor  
há sempre momentos que 
devem ser usados.”

Gustavo III

Geralmente as palavras  
informação e comunicação 
são usadas como sinónimos, 
mas têm significado diferente. 
Informar é “transmitir” ao passo 
que comunicar é “fazer chegar”.

Sidney J. Harris

Suspeita sempre dos  
subordinados que nunca 
encontram erros nos seus 
superiores.

John C. Collins

Se pudéssemos vender a nossa  
experiência pelo preço que nos 
custou, não precisávamos de 
pensão de reforma.

Abigail Van Buren

Quando escrita em chinês, a  
palavra crise compõe-se de 
dois caracteres: um representa 
perigo e o outro representa 
oportunidade.

John F. Kennedy

Eu prefiro o erro do entusiasmo  
à indiferença do bom senso.

Anatole France

Qual o caminho a seguir a partir daqui?
O BCE (Gertrude Tumpel-Gugerell, in Financial Times, “Europeans still addic-

ted to cash”, 29-02-2008) defendeu recentemente que a “SEPA não irá mudar 
os hábitos de pagamento de forma automática, mas fornece uma hipótese para 
se abordar a questão. A utilização do numerário não comporta apenas riscos de 
segurança, mas também implica custos elevados para os bancos”.

Será esta linha orientadora suficiente para resolver a questão do 
numerário na UE?

A liderança de que a UE necessita para tratar esta questão não deverá vir do 
sector bancário. Na verdade, uma visão da SEPA para a retirada do numerário 
terá dificuldade em formar-se.

Neste momento, está tudo nas mãos da VISA e da MasterCard, que estão 
altamente motivadas para colocarem em prática as suas estratégias sobre esta 
temática em resposta aos novos critérios de interchange da DG da Concorrên-
cia da EU.

Cabe às associações bancárias dos países mais cashcentrics reconhecerem 
que não utilizaram totalmente os investimentos feitos em terminais de paga-
mento e em cartões. Estes países deverão descobrir como motivar os consu-
midores a usarem alternativas e elaborar uma estratégia nacional para diminuir 
o uso do numerário. Finalmente, a Comissão e o Banco Central Europeu de-
verão criar consensos e desencorajar o numerário no sector público e grandes 
empresas.

Conseguirá a UE ganhar a luta contra o numerário e melhorar a eficiência 
nos pagamentos? Sem foco nem liderança não parece possível. Aumentará a 
fragmentação e o custo com o numerário e, lamentavelmente, a produtivida-
de do sector dos pagamentos na Europa demorará anos a atingir as melhores 
performances mundiais. 

*Managing Director
Payment Systems Europe Consulting

Tradução: Dra. Márcia Costa.
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Rui Constantino*

Quando a actual fase de correcção nos mercados finan-
ceiros teve início, em Julho de 2007, a reacção dos princi-
pais bancos centrais foi diferenciada, cada um procurando 
responder a uma especificidade própria dos mercados 
onde actua.

Houve bancos que privilegiaram a cedência de liquidez 
e o normal funcionamento dos mercados, através da sua 
função de “prestamista de última instância”, enquanto ou-
tros bancos, também numa conjuntura económica diferen-
te, privilegiaram o “preço”, centrando-se antes na descida 
das taxas de juro. A prazo, veio a verificar-se que a ac-
tuação convergiria, com todos os principais bancos centrais 
a terem instrumentos de cedência de liquidez ao sistema 
financeiro, num quadro em que os mercados monetários 
estão bloqueados para operações com prazos superiores 
ao mês.

Europa: os benefícios da estabilidade de actuação
O Banco Central Europeu adoptou, logo em Agosto, 

uma política de cedência de liquidez aos bancos, que tem 
mantido ao longo destes já dez meses de maior instabili-
dade nos mercados financeiros, visando assegurar o seu 
regular financiamento. Esta actuação, que viria a ser re-
plicada por outros bancos centrais, levou a críticas de que 
estaria a injectar demasiada liquidez no sistema financeiro 
europeu.

Analisando os dados das operações regulares do BCE, 
verifica-se que não é bem esse o caso. Em Junho de 2007, 
o montante vivo das operações regulares de cedência de 
liquidez ao mercado monetário era de, aproximadamente, 
430 mil milhões de euros. Em Abril de 2008, esse montan-
te era de 425 mil milhões. Ou seja, não houve uma alte-
ração da liquidez existente na economia europeia, apesar 
das alterações na actuação do BCE.

Houve, contudo, períodos em que a liquidez foi mais 

elevada, em ocasiões de maior volatilidade dos mercados. 
Isso ocorreu logo em Agosto, quando a incerteza sobre a 
dimensão dos problemas era elevada, e posteriormente, 
no final de 2007, também para responder às habituais ten-
sões de passagem de ano. Por esse motivo, em Dezem-
bro, a liquidez pontual no sistema chegou a atingir quase 
630 mil milhões de euros, antes de “normalizar” no início 
de 2008 (Gráfico 1).

A principal alteração estrutural prende-se com o pro-
gressivo alongamento do prazo das operações de cedên-
cia de liquidez enquanto instrumento de estabilização do 
sistema financeiro. Com efeito, os papéis das principais 
operações de cedência alteraram-se, passando as opera-
ções a três meses a assumir o papel de principal fonte de 
financiamento do sistema financeiro. Isso foi conseguido 
com um aumento da frequência das operações de cedên-
cia a três meses (com várias operações intercalares no fi-
nal de 2007) e, mais recentemente, com a criação de uma 
facilidade de cedência a seis meses.

Com esta medida, o BCE procurou reduzir a rotação 
de fundos nos leilões do BCE, mas também a dependên-
cia excessiva do mercado monetário face às operações de 
overnight. Acedendo a fundos por prazos mais longos, os 
bancos poderiam alongar também o prazo das operações 
de cedência de fundos entre si, o que deveria, em condi-
ções normais, resultar numa redução do diferencial entre 
as taxas de juro Euribor e a taxa refi, que está muito pró-
ximo dos máximos, acima dos 80pb.

Por outro lado, desde a sua criação, em 1999, que o 
BCE aceita um leque bastante alargado de activos enquan-
to colateral das operações de cedência de liquidez, abran-
gendo também dívida privada e activos securitizados de 
crédito, incluindo crédito hipotecário. Não houve, a este 
nível, qualquer alteração de procedimento.

Nas operações regulares de cedência de liquidez a uma 

A Actuação dos Bancos Centrais na Gestão 
da Crise de Liquidez
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semana, tem-se verificado que, exceptuando em alguns 
períodos de maior tensão, a relação entre os montantes 
cedidos e procurados permaneceu relativamente cons-
tante. No entanto, ao nível das taxas de juro praticadas 
nos leilões, verifica-se que, a partir de Outubro, os bancos 
passaram a financiar-se ligeiramente acima da taxa Euribor 
para o prazo da semana, embora com spreads reduzidos. 
Esse prémio ampliou-se no final do ano passado, mas es-
tabilizaria em redor de 5pb, o que implica que houve cla-
ramente um aumento dos custos de financiamento para o 
sector financeiro junto do BCE.

A obtenção de liquidez a mais longo prazo junto do BCE 
tem sido alvo de maior procura pelos bancos, verificando-
-se que, a partir de Julho de 2007, quando as tensões se 
iniciaram, a relação entre a oferta pelo BCE e a procura 
pelo mercado se alterou, já que o acréscimo de procura 
não foi acompanhado de um aumento dos montantes de 
cedência, que permanecem inalterados, em 50 mil milhões 
de euros (embora, como mencionado, o peso total tenha 
aumentado porque passou a haver mais leilões por mês).

Dado que os volumes de cedência de liquidez de mais 
longo prazo são mais limitados (a dimensão média da ce-

dência regular a curto prazo ronda os 175 mil milhões 
de euros, face a 60 mil milhões para as operações a três 
meses), haverá necessariamente uma maior procura de 
fundos por esses prazos mais longos, o que resulta numa 
subida mais pronunciada das taxas de juro de mais longo 
prazo no mercado monetário.

Adicionalmente, essa procura de liquidez ocorre num 
quadro em que os mercados monetários funcionam por 
prazos mais curtos do que o normal. Mesmo em condi-
ções “normais” de mercado (como as que vigoraram até 
ao espoletar da actual conjuntura), o prazo do overnight 
representava mais de 80% das transacções totais. Na ac-
tual conjuntura, esse peso terá aumentado ainda mais, em 
detrimento das operações para prazos acima do mês. Em 
resultado, quem pretende obter financiamento por prazos 
mais alongados estará disponível para pagar um prémio 
por essa liquidez, pressionando as taxas de juro em alta.

EUA: da gestão do ciclo económico à gestão da 
liquidez

A Reserva Federal dos EUA começou por descer as ta-
xas de juro de referência logo em Setembro de 2007, num 
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Gráfico 1 – UEM: Liquidez Cedida pelo BCE (€bn)
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movimento que traria a principal taxa de juro de referên-
cia para 2,00%, actualmente. Esta redução acumulada de 
325pb em sete meses foi bastante mais agressiva do que a 
média histórica dos ciclos de descida das taxas.

No entanto, só no final do ano de 2007 a Reserva Fe-
deral dos EUA começou a adoptar medidas destinadas a 
assegurar o regular funcionamento dos mercados e per-
mitir que a descida das taxas de juro de referência seja 
transmitida a todos os agentes económicos, na medida em 
que as taxas Libor registavam um elevado diferencial com 
a principal taxa de juro de referência.

O primeiro passo foi a criação de leilões de cedência de 
fundos, a 28 dias, abertos a todos os bancos comerciais, a 
uma taxa mínima, desde que tenham o colateral necessá-
rio (term auction facility). A maior procura de dólares, no 
final de 2007, levou a que estes leilões fossem realizados 
em simultâneo com o Banco Central Europeu e o Banco 
Nacional da Suíça, que cederam igualmente liquidez em 
dólares.

Mais tarde, já em Março, e na sequência dos problemas 
de liquidez que afectaram a Bear Stearns, foram criados 
dois novos instrumentos: uma facilidade de crédito, que 
cede liquidez de curto prazo aos bancos de investimento 
(primary dealer credit facility), e uma facilidade de troca de 
títulos (term security lending facility), destinada a dar liqui-
dez ao mercado, com a Reserva Federal a aceitar activos 
menos líquidos (incluindo activos securitizados) e ceden-
do, em troca, dívida pública. Em Maio, os montantes destas 
operações, incluindo as operações acordadas com o BCE 
e o Banco Nacional da Suíça, foram ampliados, ao mesmo 
tempo que  houve um alargamento dos activos elegíveis 
na term security lending facility, que passam a incluir activos 
hipotecários securitizados, com rating “AAA”.

O banco de investimento Bear Stearns deparou-se com 
a impossibilidade de obter linhas de financiamento junto 
dos restantes bancos, o que impediu o normal exercício 

da sua actividade, uma situação agravada pelo facto de a 
Reserva Federal dos EUA não dispor, naquela data, dos 
instrumento de cedência de liquidez agora criados.

O Banco de Inglaterra manteve os seus mecanismos 
tradicionais de intervenção, e só mais tarde, quando os 
sinais de que a correcção no mercado imobiliária estava a 
afectar a economia real, reduziu as taxas de juro, embora 
de forma ainda limitada (em 75pb, para 5,0%). Só recen-
temente criou um special liquidity scheme, no âmbito do 
qual trocará até 50 mil milhões de libras de activos finan-
ceiros na carteira dos bancos, incluindo dívida hipotecária 
securitizada (mas emitida até ao final de 2007 e com rating 
“AAA”), por dívida pública britânica, que pode ser utilizada 
como colateral nas cedências regulares do Banco de Ingla-
terra (Gráficos 2 e 3).

Conclusão
A actual conjuntura nos mercados, mais do que uma si-

tuação de crise de liquidez, revela uma crise de confiança, 
em que os bancos estão a obter liquidez junto do banco 
central, mas não a estão a passar em mercado monetário, 
seja porque receiam vir a poder necessitar desses fundos, 
seja porque reduziram as linhas de crédito de mais longo 
prazo para outros bancos.

A normalização das taxas de juro, através da redução 
do diferencial com as taxas de juro de referência, deve-
rá apenas ocorrer quando a confiança for retomada. Este 
processo é lento e está dependente da continuação da di-
vulgação da exposição dos bancos a crédito de alto risco. 
O G-7, na última reunião, definiu um prazo de 100 dias 
para que os reguladores tomem medidas no sentido de 
as instituições financeiras revelarem a sua exposição to-
tal, os write-downs e estimativas de fair value de activos 
ilíquidos, o que seria uma boa base de partida – após o 
processo moroso dos últimos meses – para um avanço a 
este nível. 

*Economista-chefe do Banco Santander Totta

Fonte: Bloomberg

Gráfico 2 – Diferencial entre Taxas de Juro
3 Meses e Taxas de Juro de Referência (em pb)
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Gráfico 3 – Diferencial entre Taxa de Juro nas Cedências a
1 Semana e a Taxa Euribor 1 Semana (em pb)
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Em Dezembro de 2004, o Conselho do Banco Cen-
tral Europeu (BCE) aprovou o Quadro para a detec-
ção de contrafacções e para a escolha e verificação da 

qualidade das notas de euro pelas instituições de crédito e ou-
tros profissionais que operam com numerário. Este novo re-
gime, simplificadamente designado por Quadro Comum 
para a Recirculação de notas (QCR) e que foi acolhi-
do no ordenamento jurídico nacional pelo Decreto-Lei 
nº 195/2007, de 15 de Maio, traduz a política comum 
adoptada pelo Eurosistema para a recirculação de notas 
de euro quando desenvolvida pelas instituições de crédito 

(IC) e por outras entidades que intervêm a título profissio-
nal no tratamento e distribuição das notas de euro.

O Decreto-Lei nº 195/2007, de 15 de Maio, confere 
competências ao Banco de Portugal no âmbito da im-
plementação, regulamentação e controlo da actividade 
de recirculação de notas euro desenvolvida pelo sistema 
bancário, impondo, nesse contexto, às IC o dever de 
verificarem a autenticidade e a qualidade das notas 
recebidas do público, em observância das regras e 
dos requisitos definidos pelo BCE, antes de as colo-
carem de novo à disposição do público, quer através 
de ATM, quer ao balcão.

Em concreto, aquele diploma legal estabelece que “só 
podem ser recolocadas à disposição do público notas de euro 
cuja autenticidade e qualidade tenha sido verificada por má-
quinas de tratamento de notas consideradas aptas para o 
efeito… ou por profissionais qualificados” e que “as en-
tidades que procedam à recirculação de notas de euro 
deverão promover a formação dos seus colaboradores 
que directamente manuseiem numerário, por forma a 
que estes fiquem habilitados a verificar manualmente a au-
tenticidade e a qualidade das notas de euro que recebam do 
público, de acordo com os critérios adoptados no âmbito do 
Eurosistema”.

O processo de implementação do QCR em Portugal 
impõe, assim, que a generalidade dos empregados 
bancários que desenvolvem funções de caixa tenha 
de receber formação adequada na área do conheci-
mento da nota de euro até 31.12.2010 (final do período 
de transição previsto para a implementação do QCR), de for-
ma a que fiquem habilitados a verificar a autenticidade e a 
qualidade das notas de euro que recebam do público, de 
acordo com as novas regras.

Pese embora os bons resultados alcançados com os 
cursos de formação presencial que o Banco de Portugal 

Parceria Banco de 
Portugal – IFB
No âmbito da formação sobre o 
“conhecimento da nota de euro”
Disponibilização na WebBANCA do curso e-learning sobre o “conhecimento da nota de 
euro” desenvolvido pelo Banco de Portugal

Hélder Rosalino*
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tem dirigido ao sistema bancário, é reconhecido que o 
esforço que as IC têm de desenvolver nesta área, 
nos próximos anos, dita a necessidade de equacio-
nar soluções alternativas de formação para os seus 
colaboradores, que permitam, por um lado, atingir um 
leque muito alargado de profissionais que operam com nu-
merário (foram identificados cerca de 25 000 empregados 
a formar nesta área até 2010) e, por outro, se ajustem à 
realidade funcional e às políticas e programas de formação 
das IC.

Com o objectivo de suprir essa necessidade, o Banco 
de Portugal, com o apoio técnico da PT Inovação, desenvol-
veu um curso de formação em sistema de e-learning, 
subordinado à temática do “Conhecimento da nota de 
euro”, tendo por propósito a sua disponibilização ao sis-
tema bancário, quer por via da instalação nas plataformas 
próprias das IC, quer através do alojamento em platafor-
mas de utilização geral no universo bancário, como é o 
caso da WebBANCA, de que o Instituto de Formação 
Bancária (IFB) é proprietário.

O curso apresenta uma estrutura programática de con-
teúdos assente em dois módulos: um sobre Genuinidade, 
onde são estudadas as características gerais e elementos 
de segurança da nota de euro, e outro sobre Qualidade, 
onde são explicitados os procedimentos e critérios de qua-
lidade a observar na verificação/escolha manual de notas. 
O curso contempla ainda uma Ferramenta de Apoio (de 

consulta rápida) que permitirá aos empregados bancários 
esclarecerem dúvidas sobre os elementos de segurança da 
nota de euro, no exercício das suas funções.

É importante assinalar que o curso em e-learning cum-
pre os objectivos da formação presencial ministrada pelo 
Banco de Portugal, garantindo, desse modo, a certi-
ficação dos utilizadores profissionais de numerário 
com vista ao exercício da actividade de recirculação 
de notas no âmbito do QCR. Nesse sentido, procurou-
-se obter um elevado grau de paralelismo entre as duas 
metodologias de formação, pelo que o curso em e-lear-
ning, se realizado de forma contínua, tem sensivelmente 
a mesma duração da formação presencial (em média, 3 a 
4 horas). 

Para obtenção da certificação, o formando deverá
realizar com sucesso dois questionários finais, um por cada 
módulo (Genuinidade e Autenticidade), registando pelo 
menos 80% das respostas correctas em cada um desses 
questionários. A informação sobre os formandos certifica-
dos será disponibilizada mensalmente pelo IFB ao Banco 
de Portugal.

Reconhecendo, por um lado, a importância que a for-
mação sobre o “conhecimento da nota de euro” tem para 
a sistema bancário e, por outro, o importante papel que 
a WebBANCA desempenha no processo de formação e 
de certificação de largos milhares de colaboradores das IC 
nacionais, o Banco de Portugal e o IFB estabeleceram um 
acordo com vista à instalação e disponibilização do referi-
do curso através da plataforma de e-learning do IFB.

O curso ficará disponível na Plataforma WebBANCA a 
partir de 1 de Julho do corrente ano, sendo de referir que 
a utilização desta metodologia de formação não implicará 
qualquer custo para as IC, tendo em conta a relevância 
que o Banco de Portugal e o IFB atribuem à formação dos 
empregados bancários no âmbito do processo de imple-
mentação do QCR em Portugal.

O Banco de Portugal divulgará, com maior detalhe, as 
condições de disponibilização do curso na WebBANCA 
através de carta circular a difundir por todas as IC, po-
dendo, entretanto, qualquer pedido de informação ou de 
esclarecimento ser dirigido ao Centro Nacional de Con-
trafacções pelo e-mail cncontrafaccoes@bportugal.pt ou 
pelo telefone 263 85 65 49. 

*Director Adjunto do Departamento de
Emissão e Tesouraria do Banco de Portugal

“... o Banco de Portugal e o IFB 

estabeleceram um acordo com vista 

à instalação e disponibilização do 

referido curso através da plataforma de 

e-learning do IFB.”

Módulo de Apresentação do Curso

Mensagem institucional; Vídeo institucional

Apresentação do Módulo
Unidade 1 – Características das notas de euro
Unidade 2 – Elementos de segurança
Unidade 3 – Ciclo de produção
Unidade 4 – Métodos de verificação
Unidade 5 – Combate à contrafacção
Questionário de avaliação

Apresentação do Módulo
Unidade 1 – Qualidade no euro
Unidade 2 – Características da qualidade
Unidade 3 – Escolha manual
Unidade 4 – Métodos de verificação
Questionário de avaliação

Módulo 1 – Genuinidade

Módulo 2 – Qualidade

Ferramenta de Apoio
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Divulgando

Nesta nova edição do guia do animador, 
revista e actualizada, são abordadas e 

amplamente desenvolvidas as particularidades 
dos adultos enquanto sujeitos que aprendem; 
daqui a sua designação: Guia do Animador na 
Formação de Adultos.
Combinando de forma harmoniosa as verten-
tes teórica e prática, esta obra, de Paulo da 
Trindade Ferreira, editada pela Editorial 
Presença, dirige-nos um sugestivo convite: 
entender e viver a formação como uma dinâ-
mica perfeitamente integrada a nível pessoal e 
organizacional. 

>

Outros livros recebidos que podem ser consultados na nossa biblioteca:

Publicações Europa-América • – 151 Ideias Práticas para Aumentar as Suas Vendas, de Linda Sparks;
Editorial Presença • – A Competitividade e as Novas Fronteiras da Economia, de Suzanne Berger; O Gestor Brilhante, de Nic Peeling;
Dom Quixote • – A Empresa Moderna, de John Roberts; O Livro da Marca, de Paulo de Lencastre;
Actual Editora • – Os Melhores Conselhos de Investimento que Recebi, de Liz Claman; A Verdade sobre a Negociação, de Leigh Thompson.

Os nossos agradecimentos aos editores.

Em Desastre no Ensino da Matemáti-
ca: Como recuperar o tempo perdido, 

Nuno Crato coordena uma equipa de espe-
cialistas que analisam a situação presente e 
apontam soluções. Os problemas de ensino 
são abordados do ponto de vista das ciências 
cognitivas, da pedagogia, da filosofia, das com-
parações internacionais e das práticas de ensi-
no. Assim, a Gradiva sugere-nos perspectivas 
diferentes, através de propostas que podem 
contribuir para a mudança de um sistema que 
se reconhece deficitário. 

Partindo da constatação de que, por entre 
os dedos da mão invisível de Adam Smith, 

se escapam diversos factores que perturbam o 
funcionamento eficiente dos mercados, Econo-
mia Pública – Eficiência económica e teoria 
das escolhas colectivas, publicado pelas Edi-
ções Sílabo, de Abel L. Costa Fernandes, 
focaliza-se no estudo desses mesmos factores 
e no papel que o Estado pode desempenhar na 
correcção de tais distorções, com o objectivo 
de promover uma economia eficiente capaz de 
contribuir para o bem-estar das populações. 

Diariamente, vemo-nos confrontados com 
o dilema de quando e como devemos 

dizer “não”. Sofremos com este tipo de si-
tuações várias vezes por dia, mas temos medo 
de estragar a relação com o chefe, de perder 
um negócio importante ou aborrecer alguém 
de quem gostamos se dissermos “não”. O Po-
der de Um Não Positivo – Como dizer não 
e mesmo assim chegar ao sim, de William 
Ury, publicado pela Dom Quixote, apresen-
ta-nos uma solução simples para resolver este 
dilema. 

Numa visita guiada às cinco estruturas 
mentais, Howard Gardner provoca 

uma reflexão profunda sobre o futuro do talen-
to e demonstra as lacunas do ensino actual, su-
gerindo mudanças fundamentais para o mesmo 
no futuro. Cinco Mentes para o Futuro – As 
capacidades cognitivas que pode conquistar 
e desenvolver para ter sucesso, editado pela 
Actual Editora, é um livro importante para 
quem tem paixão pelo talento e quem procura 
entender o futuro necessário do desenvolvi-
mento humano. 

Database Marketing: Ferramenta de 
marketing 1:1, de Bruno Valverde 

Cota e Henrique Zarco Cota, editado pela 
Editora Lusíada/Colecção Manuais, posi-
ciona-se como uma ferramenta útil na gestão 
de marketing direccionado ao indivíduo. Numa 
sociedade em que se assiste a uma massificação 
da mensagem, o marketing 1-to-1 procura res-
ponder às necessidades do cliente, valorizan-
do-o enquanto parceiro na cadeia de valor. 

> >

> > >
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Estamos numa altura em que muitas das nossas empresas, 
nomeadamente a banca, se preparam para o processo de cer-
tificação em responsabilidade social, cumprindo, por um lado, 
as exigências legais e éticas no respeitante ao trabalho infantil, 
trabalho forçado, segurança e saúde, liberdade de associação 
e direito à negociação colectiva, discriminação, práticas dis-
ciplinares, horário de trabalho, remuneração e ainda sistema 
de gestão, mas também, por outro lado, esperando obter uma 
diferenciação e uma vantagem competitiva que lhes permita 
fidelizar a clientela e melhorar os resultados financeiros.

Num momento em que está a decorrer um processo de con-
sulta pública sobre o projecto de norma, NP 4469-1: 2007 – Siste-
ma de Gestão da Responsabilidade Social (prNP 4469-1: 2007), 
que virá substituir a actual norma SA 8000, da Social Accounta-
bility International (SAI), pareceu-nos oportuno trazer algumas 
notas sobre o “palavrão” que entrou no nosso vocabulário quo-
tidiano, mas do qual poucos conhecem a verdadeira dimensão 
e, sobretudo, as origens.

Trata-se forçosamente de um trabalho muito resumido e des-
tina-se a transmitir algumas notas básicas sobre a teoria dos 
stakeholders e fornecer algumas pistas para o aprofundamento 
desta matéria denominada por Freeman (2003) “poderosa teo-
ria”, que influencia todas os organizações (grandes, médias e, 
cada vez mais, as pequenas), primeiro dos Estados Unidos e 
Canadá, depois de todo o hemisfério norte, finalmente, de for-
ma cada vez mais acelerada, do resto do planeta.

Antecedentes
As primeiras reflexões em torno dos stakeholders, no cam-

po da responsabilidade social da empresa (RSE), são frequen-
temente atribuídas a Freeman (1984), com a publicação da 
sua obra de referência Strategic Management: a stakeholder 
approach; contudo, segundo o paper de Mercier (2006), o 
próprio Freeman reconhece que não é o inventor do con-
ceito, que aparece bastante antes. O Dicionário Oxford indi-
ca que o termo stakeholding aparece pela primeira vez em 
1708 com o significado de “penhor” mas também de “juro” 
(“to have a stake in: to have something to gain or lose by the 
turns of events, to have an interest in”). A formação da pala-
vra stakeholder resulta de um jogo de palavras com o termo
stockholder (designando o accionista) a fim de indicar que ou-
tros actores têm interesse (stake) na empresa/organização.

A teoria dos stakeholders aparece, de forma ainda muito 
embrionária, num documento do início dos anos 60 do século 

passado e assentava na gestão estratégica das empresas. O 
neologismo stakeholder aparece numa nota interna do Stan-
ford Research Institut, em 1963.

O economista John Maurice Clarck (1916), citado por 
Mercier (2006), escreve que: “... é necessária uma economia 
responsável que se desenvolva e incarne na nossa ética do tra-
balho” (1916:210), indicando a passagem da responsabilidade 
individual para a responsabilidade social, esclarecendo que “a 
responsabilidade colectiva não é mais do que a responsabili-
dade individual reflectida no espelho social” (1916: 215).

Com a passagem de 4 milhões de accionistas em 1900 
para cerca de 18 milhões em 1929 e com as 200 maiores em-
presas dos Estados Unidos a possuírem 49% da riqueza pro-
duzida naquele país e 38% da riqueza total, passamos para 
o final dos anos 20 do século passado; no quadro de Grande 
Depressão, com 25% de desempregados, dois jovens advo-
gados de negócios, Berle e Means (1932), no prefácio do livro 
The Modern Corporation and the Private Property, escrevem o 

Sobre a Teoria dos 
Stakeholders

Francisco João Real Saínhas*
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seguinte: “...qualquer observador experiente pode constatar 
que a empresa americana deixou de ser um mecanismo eco-
nómico privado para se tornar numa instituição”. Estes jovens 
advogados são considerados como os pioneiros da teoria dos 
stakeholders.

Em 1951, o Conselho de Administração da empresa
SMITH deliberou contribuir com 1 500 dólares para a Uni-
versidade de Princeton, o que causou um diferendo com os 
seus accionistas. O Supremo Tribunal de Justiça veio sustentar 
que esta contribuição indica que os accionistas “não devem 
fechar os olhos às realidades actuais e contrariar a acção de 
longo prazo da empresa, ao reconhecer e ao comparticipar 
voluntariamente naquelas que são as suas obrigações”. Ficava 
assim legitimada a filantropia empresarial.

Curiosamente, em França e na Europa, desenvolvida a
teoria dos stakeholders, apenas se torna “omnipresente” a 
partir do ano 2000, como afirma Mercier (2006).

Objectivos
A teoria dos stakeholders procura compreender o rela-

cionamento entre os diversos intervenientes das empresas e 
diz-nos, em substância, que a actividade das organizações não 
deve limitar-se aos interesses dos seus accionistas (sharehol-
ders), mas de todas as partes interessadas directa ou indirec-
tamente envolvidas na organização (stakeholders). 

De acordo com Freeman (1984: 25), stakeholder é “todo 
o grupo ou indivíduo que possam afectar ou sejam afectados 
pela realização dos objectivos da empresa”.

Embora esta definição continue a ser amplamente utiliza-
da, a pesquisa recente fez avanços consideráveis ao identificar 
características importantes dos stakeholders. Esta primeira 
definição (Freeman, 1984) gerou uma enorme corrente quer 
de investigadores, que foram testando, melhorando e alar-
gando a teoria, quer de gestores que começaram a introduzir 
os stakeholders no seu planeamento estratégico. Os stakehol-
ders incluem, para além dos accionistas, empregados, clientes, 
fornecedores e comunidades onde se incluem concorrentes, 
ONG, meio envolvente, o poder público e sindical, os media, 
investigadores e outros. 

De acordo com Waddock e Graves (1997), os stakeholders 
podem ser divididos em principais e secundários. Incluem-se, 
no primeiro grupo, os accionistas, os empregados, os clien-
tes e os fornecedores. Ou seja, todos os que directamente 
podem interferir no processo de produção/transacções da 
empresa e podem produzir impactos imediatos na mesma. 
A perda de clientes importantes pode ter um grande impacto 
negativo na organização. Os stakeholders secundários, embo-
ra com possibilidade de influenciarem e serem influenciados 
pela organização, “… não são intervenientes nas transacções 
da organização e não são essenciais para a sua sobrevivência” 
(Waddock e Graves, 1997: 107). Fazem parte dos stakehol-
ders secundários organizações não governamentais (ONG), 
activistas, comunidades e governos.

É claro que todos estes grupos de stakeholders detêm um 
poder mais ou menos importante. Num trabalho recente 
de Phillips, R., Freeman, R. E., e Wicks., A. C. (2003), estes 

autores afirmam logo no início que “o termo stakeholder é 
sinónimo de poder. E este poder advém do seu largo âmbi-
to conceptual, conferindo-lhe uma das suas maiores forças 
mas, também, uma das suas mais proeminentes responsa-
bilidades”.

Num outro artigo ainda mais recente, de Hart e Sharma 
(2004), é criada uma nova categoria designada por stakehol-
ders da “franja”, historicamente não considerados ou conside-
rados sem poder. Estão  neste grupo de “franja” o pobre, o 
fraco, o isolado, o não legítimo e, até mesmo, o não humano. 
Graças à globalização, a influência crescente da Internet e dos 
apoios de ONG, este grupo de stakeholders poderá tornar-
-se determinante nomeadamente no aparecimento de novos 
negócios em países emergentes e no impacto das decisões 
futuras das grandes organizações que terão todo o interesse 
em criar interacção e empatia com esta “franja”.

Unidade de Análise
As organizações, de uma forma geral, sobretudo as gran-

des, mas também as médias e, cada vez mais, as pequenas, 
são obrigadas a aplicar a teoria dos stakeholders de forma 
constante. 

Esta corrente, que se iniciou nos Estados Unidos e depois 
se alargou a toda a América do Norte e aos denominados
países do primeiro mundo, expande-se a todos os países de 
todos os continentes. Quem não se lembra das crianças do 
Extremo Oriente a produzirem os ténis da Nike e o fortíssi-
mo impacto que teve nas vendas nos países ricos, onde o pre-
ço de um único par de sapatos de desporto, pago pelo consu-
midor, equivalia a vários meses de salário dessas crianças que 
os produziam? Quem não se lembra dos pequenos agriculto-
res da Índia, a que se referem Hart and Sharma (2004), que 
se bateram, com sucesso, contra as sementes geneticamente 
transformadas? 

Objectivo Central da Teoria
A responsabilidade social da empresa (RSE) é seguramente 

o hard core da teoria dos stakeholders. Desde os primórdios, 
originados por lutas judiciais entre os accionistas e demais 
partes interessadas, que deram origem à filantropia empre-
sarial, a que já nos referimos, passando pelos grupos princi-
pais, secundários e de “franja” de stakeholders, a RSE foi uma 
constante.

De acordo com Mitchell, Agle e Wood (1997), a identifica-
ção das três características que definem a importância relativa 
dos stakeholders (poder, legitimidade e urgência) veio dar um 
importante contributo para delimitar o objectivo central da 
teoria dos stakeholders. 

Um outro aspecto mereceu-nos particular atenção; sus-
tenta-se na pesquisa realizada pelos investigadores Hillman e 
Keim (2001), que definiram nove variáveis para a teoria dos 
stakeholders. Cinco dessas variáveis, que interessam sobre-
tudo ao accionista, consubstanciam-se nas relações com o 
empregado, diversidade, produto, comunidade e ambiental. 
As restantes quatro variáveis, de cariz social, referem-se a 
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participação no negócio de armas, actividades que incluem 
tabagismo, alcoolismo ou jogo, participação na indústria da 
energia nuclear e, por fim, nos investimentos em países onde 
os direitos humanos não são respeitados.

Fazemos absoluta questão de focar um outro aspecto, que 
tem por base o estudo de Waddock e Graves (1997), onde é 
demonstrado que empresas que tenham um melhor desem-
penho financeiro conduzem a um melhor desempenho social 
e que as empresas onde se implementou uma melhor política 
social atingem um maior desempenho financeiro. 

Mais recentemente, Hillman e Keim (2001) desenvolve-
ram um trabalho assente em quatro hipóteses que testou as 
relações entre o valor das acções (shareholders value) com a 
forma de gestão (teoria dos stakeholders) e a participação so-
cial da empresa. Ficou demonstrado que nas empresas onde 
se pratica a teoria dos stakeholders, com uma forte participa-
ção social das empresas, é criada uma vantagem competitiva 
que se traduz num incremento do valor das acções.

Principais Contribuições
A teoria dos stakeholders veio envolver as empresas (onde 

se cria a riqueza e onde se produz inovação e desenvolvi-
mento), na vertente da responsabilidade social, no desenvol-
vimento sustentado, no respeito pelos direitos do homem e 
pela defesa do meio ambiente. 

Esta responsabilidade já passou do estado de simples filan-
tropia empresarial, assente nas “boas vontades” dos CEO, para 
uma responsabilidade compreendida e empenhada, criando van-
tagem competitiva, que é hoje entendida como um conjunto de 
medidas que conseguem articular os legítimos direitos dos accio-
nistas (shareholders) com as aspirações dos diferentes stakehol-
ders (principais, secundários e de “franja”).

Principais Ligações com Outras 
Teorias/Disciplinas

A teoria dos stakeholders é muito transversal e está estrei-
tamente ligada a várias outras teorias, das quais destacamos:

Em primeiro lugar, as que são evidentes: teoria da em-• 
presa e teoria das organizações (dado que é no seu seio 
que se desenvolve);
Em segundo lugar, as que têm uma ligação mais indirec-• 
ta, como a teoria comportamental (dado que a tomada 
de decisão no seio da empresa implica gestores, empre-
gados e accionistas) e a nível ainda menor, mas relevan-
te, a teoria contingencial (dado que trata do estudo da 
organização com o meio envolvente);
Em terceiro lugar, a ligação com a teoria da contabili-• 
dade, dado que existe uma relação directa entre o in-
vestimento na teoria dos stakeholders e a melhoria do 
desempenho financeiro das empresas (Hillman e Keim, 
2001);
Por último, referiremos a ligação à teoria dos senti-• 
mentos morais de Adam Smith, de acordo com Mer-
cier (2005), quando escreve “mediatização recente mas 
preocupações antigas...”

“... nas empresas onde se pratica 

a teoria dos stakeholders, com 

uma forte participação social das 

empresas, é criada uma vantagem 

competitiva que se traduz num 

incremento do valor das acções.”

Notas Finais
Resta-nos dar as boas vindas à norma NP 4469-1: 

2007 – Sistema de Gestão da Responsabilidade Social 

e reforçar que a sua aplicação, na banca, para além 

das exigências legais e éticas, se traduz sobretudo no 

respeito pelos horários reais dos seus trabalhadores 

e na clareza da informação prestada aos seus clientes 

(não esquecendo os de “franja”) e na melhoria da se-

lecção e da relação contratual com os fornecedores. 

Reforçar, de uma forma muito especial, que as 

empresas que implementaram uma melhor política 

social criam vantagem competitiva que se traduz 

num maior desempenho financeiro. 
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Num mundo empresarial marcado pela mudança 
permanente, pela globalização instantânea e pela 
competitividade crescente, o capital humano tem 

vindo a afirmar-se como o activo mais importante para o 
sucesso (ou insucesso) da larga maioria dos projectos ou 
organizações. Neste enquadramento, gerir é essencial-
mente atingir objectivos através de pessoas, isto é, gerir é 
essencialmente liderar pessoas competentes, motivadas e 
alinhadas com os interesses da organização. 

Ora, a comunicação é a principal ferramenta que qual-
quer gestor tem de usar para liderar as suas pessoas. É por 
isso que a comunicação deixou de ser apenas uma mera 
ferramenta de marketing para “clientes externos”, para se 
transformar também num instrumento fundamental para 
aglutinar e orientar as energias dos “clientes internos”, i.e., 
os seus activos humanos. De facto, comunicar de forma 
eficaz com os clientes internos tornou-se num factor crí-
tico de sucesso (mesmo de sobrevivência) para qualquer 
organização, independentemente da sua dimensão, sector 
ou cultura.

Apesar desta evidência e de todos constatarmos que 
nas organizações se têm vindo a multiplicar os canais e 

suportes de comunicação interna (CI), a verdade é que 
alguns estudos provam que cerca de 90% dos problemas 
das empresas são essencialmente originados por “falhas 
de comunicação”, que vão da inexistência de orientação 
estratégica, passando pelo “rumor.net” até às indicações 
em sentido contraditório.

A CI serve muitos e nobres fins da gestão empresarial, 
entre os quais destacamos os de (i) focalizar a energia e 
a criatividade das pessoas nos objectivos da empresa, (ii)  
resolver as situações de conflito, conformismo, desmo-
tivação e insatisfação e ainda (iii) reduzir a distorção de 
informação e os rumores que, inevitavelmente, surgem na 
organização.

Nas organizações actuais, a comunicação há muito que 
deixou de ser retratada pelo tradicional esquema do “re-
ceptor – canal – receptor”. Hoje a comunicação interna é 
veiculada através de múltiplos canais de informação (cor-
reio electrónico, intranet, extranet, press releases, blogues, 
SMS, eventos, “rádio alcatifa” – expressão commumente 
utilizada para designar “conversas de corredor” –, etc.) 
que a tornam bastante mais instantânea, multidireccional 
e complexa.

Se pensarmos num lançamento dum produto importan-
te, todos estes canais podem ser usados em simultâneo. É 
anunciado externamente através de uma “nota informativa 
à imprensa”, ao mesmo tempo que é feita uma mensagem 
electrónica interna e enviado um SMS. É organizado um 
evento no qual o presidente discursa, ao mesmo tempo 
que se prepara informação para colocar no sítio da empre-
sa e na intranet. Contudo, o canal deve ser bem escolhido, 
porque o impacto de cada um deles varia bastante em ter-
mos de impacto, fiabilidade e interactividade (Quadro 1).

Por outro lado, a CI prossegue objectivos diversos (es-
tratégica vs operacional e técnica/ negócio vs comporta-
mental/pessoas) e utiliza diferentes formatos (comunica-
dos, discursos, revistas, reuniões, cursos, etc.).

Embora sejam muitas vezes desvalorizadas, devido à 
sua utilização em excesso e defeituosa, a verdade é que 
as reuniões e eventos são uma das mais poderosas formas 
de CI. Cada tipo de reunião prossegue diferentes objecti-
vos, mas todos eles importantes, e umas não excluem as 

Comunicação Interna

“Ora, a comunicação é a principal 

ferramenta que qualquer gestor tem de usar 

para liderar as suas pessoas.”

José Bancaleiro*
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“Um dos aspectos da comunicação que nas instituições 

financeiras tem vindo a assumir um papel crítico é a 

denominada gestão de crises.”

Quadro 1 – Hierarquia dos Canais de Comunicação 

Interactividade Fiabilidade

Cara a cara

Telefone

E-mail

Cartas

Relatórios

+

– +

–

Intranet

outras. Pelo contrário, são complementares e reforçam-se 
mutuamente.

As reuniões de planeamento, por exemplo, são funda-
mentais para a fixação de objectivos e para a focalização 
das pessoas em tais objectivos. As reuniões de quadros e 
outros eventos de carácter motivacional (dia da empresa, 
jantar de Natal, celebração de resultados, etc.) são funda-
mentais para a coesão, reforço e alinhamento das energias 
e fortalecimento dos valores culturais. As reuniões de de-
partamento e inter-departamento são um excelente ins-
trumento de focalização das equipas e de monitorização 
dos resultados. Por último, mas igualmente importante, 
as entrevistas individuais de avaliação de desempenho são 
momentos privilegiados de comunicação que, se bem uti-
lizados, permitem dar feedback sobre a performance e es-
tabelecer compromissos de melhoria que têm um enorme 
impacto na organização. 

O quadro 2 dá uma ideia sintética e gráfica destas carac-
terísticas da comunicação interna.

Realçamos que existem pelo menos dois aspectos em 
que a CI assume um papel claramente estratégico: na cria-
ção e consolidação da cultura da organização e na forma-
ção de uma consciência e alinhamento das energias das 
pessoas para com os objectivos estratégicos da organiza-
ção.

A cultura é a forma de viver dentro de uma organização. 
É uma espécie de cola que aglutina as “vontades e interes-
ses” que se digladiam na arena organizacional, definindo 
orientações, standards e limites. A CI interna, através dos 
seus diversos formatos (discursos do presidente, reuniões 
de quadros, formação, etc.), é o meio por excelência para 
criar e fortalecer a cultura.

Gerir uma organização passa, no essencial (mesmo que 
muitos gestores o esqueçam), por fixar objectivos ambi-
ciosos e por incentivar as suas pessoas a atingi-los. Neste 
processo, o envolvimento daqueles que serão responsá-
veis e responsabilizáveis pelos objectivos devem ser não 
só ouvidos na sua construção, como informados sobre os 
objectivos a atingir. A CI (aliada à liderança) é o principal 
meio para alcançar este desiderato.

Nos últimos dez anos, passei por vários sectores (in-
dústria farmacêutica, tecnologias de informação e comu-
nicação, óptica, construção civil), o que me deu uma visão 
bastante mais abrangente do volume e da qualidade da co-
municação organizacional. E não tenho grandes dúvidas de 
que, mesmo com bons e maus exemplos, o sector bancá-
rio, mesmo não sendo daqueles em que mais se comunica, 
é, com toda a certeza, um dos sectores onde se comunica 
com maior rigor e com maior qualidade. 

O facto de ser um sector muito regulamentado, em 
que a confiança do cliente tem um papel central, tem le-
vado a que a comunicação externa se paute (comparativa-
mente com outros sectores) por muito profissionalismo 
nas abordagens e um enorme rigor nos conteúdos. Talvez 
devido a esta postura na comunicação externa, parece-me 
que a CI no sector bancário se caracteriza por ser “QB”, 
muito “politicamente correcta” e muito formal, por con-
traposição com outros sectores (TIC e Mass Market, por 
exemplo), onde a comunicação interna é mais intensa e 
bastante mais exuberante e criativa. 

Um dos aspectos da comunicação que nas instituições 
financeiras tem vindo a assumir um papel crítico é a deno-

Quadro 2 – Papéis da Comunicação Interna 

Estratégia

Operacional

• Reuniões de planeamento
• Reuniões de forecast 

Negócio Pessoas

• Reforço de valores culturais
• Reunião de quadros

• Reuniões de departamento
• Relatórios mensais
• Formação técnica 

• Revista interna
• Comunicados internos
• Entrevista de avaliação desempenho
• Intranet
• Notícias externas sobre a empresa
• Colectâneas de artigos
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minada gestão de crises. Alguns (maus) exemplos recen-
tes vieram confirmar a velha ideia de que uma imagem de 
credibilidade demora muitos anos a construir, enquanto 
o descrédito demora… o tempo duma notícia. É por isso 
que a gestão profissional da comunicação em situações de 
crise se tornou tão importante. 

O erro mais comum e habitual neste âmbito é a “des-
valorização” do problema. Atitudes do tipo “não vai acon-
tecer nada”, “ninguém dá importância a isso” ou “isso 
esquece-se em dois dias” levam as organizações a assumir 
atitudes comunicacionais passivas, ou, nos casos mais gra-
ves, a estratégias de “enterrar” o problema. É um risco 
que, frequentemente, tem consequências muito graves 
para um dos activos mais importantes de qualquer or-
ganização, a sua credibilidade (marca/imagem) junto dos 
seus stakeholders. Dizem os manuais de boas práticas que 
as “crises” devem ser enfrentadas de forma consciente e 
profissional, desempenhando neste âmbito a comunicação 
(externa e interna) um papel fundamental.

As “crises” são situações excepcionais e “agudas”, pelo 
que não há lugar para amadorismo, nem para “inventar”. 
Tudo (papéis e responsabilidades, tempos, mensagens, 
conteúdos, destinatários, etc.) tem de estar devidamen-
te planeado e treinado, de forma a minimizar os riscos. 
A comunicação interna tem aqui um papel fundamental, 
porque os colaboradores devem estar conscientes do que 
se está a passar e de qual deverá ser o seu papel durante 
o processo. 

Mesmo que alguns gestores ainda não o tenham perce-
bido, é hoje evidente que não há boa comunicação exter-
na sem boa comunicação interna. O serviço de qualquer 
empresa está totalmente dependente de colaboradores 
que saibam o que têm de fazer (objectivos e alinhamento), 
como o devem fazer (competência e compliance) e que 
o queiram fazer (motivação e incentivo). Deve ser, pois, 
uma preocupação central de qualquer gestor. 

*Director Central de Recursos Humanos do
Banco Finantia 

RH21 – Gestão de Activos Huma-
nos no Século 21, coordenado por 
José Bancaleiro e editado pela 
Editora RH, junta, pela primeira 
vez, a universidade, as empresas e a 
consultoria, apresentando propostas 
concretas sobre como melhorar os 
resultados organizacionais através 
das pessoas e, em simultâneo, criar 
condições para uma maior realização 
individual e colectiva. Num só livro 
poderá encontrar o conceito e 
prática, a estabilidade e a mudança, 
a eficácia individual e a gestão de 

equipas, a tradição e a inovação, a consciência e a diversidade. 
Enfim, trata-se de 24 abordagens feitas por pessoas com uma visão 
moderna e estratégica da arte de gerir pessoas. 
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equipas a tradição e a inovaç

Os Hábitos de Rockfeller
John Davison Rockfeller (1839-
-1937) foi um homem de ne-
gócios norte-americano, um 
self-made-man, fundador da 
primeira companhia petrolífera 
norte-americana, a Standard 
Oil. Num negócio dominado 
por amadores, ele impôs dis-
ciplina e regras peculiares. Em 
1913, o seu património foi esti-
mado em 900 milhões de dóla-
res, o equivalente a 2% do PIB 
americano. Contas feitas, hoje 

em dia, seriam necessários três Bill Gates para igualar 
a marca.

Tinha mais dinheiro do que qualquer outro habitante 
do planeta, mas não se desfazia de um fato enquanto o 
tecido não estivesse puído.

“Sempre tentei transformar cada fracasso numa opor-
tunidade” é uma das suas mais famosas afirmações, que 
ajuda a percebermos o homem de negócios, dono de 
um imenso império.

Segue-se uma lista de 12 pontos que Rockfeller con-
siderava fundamentais para uma actividade de sucesso 
no mundo dos negócios:

Invista apenas num negócio;• 
Seja o primeiro na sua área de negócio;• 
Inove sempre – produto, processo, marketing, ven-• 
das, etc.;
Recorra a • outsourcing para os aspectos menos im-
portantes do negócio;
Não detenha activos que não conheça bem;• 
Aposte em directores financeiros bons e profissio-• 
nais;
Pense e planeie de fora para dentro – tenha um • 
vasto conhecimento da envolvente externa;
Antecipe as mudanças dos ciclos de vida dos ne-• 
gócios;
Construa alianças estratégicas;• 
Aprenda e implemente as melhores práticas do • 
mundo;
Promova culturas fortes e únicas;• 
A liderança em primeiro lugar; a gestão, em se-• 
gundo. 

A Propósito de
Segredos
É um espaço onde, de quando em quando, 
partilharemos consigo porções de vidas inte-
ressantes e menos comuns de pessoas que 
ousaram optar pela diferença.
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Tendo já uma experiência de mais de 20 anos em 
mercados financeiros em áreas tão diversas como 
o capital de risco (private equity), gestão de fundos 

de investimento (acções, obrigações e fundos de fundos), 
gestão discricionária de carteiras, seguros de investimento 
(unit-links) e fundos de pensões, para clientes de retalho 
e de banca privada (private banking), passei por diversos 
ciclos de bear market e de bull market. Uma ideia subja-
cente em cada fim de crise tem sido: qual será a próxima
bolha?

No período de 2001/02, tivemos a bolha tecnológica. 
Quando os mercados começaram a normalizar-se, entre 
nós, intervenientes do mercado, apostámos logo sobre 
qual seria a próxima bolha. À medida que o bull market 
(Abril de 2003 a Maio de 2007) se foi desenvolvendo, al-
guns de nós referiram, por ordem de possível ocorrência, 
o imobiliário, as commodities e os mercados emergentes.

Estávamos certos na preferência: a bolha imobiliária 
perdeu gás, pois foi alimentada durante anos pela criação 
de liquidez virtual (endividamento excessivo). As vendas 
de casas novas e usadas nos EUA caíram a pique em pou-
co tempo. Por exemplo, em valores anuais, as vendas de 
casas novas passaram de 1,39 milhões de casas em Julho 
de 2005 para 526 mil casas em Março de 2008. Por sua 
vez, as vendas de casas usadas passaram de 7,25 milhões 
em Setembro de 2005 para 4,93 milhões anuais em Março 
de 2008. Nos últimos 12 meses, terminados em Fevereiro 
de 2008, os preços das casas caíram nos EUA, em média, 
12,7%.

O contágio na confiança dos investidores, dos empresá-
rios e dos consumidores foi imediato. Nos últimos meses, 
as revisões sucessivas em baixa do crescimento económi-
co nos EUA e na zona euro são o corolário dessa situação. 
As últimas estimativas apontam para um crescimento do 
Produto Interno Bruto nos EUA em 2008 entre 0,5% e 
1,5% e na zona euro entre 1,3% e 1,7%.

Quando em 16 de Agosto de 2007 se começaram a 
sentir os primeiros efeitos mais visíveis de uma crise que 
veio a ser denominada como a crise do subprime (em-
préstimos hipotecários feitos a clientes com mais risco), 
poucos pensaram na altura na dimensão dos efeitos reais 
globais e de contágio do acontecimento a outros segmen-
tos de crédito. As primeiras reacções dos analistas interna-
cionais, incluindo algumas instituições de vulto, foram de 
que o problema era residual e local e que não havia razão 
para grandes alarmismos.

Era impossível que assim fosse, dado o nível de globa-
lização das economias e dos mercados financeiros. Era 
difícil ficar indiferente, quando víamos os spreads de cré-
dito a subir em Agosto significativamente, medidos pelos 
índices iTraxx e Crossover e, simultaneamente, as bolsas a 
subirem desde 17 de Agosto até Outubro, como nada se 

Os Efeitos Reais da 
Crise de Crédito

Carlos Bastardo*

“Uma ideia subjacente em cada 

fim de crise tem sido: qual será a 

próxima bolha?”
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“... a implementação de regras mais 

apertadas de compliance por parte das 

instituições financeiras e de controlo/

/supervisão das mesmas será nos próximos 

anos  um dos temas centrais.”

estivesse a passar. Alguém que seja adulto ainda acredita 
em milagres ou no Pai Natal? Acho que não. Quem reco-
mendou a clientes sair ou reduzir nessa altura a exposição 
a risco esteve de acordo com os acontecimentos. Houve 
bom senso em algumas instituições financeiras (infeliz-
mente, poucas!).

Passados apenas quatro a cinco meses, as primeiras im-
pressões já tinham sido alteradas radicalmente. Aquilo que 
parecia ser residual e localizado afinal tinha contornos glo-
bais e mais profundos. Os cerca de 300 biliões de USD de 
perdas já assumidas pelo sector financeiro, a nível mundial, 
e o que ainda está para ser anunciado é prova disso mes-
mo. As consequências foram imediatas: subida significativa 
dos prémios de risco exigidos pelos investidores (sprea-
ds de risco de crédito), queda dos mercados de acções, 
impacto negativo no crescimento económico global, em 
especial nos países desenvolvidos, e redução dos níveis de 
confiança dos empresários e dos consumidores.

E tudo isto num ambiente de pressões inflacionistas, em 
virtude da subida dos preços das commodities em geral.

Ao nível dos spreads de risco de crédito, observem-se 
os gráficos do iTraxx (mede o valor médio dos spreads de 
emitentes com rating BBB-/Baa3 ou mais) e do Crossover 
(a mesma metodologia, mas para emitentes com rating 
inferior a BBB-/Baa3) desde Junho de 2007 até finais de 
Março de 2008. Sem comentários!

Em finais de Abril, os índices estavam em 435 e 75 pon-
tos, tendo recuperado cerca de 200 e 85 pontos, respec-
tivamente, face aos valores máximos de 17 de Março de 
2008. 

Claro está que o alargamento dos spreads de crédito foi 
mais significativo nas empresas financeiras do que nas em-
presas não financeiras. A reduzida liquidez, consequência 
da inoperacionalidade dos canais normais de financiamen-
to, obrigaram os bancos centrais (BCE, FED, BOE e BoJ) a 
injectarem várias centenas de biliões de USD no mercado 
desde Agosto de 2007.

O que Está a Mudar e Quais as 
Alterações Futuras?

Os bancos estão em processo de reorganização. Este 
processo abrange a consolidação financeira, baseada na 
emissão de obrigações perpétuas e na emissão de novas 
acções (aumento do capital social), e a racionalização do 
negócio, abrangendo o abandono de algumas actividades 
ou até a integração em bancos mais robustos do ponto de 
vista económico e financeiro (ex: a compra da Bear Sterns 
pelo banco JP Morgan nos EUA).

Os bancos portugueses, apesar de reduzido envolvi-
mento na crise do subprime, não escaparam à necessidade 
de aumentarem a base de capitais próprios, com que de-
senvolvem a sua actividade.

O facto de haver menos liquidez no sector financeiro 
e de esta ser mais onerosa obriga a que os bancos, dora-
vante, sejam mais cautelosos e rigorosos no crédito que 
concedem. O crédito fácil e barato acabou. Claro que esta 
situação vai ter repercussões graduais nas empresas não 
financeiras, ao nível da subida do custo de financiamento e 
nos próprios bancos, pois o volume de negócios por certo 
não irá crescer ao mesmo ritmo que nos últimos anos.

Outra implicação importante desta crise é a oferta de 
produtos financeiros. Durante alguns anos, pelo menos (é 

Fonte: Bloomberg Fonte: Bloomberg

Índice Crossover Índice iTraxx
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verdade que por vezes os mercados 
parecem não ter memória), as insti-
tuições financeiras vão pensar duas 
vezes antes de oferecerem produtos 
com liquidez reduzida.

A liquidez de um produto financei-
ro é uma condição essencial na aná-
lise do mesmo. A falta ou a reduzida 
liquidez de um produto é em si um 
factor de risco importante. 

Outra alteração importante é a 
gradual participação no capital social 
de empresas multinacionais, com 
sede em mercados desenvolvidos, 
por parte de accionistas/investidores 
com sede em mercados emergentes 
(Próximo, Médio e Extremo Oriente, 
Europa de Leste e América Latina).

Finalmente, a implementação de 
regras mais apertadas de compliance 
por parte das instituições financeiras 
e de controlo/supervisão das mesmas 
será nos próximos anos um dos te-
mas centrais.

A recuperação das economias e 
dos mercados vai ser lenta nos próxi-
mos meses, até porque ainda não es-
tão totalmente mensurados os efeitos 
colaterais da crise do crédito/ liquidez 
que estamos a viver actualmente.

Provavelmente e conforme já 
aconteceu no passado, esta crise 
será parcialmente esquecida (minimi-
zada) daqui a dois ou três anos. Os 
investidores logo encontrarão outras 
oportunidades de negócio, sugeridas 
pelas instituições financeiras, que os 
ajudem como alternativas aos inves-
timentos actuais.

A normalização do mercado finan-
ceiro é crucial para a recuperação da 
confiança dos investidores. 

Contudo, existem riscos que ga-
nham gradualmente peso: muitos 
analistas já dizem que a próxima bo-
lha são as commodities e os mercados 
emergentes. Porquê os dois ? Porque 
passaram relativamente incólumes a 
esta crise; por outro lado, muitos dos 
países considerados mercados emer-
gentes são dos principais produtores 
e consumidores de commodities.

Até à próxima bolha !... 
*Director / CIO, Private Banking,

Banco Português de Negócios

Quando me inscrevi no Curso Geral Bancário, já 
trabalhava há alguns anos, tendo abandonado a escola 
com uma disciplina em falta para terminar o 12º ano. 
Com o apoio dos meus pais, ingressei no 10º Curso 
e ainda hoje sinto que foi um dos momentos mais 
importantes da minha vida. Já com o limite de idade 
no momento de ingresso, e sabendo que a falta de 
estudos se traduziria numa pior carreira profissional, 
aproveitei cada momento no IFB, tendo-me aplicado 
de uma forma que não havia feito até aí. Três anos 

volvidos, com o curso terminado, não passou muito tempo para que tenha 
sido convidado para trabalhar no BPI, instituição na qual já havia efectuado os 
estágios.

Tendo começado a trabalhar como Atendimento geral/Caixa no BPI, come-
cei a progredir, meta após meta, aproveitando as oportunidades que surgiram 
na instituição e tendo tido o privilégio de desempenhar funções de respon-
sável de conta de empresários e negócios, função comercialmente exigente, 
mas muito enriquecedora e aliciante. Recentemente, fui convidado a assumir, 
em regime de estágio, funções de subgerente. Quando olho para o passado, 
sinto orgulho na minha progressão profissional e sei que, com trabalho e de-
dicação, será possível continuar a mesma. Acima de tudo, espero continuar a 
obter realização profissional pelo trabalho que desempenho.

Entretanto, inscrevi-me no ISGB, no curso de Gestão e Sistemas de Infor-
mação, e acredito que a continuidade da formação é bastante importante para 
se obter sucesso profissional, assim como realização pessoal.

Hoje, quando olho para trás e vejo as oportunidades que o IFB propor-
ciona, as bases que incute em quem trabalha na área da banca, ou mesmo 
em quem ambiciona ingressar no ensino superior, tenho de agradecer since-
ramente, sem esquecer os meus ex-colegas e professores, pelos quais ainda 
hoje sinto uma amizade e carinho especiais. 

Aproveito para deixar uma mensagem para os presentes alunos e possíveis 
candidatos, de que o IFB, para além de uma grande instituição, é uma opor-
tunidade importante que pode e deve ser aproveitada por todos os interes-
sados. 

*Subgerente, Banco BPI

Para Além
da Formação

Esta rubrica pretende recolher testemunhos de ex-alunos do IFB/ISGB que apos-
taram na sua formação e, sobretudo, obter o depoimento de pessoas cujas emo-
ções/atitudes importa conhecer.

Formação Contínua... 
a minha aposta

David Alves Pereira*
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Sabia que, de acordo com a Lin-
den Lab, proporcionalmente à 
sua população real, Portugal já é 

o 2º país com maior presença no Se-
cond Life, atrás da Holanda? E que em 
tempo de permanência online ocupa o 
14º lugar?

Estamos na era do Social Media. 
Ferramentas online e plataformas uti-
lizadas para partilhar opiniões, conhe-
cimentos, experiências e perspectivas 
são já uma realidade, há muito tempo. 
Apresentam-se de várias formas, in-
cluindo texto, imagens, áudio e vídeo. 
Os blogues, wikis, bookmarks, fóruns 
de discussão, calendários partilhados e 
afins tornaram-se ferramentas de va-
lor incalculável, possibilitando conver-
sas globais e onde uma enorme quan-
tidade de conhecimento é passível de 
ser descoberta. Nada será como dan-
tes, e, a partir do momento em que os 
bancos decidam encetar uma “conver-
sa”, deverão fazê-lo com a consciência 

Marketing & Banking 
Social Media…

Bruno Valverde Cota* 

de que já vão atrasados...
Assim, face a esta realidade, pare-

ce-me claro que estamos perante um 
fenómeno cultural e global e que po-
derá representar uma oportunidade 
de negócio para os bancos. Para além 
de já existirem mais de 1,5 mil milhões 
de pessoas online em todo o mundo e 
de a cada minuto que passa 200 novas 
pessoas aderirem pela primeira vez 
à Internet, estima-se que, em todo 
o mundo, utilizem com regularidade 
só o social networking mais de 250 
milhões de pessoas. Poderá tratar-se 
de uma verdadeira “galinha de ovos 
de ouro”, pois este mundo virtual, 
pela sua dimensão de utilizadores e 
número de interacções que possibili-
ta, representa um enorme potencial 
para o marketing bancário do mundo 
real. Vejamos o exemplo do Wells Far-
go Bank: com o objectivo de captar 
adolescentes desenvolveu o mundo 
virtual Stagecoach Island, que, através 
de jogos e actividades lúdicas, educa 
os adolescentes sobre os assuntos de 
poupança e dinheiro. Mas para perce-
bermos melhor esta tendência veja-
mos outros exemplos fora do sector 
bancário. A Coca Cola criou o mundo 
Coke Studios, igualmente orientado 
para os adolescentes, que permite a 
acumulação de pontos através de ac-
tividades relacionadas com a música; 
esses pontos mais tarde podem ser 
convertidos para a aquisição de mo-
bílias e equipamento para montar um 
estúdio. Também nos atentados de 
Londres às estações de Metro e num 
autocarro, a BBC “abriu-se” ao públi-
co para receber fotografias, vídeos e 
relatos pessoais, proporcionando mui-
to mais informação em menos tempo 
do que utilizando o modelo jornalístico 

tradicional. O valor acrescido de rela-
tos pessoais, com toda a paixão, dor e 
tristeza incorporadas, trouxeram um 
relato mais honesto e puro a um even-
to já repleto de tragédia. Em Portugal, 
temos também iniciativas como a do 
Ministério da Justiça (e-Justice Centre), 
do BES, das IPSS Novo Futuro e Advi-
ta, que investiram no Second Life com 
uma estratégia de marketing integra-
da, entre os meios não tradicionais e 
os físicos, que são um primeiro passo.

E no seu banco, a sua marca, o que 
está a pensar fazer em Social Media? 
E para integrar, moderar e assegurar 
que a informação da sua marca é con-
sistente com os seus core values?

Já viu que, enquanto os bancos lu-
tam para manterem o controlo da 
marca, os clientes conversam intensa-
mente acerca das suas lacunas. Com 
Social Media, tem uma oportunidade 
incrível para aprender e partilhar com 
os consumidores. Aproveite-a! 

*Coordenador Científico do curso de
Pós-graduação em Marketing & Social Media 

do ISGB.

“Poderá tratar-se de uma 

verdadeira “galinha de ovos 

de ouro”, pois este mundo 

virtual, pela sua dimensão 

de utilizadores e número de 

interacções que possibilita, 

representa um enorme 

potencial para o marketing 

bancário do mundo real.”
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Ana Terras
Membro da Direcção para as
Áreas Internacional e de Marketing 
do Instituto de Formação Bancária

Iniciou-se no dia 8 de Abril e terminará com o jantar 
de encerramento e entrega de diplomas a 3 de Julho a VII 
edição deste curso, apoiado pela APB, que organizamos 
desde 2001. Este ano temos 30 participantes de 17 insti-
tuições diferentes, sendo 21 de Angola, cinco de Moçam-
bique, dois de Cabo Verde e dois de São Tomé & Príncipe. 
O CIGB tem cinco áreas temáticas (Economia, Gestão e 
Organização na Banca, Gestão Financeira de Empresas, 
Financiamento e Crédito Bancário e Mercados e Produtos 
Financeiros), que correspondem a cerca de 260 horas lec-
tivas e três workshops com oradores convidados: “Tendên-
cias Estratégicas na Banca”, Dr. António Ramalho, “Gestão 
do Stress e da Mudança”, Dra. Fernanda Bento, e “Ética na 
Banca”, Engº João Torres Pereira.

Recorde-se que o objectivo do CIGB é colaborar com 
os bancos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP) e Timor no aprofundamento da formação técnico-
-profissional de alguns quadros técnicos de modo a aumen-
tar as suas competências para o exercício de funções de 
apoio à gestão. Os destinatários são quadros técnicos com 

formação académica média ou superior e com reconheci-
do potencial de acesso a funções de enquadramento.

Sendo esta a sétima edição, há alguma história a contar. 
Recordemos...

Desde 2001 até ao corrente ano, a evolução no núme-
ro de formandos foi a seguinte (Gráfico 1):

Gráfico 1 – Número de Formandos – Evolução 
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O nosso destaque vai para ...

VII Edição do CIGB
– Curso Integrado de Gestão Bancária

Neste número, damos destaque à VII Edição do Curso Integrado de 
Gestão Bancária, iniciada a 8 de Abril com o número recorde de 30 
alunos que ainda vão ter nas suas mãos, antes de terminarem os 
três meses de formação, este exemplar da nossa inforBANCA; as 
actividades só terminarão a 3 de Julho com o jantar de encerramento 
e entrega de diplomas. O Curso Integrado de Gestão Bancária é uma 
das nossas ofertas formativas mais interessantes, úteis e prestigiadas 
nomeadamente nos PALOP, sendo um bom exemplo da nossa vontade 
de partilhar o que de melhor temos com os sectores bancários de 
outros países, neste caso, todos os de expressão oficial portuguesa. 
Começou em 2001 e vamos aqui fazer um flashback da sua evolução 
até ao presente.
Dando continuidade à apresentação dos vários projectos internacionais 
Leornado da Vinci, dedicamos espaço ao Projecto QUALOBSTER 
(Learning Organization in the Banking Sector in Europe) que se iniciou 
em Outubro de 2007 e terá como foco a criação de um instrumento 
de avaliação do estado de desenvolvimento de uma organização 
relativamente ao perfil LO – Learning Organization.
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Continuamos a apresentar os projectos que 
estamos a desenvolver no âmbito
da iniciativa Projecto Leonardo da Vinci

QUALOBSTER
De 2007 a 2009

A evolução de 2001 a 2007 quanto ao número de insti-
tuições financeiras envolvidas tem vindo a reflectir o reco-
nhecimento que este curso tem e também a própria dinâ-
mica dos sectores financeiros dos vários países envolvidos 
(Gráfico 2).

Gráfico 2 – Número de Instituições Financeiras Envolvidas – Evolução
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Com a duração de 15 meses, (de 1-10-2007 a 
31-3-2009) o Qualobster – Quality Assurance in Lear-
ning Organisation in the Banking and Financial Sector in 
Europe, é um projecto financiado pela iniciativa europeia 
Leonardo da Vinci, tendo como objectivo retomar o sis-
tema de benchmarketing do projecto Leonardo da Vinci 
LOBSTER – Learning Organisation in the Banking Sector 
in Europe (2001-2003).

O output principal é o desenho de um instrumento de 
avaliação que possa ser útil ao sistema financeiro no sen-
tido de facilitar a avaliação do estado de desenvolvimento 
de uma organização relativamente ao perfil da learning or-

ganisation. Ao trabalhar o tema da eficácia institucional se-
guindo os princípios da LO, este projecto associa aos seus 
objectivos uma abordagem de quality assurance.

Os grupos-alvo principais nas instituições financeiras 
são: formadores, especialistas em GRH e outros cuja área 
de reflexão esteja relacionada com processos de melhoria 
da qualidade na organização em geral e na formação em 
particular.

Os parceiros deste consórcio são: EBTN (Coordena-
dor) Fachhochschule fuer Verwaltung und Rechtspflege 
FHVR (Alemanha), Scienter (Itália), IFB (Portugal), The 
Bank Association of Slovenia (Eslovénia). 

A VII Edição está a decorrer com grande envolvimen-
to dos participantes e dos formadores. Sublinhe-se que, 
para além das actividades lectivas e dos workshops, o ca-
lendário lectivo inclui, ainda, visitas de estudo (por exem-
plo, à sala de mercados do Milennium bcp) e o contacto 
com a realidade empresarial na sua relação com a banca 
(apresentação da Sumolis, a cargo do seu Administrador,
Dr. António Casanova). 
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Formação Profissional

No passado dia 15 de Março terminou a 2ª edição do 
Banking G@me para o Millennium BCP, com a reali-

zação da final nas instalações do IFB, em Lisboa. 
O Banking G@me é uma versão actualizada do

BranchSim, que corresponde a uma avançada simulação de 
gestão de um balcão bancário, através do qual as equipas 
envolvidas procuram, com a tomada de decisões estraté-
gicas, maximizar a rendibilidade global da sua unidade de 
negócios e, por isso, obterem o melhor resultado líquido.

Esta estimulante experiência de blended-learning, inte-
grada nos programas do Come and Grow with Us –, pro-
posta de valor do Millennium BCP que permite a estu-
dantes e recém-graduados desenvolverem competências 
e alargarem a rede de contactos num ambiente motivador, 
descobrindo por dentro a cultura e estratégia do banco –, 
teve como participantes estudantes do último ano de Li-
cenciatura e alunos de Mestrado de Faculdades de Gestão, 
Economia e Engenharia do continente e ilhas.

O Banking G@me foi disputado em duas fases:
1ª Fase: • workshops de apuramento, com a duração de 
dois dias e um total de cinco jogadas, a disputar pelas 

Final do Banking G@me para o

O Instituto de Formação Bancária e o Banco Popular 
estabeleceram, em Fevereiro, um acordo de coope-

ração que prevê a utilização da plataforma de e-learning do 
IFB, a WebBANCA – Formação Bancária Online.

O acordo estabelece o recurso à WebBANCA para a
realização de cursos do IFB e já abrangeu algumas dezenas 
de colaboradores.

catorze equipas participantes, em duas pools de sete 
equipas cada.
2ª Fase: As três equipas melhor classificadas de cada • 
uma das pools da fase anterior disputaram a final tam-
bém com cinco jogadas.

Fruto das brilhantes estratégias adoptadas, as seis equi-
pas finalistas obtiveram excelentes resultados. De realçar 
que a dinâmica competitiva foi de tal forma intensa que o 
primeiro lugar foi disputado até à quinta e última jogada. 

A classificação final foi a seguinte:

Nome da Equipa Classificação

• Spot (composta pelos seguintes participantes):
    Ana Ribeiro Ralha
    Margarida Tato Marinho
    Karl Antunes Weinmann
    Rosana Hipólito Quartin
• Blended
• 42 Win
• Banksta
• CBWL
• GestUMA

1ª Classificada

2ª Classificada
3ª Classificada
4ª Classificada
4ª Classificada
4ª Classificada

Nuno Braz da Silva

faz forte aposta na 
formação online

Esta iniciativa insere-se no 
modelo integrado de formação 
e desenvolvimento que o Banco 
Popular tem vindo a  implemen-
tar, com uma forte aposta na uti-
lização do e-learning como nova 
ferramenta formativa. 
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Licenciaturas
No ano lectivo 2008/2009, o Instituto Superior de Gestão 

Bancária terá em funcionamento duas licenciaturas: Gestão 
Bancária e Gestão e Sistemas de Informação, que cons-
tituem um 1º ciclo de estudos, de acordo com o Processo 
de Bolonha, e têm a duração de três anos lectivos.

A metodologia pedagógica adoptada pelo ISGB assenta 
no auto-estudo assistido, incluindo o e-learning, funcionan-
do em regime de Ensino a Distância e Apoio Complemen-
tar com actividades presenciais. Esta solução permite aos 
alunos conciliarem o estudo com o pleno exercício das 
suas actividades profissionais. 

Poderão ser atribuídos ECTS(1) e ECVETS(2) em fun-
ção da formação profissional e académica anteriores 
e da experiência profissional dos candidatos. 
(1) European Credit Transfer and Accumulation System.

(2) European Credit Transfer System in Vocational Education and Training.

Acesso ao ISGB Ano Lectivo 
2008/2009

De acordo com os diplomas que regulamentam o aces-
so ao Ensino Superior, estão previstos os seguintes re-
gimes: Regime Geral (12º ano e provas de ingresso) e 
Regimes Especiais (mudança de curso, titulares de curso 
superior e candidatos maiores de 23 Anos). 

É de salientar o contingente especial de vagas para can-
didatos maiores de 23 anos que queiram ingressar no 
Ensino Superior, cujo processo de avaliação da capacidade 
para a frequência de Ensino Superior é composto por três 
elementos: apreciação do currículo escolar e profissional, 
entrevista e prova escrita.

Curso de Certificação Interna para
Assessores Premier do Barclays Bank

Este processo decorre em duas fases, estando a 2ª fase 
prevista para Julho (com a prova escrita prevista para dia 
9 e podendo decorrer as respectivas entrevistas entre 10 
e 25, deste mês).

Para obter mais informações sobre os regimes de aces-
so e os cursos de preparação para acesso ao Ensino Supe-
rior, consulte o site do ISGB (www.isgb.pt). 

Pós-Graduações
Estão previstas várias pós-graduações (em horário pós-

-laboral) cobrindo áreas determinantes da gestão de ban-
cos. 

Cursos
Executivos

Formação de curta duração 
(em horário pós-laboral) dirigida 
às necessidades específicas dos 
quadros bancários. 

Com o objectivo de transmitir um conjunto de com-
petências e conhecimentos que permitam elevar cada vez 
mais os níveis de desempenho profissional e a relação com 
o cliente, o Barclays Bank lançou um Projecto de Certifi-
cação Interna para Assessores Premier.

O ISGB foi um dos parceiros escolhidos para ajudar a 
delinear e desenvolver esse processo, que se concretizou 
em estreita ligação com o segmento de Assessores Premier 
do Barclays Bank.

A intervenção do ISGB verificou-se no âmbito das áreas 
de mercados financeiros e de aconselhamento financeiro 
e suas actuais envolvências.

O projecto desenvolveu-se segundo uma metodologia 

mista de auto-estudo assistido e formação presencial. Foi 
ainda disponibilizada pelo ISGB, a todos os participantes, 
uma helpdesk via e-mail. 

Para obter esta certificação, os Assessores Premier rea-
lizaram provas de avaliação presenciais.

Até à data, concretizaram-se duas edições deste pro-
jecto, sendo que a 1ª edição decorreu entre Junho/Julho 
de 2007 e a 2ª edição entre Fevereiro/Abril de 2008.

Prevê-se ainda a realização de uma 3ª edição no último 
trimestre do presente ano. 
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Formação em Alternância na Banca

Turmas 1º e 2º Ano, PortoConcurso 2º Ano, Lisboa

“Quem Quer Ser Bancário?” Simulações no Balcão Piloto

Palestra – Grupo BBVA Palestra – Grupo BANIF

Dra. Teresa Mafalda Pacheco
(Direcção de Recursos Humanos e Meios do BBVA Portugal)

Dr. Manuel Mendes
(Director de Pessoal)

Investe no teu futuro.> 

Formação em
Alternância na Banca

Lisboa  Porto|

> Formação em Sala e em Bancos

www.ifb.pt
alternancia@ifb.pt

Técnicas e Operações Bancárias 2
– com o 12º Ano

Técnicas e Operações Bancárias 1
– com o 9º Ano
Duração: Diploma Escolar a atribuir:
Diploma de Qualificação Profissional a atribuir: 

 3 anos     12º Ano 
 Nível  3

|

Duração: 
Diploma de Qualificação Profissional a atribuir: 

15 meses
Nível  3

Idade:
Apoios:

 

Data de Início: 

Inscrições: 

 Entre os 15 e os 25 anos.
  Subsídios de refeição, alojamento, transporte e outros, de 

acordo com as normas em vigor.
 Setembro de 2008 (Após autorização do IEFP).

 Até 15 de Julho

IFB – LISBOA
Av. 5 de Outubro, 164, 1069-198 LISBOA
Tel.: 217 81 65 50    Fax: 217 94 05 14      |

IFB – PORTO
Rua Fernandes Tomás, 352 – 4º, 4000-209 PORTO
Tel.: 225 19 41 20    Fax: 225 10 22 05|



Jul > Set | 2008 inforBANCA 77      35Copyright © 2008 by IFB/APB




