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RESUMO: 

Com a transformação digital, os bancos de retalho automatizam cada vez mais 

as interações com clientes, reduzindo a componente humana. No entanto, o seu 

o volume de negócios e rentabilidade continuam a baixar. Presos a uma gestão 

economicista, os bancos usam a transformação digital para ganhar escala e 

reduzir os seus custos com pessoal, através de pré-reformas ou rescisões de 

contrato. No entanto, os trabalhadores que saem são os mais antigos e 

experientes, que podem acrescentar valor aos clientes sob duas formas: 

apoiando a gestão das empresas a nível sobretudo económico-financeiro e 

focando no que os clientes PME consideram como valor, nomeadamente ao 

nível do aconselhamento e consultoria, num momento em que os apoios 

financeiros à recuperação económica e ao relançamento da economia europeia 

tornam crítico este apoio. Com base nesta conjuntura, foi criado um modelo de 

negócio diferenciador e de proximidade para a banca de retalho para PME, 

baseado no relacionamento personalizado e na transformação digital. O modelo 

assenta em parâmetros como a diferenciação, a proximidade ao cliente, o foco 

no relacionamento e a experiência e conhecimentos técnicos dos recursos 

humanos envolvidos. O modelo permite ainda uma maior ligação com o 

segmento de clientes PME, incrementando a respetiva vinculação e otimizando 

o posicionamento estratégico do banco. A validação do modelo foi efetuada 

numa ótica multimetodológica: em termos quantitativos, através da análise 

estatística multivariada, aplicada a inquéritos a 337 PME Excelência 

portuguesas, e em termos qualitativos, por via de mapas cognitivos, elaborados 

com base em entrevistas a um painel de 17 especialistas nacionais. Todos os 

intervenientes manifestaram interesse e reconheceram oportunidade ao modelo 

proposto, pelo que este se poderá constituir como uma alternativa aliciante para 

os bancos abordarem este segmento de clientes. 

Palavras-chave: Banca de retalho para PME, relacionamento personalizado, 

transformação digital, modelo de negócio. 

  



 

 

  



 

ABSTRACT: 

On these days of digital transformation, retail banks increasingly automate 

customer interactions, reducing the human component. However, its turnover 

and profitability continue to decline. Trapped in an economistic scope 

management, banks use digital transformation to gain scale and reduce their 

personnel costs, through early retirement or contract terminations. However, the 

workers who leave are the oldest and most experienced, the ones who can add 

value to customers in two ways: by supporting the management of companies at 

an economic and financial level and focusing on what SME customers recognize 

as value, namely in terms of advice and consultancy, at a time when financial 

support for economic recovery and the relaunch of the European economy makes 

this support critical. Based on this scenario, a differentiating and proximity 

business model was created to retail banking for SMEs, based on personalized 

relationships and digital transformation. The model is focused on parameters 

such as differentiation, proximity to customers, relationships focus and human 

resources experience and technical knowledge. The model also allows a greater 

connection with SME customer segment, increasing the respective connection 

and optimizing the bank's strategic positioning. The validation of the model was 

carried out on a multi-methodological perspective: in quantitative terms through 

multivariate statistical analysis, applied to surveys of 337 Portuguese Excellency 

SMEs, and in qualitative terms through cognitive maps, prepared on a set of 

interviews with a panel of 17 national experts. All stakeholders expressed interest 

and recognized an opportunity for the proposed model, so it could be an attractive 

alternative for banks to approach this customer segment. 

Keywords: SME retail banking, personalized relationship, digital transformation, 

business model. 
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 INTRODUÇÃO 

1.1. PERTINÊNCIA DO TEMA 

Credibilidade. A credibilidade é, de há muitos anos a esta parte, o principal 

problema da banca a nível mundial e a crise financeira de 2008 bateu como um 

martelo no seu coração (Bordo & Landon-Lane, 2010). Antes de tudo, é 

importante reconhecer a natureza intrínseca do negócio bancário: trata-se de um 

negócio que mexe com o património dos clientes, que o aplica correndo níveis 

de risco que este se dispõe a aceitar, ou que o aumenta através de créditos que 

no futuro terá de reembolsar. Em qualquer um destes casos, o banco, 

personalizado na pessoa de contacto com o cliente, é o driver principal desta 

relação. Por isso mesmo, o relacionamento bancário é inevitavelmente fundado 

na confiança, numa confiança entre pessoas, entre quem disponibiliza 

informações o mais fidedignas possíveis sobre investimentos ou financiamentos, 

por um lado, e entre quem assume o risco de avançar com esses investimentos 

ou financiamentos, por outro lado (Granovetter, 1985; Buckley & Nixon, 2009; 

Azevedo & Ferreira, 2017). 

Este é o universo relacional em que o presente trabalho se vai enquadrar. 

Sendo uma realidade em toda a banca, vai ser circunscrita para o nosso objetivo 

à banca de retalho1 para PME2. Segundo a definição comunitária de PME, estas 

são empresas com menos que 50.000.000€ de Volume de Negócios e menos de 

250 trabalhadores (Comissão Europeia, 2003). Na Europa comunitária, 99,8% 

das empresas são PME, sendo responsáveis por 66,6% do emprego e por 56,4% 

do valor acrescentado bruto. Em Portugal, estes valores correspondem a 99,9%, 

77,4% e 68,3%, respetivamente (Comissão Europeia, 2019). 

Atendendo à sua especificidade, a banca de retalho para PME3 é mais 

próxima, mais interveniente a nível pessoal e mais ativa do ponto de vista do 

 
1 Ver glossário. 
2 Ver glossário. 
3 Ver glossário. 
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aconselhamento. Por esse motivo, as PME são mais exigentes ao nível do 

relacionamento e mais volúveis ao nível da fidelização. 

De entre elas, as PME Excelência4 representam a nata do ecossistema PME 

nacional. Mais estruturadas do ponto de vista organizacional, mais robustas do 

ponto de vista económico-financeiro e mais competitivas nos mercados em que 

operam, estas empresas representam o benchmark perfeito para todas as outras 

PME e foram a base do trabalho de campo adiante apresentado. 

Por outro lado, as PME estão também mais recetivas ao aconselhamento 

personalizado por parte dos bancos, mesmo que isso envolva um maior 

comissionamento, que pagarão caso lhe reconheçam valor (Fragata, 2010; 

EFMA, 2013; Kasuma et al, 2015). 

Este é, portanto, o quadro conceptual subjacente ao presente trabalho. Se, a 

este cenário adicionarmos o facto de a transformação digital5 permitir hoje uma 

crescente automatização das transações bancárias, mesmo das mais 

complexas, observamos que os níveis de self-service6 na banca de retalho para 

as empresas têm vindo naturalmente a aumentar (EFMA, 2013; Jaubert et al, 

2014; Mango, Muceldili & Erdil, 2017; Joyce, 2018). 

Tendo em conta esta crescente automatização das transações bancárias, a 

resposta generalizada dos bancos, tem sido, sempre que possível, o recurso a 

despedimentos (por mútuo acordo) e, quando tal não é possível, à 

disponibilização de programas de pré-reformas aos empregados com maior 

antiguidade no banco. Os empregados alvo desta estratégia são, por norma, 

pessoas com significativo conhecimento prático do funcionamento do banco, do 

mercado e das empresas. Este conhecimento, ao invés de ser descontinuado 

pelo banco, pode perfeitamente ser utilizado quer na preparação dos novos 

quadros/gestores de cliente/atendedores ou mesmo no acompanhamento e 

 
4 Ver glossário. 
5 Ver glossário. 
6 Ver glossário. 



A transformação digital na banca de retalho para PME 

 

José Alberto Maia Pereira   3 
  

aconselhamento dos clientes PME que estejam interessados neste serviço 

(Almeida; 2001; Lima, 2004; Piteira, 2014; Figueiredo, 2017; Comfort, 2020).  

Esta é a ideia central do presente trabalho, ou seja, dar contributos para um 

modelo de negócio diferenciador e de proximidade, aproveitando as 

oportunidades que a transformação digital oferece à banca de retalho para PME. 

Por outro lado, a possibilidade de uma participação ativa destes trabalhadores 

“excedentários” num relacionamento com os colegas e clientes do banco, abre 

portas à aplicação das teorias sobre mentoria7 de Kathy Kram e outros autores 

(Kram, 1985; Ragins & Kram, 2007), bem como os estudos sobre relações de 

ajuda8 de Edgar Schein (Schein, 1999, 2009). 

Este é o caminho que se irá percorrer ao longo deste trabalho, justificando 

desta forma, a pertinência do tema que foi decidido abordar. 

1.2. INOVAÇÃO NESTA INVESTIGAÇÃO 

Definido o quadro conceptual subjacente ao presente trabalho, importa agora 

analisar de que forma ele se poderá tornar inovador para a investigação científica 

e para o setor bancário. A conjuntura atual na banca é preocupante, uma vez 

que a concentração da riqueza e a escassez de oportunidades atrativas de 

investimento têm vindo gradualmente a conduzir à forte imobilização dos 

capitais. Esta nova conjuntura está a obrigar os bancos a repensarem a sua 

forma de fazer negócios. Desde a crise financeira de 2007/2008 que a 

credibilidade é o principal problema da banca de retalho mundial. A 

desalavancagem9 e as imparidades10, conjugadas com a forte redução na 

margem financeira, têm vindo a desgastar não só a imagem, mas sobretudo a 

sobrevivência do setor, cuja rentabilidade tem chegado a níveis muito 

preocupantes (Pereira, 2015). Mas, por via da crise económica que a pandemia 

 
7 Ver glossário. 
8 Ver glossário. 
9 Ver glossário. 
10 Ver glossário. 
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trouxe, o futuro não se afigura lá muito risonho. Para lá da rentabilidade, outros 

constrangimentos se destacam para produzir uma tempestade perfeita: 

• A regulação do setor, nomeadamente a terceira ronda de Basileia (BCBS, 

2011, 2017), faz jus ao ditado “depois de casa roubada, trancas à porta”. 

Efetivamente, a forma como é avaliada a carteira de crédito de um banco 

pode obrigar à constituição de capital mínimo de alta qualidade até 13%, 

se se considerar uma perspetiva pessimista no cômputo geral de 

constituição dos “colchões de capital” para serem usados em momentos 

de crise; 

• A entrada de novos operadores no mercado, nomeadamente start-ups11 

financeiras não bancárias (fintechs12), com estruturas leves e flexíveis, 

níveis de inovação elevados, tecnologia focada nas áreas operacionais de 

maior rentabilidade (aplicações, transferências e débitos diretos, meios de 

pagamento) e uma forte orientação ao cliente, numa perspetiva customer-

centric13 (Harvey et al, 2015). Por outro lado, a entrada em vigor da nova 

diretiva comunitária de pagamentos (PSD214) vai abrir as portas do 

negócio às big techs como as GAFA (Google, Apple, Facebook e Amazon). 

Segundo a consultora Roland Berger (Fernandes, 2018), “os bancos 

podem vir a perder entre 15% e 40% do seu negócio”; 

• Após 2008, os clientes mudaram significativamente a sua atitude para com 

os bancos. Depois de inúmeras falências com efeitos nefastos na esfera 

patrimonial de milhões de clientes, estes tornaram-se reticentes e muito 

interventivos na sua interação com os bancos. A reduzida credibilidade do 

setor e o receio de novos prejuízos, tantas vezes escondidos até ao limite, 

originaram atitudes de dúvida e desconfiança, bem como uma intervenção 

muito mais rápida exigente em cada momento; e 

 
11 Ver glossário. 
12 Ver glossário. 
13 Ver glossário. 
14 Ver glossário. 



A transformação digital na banca de retalho para PME 

 

José Alberto Maia Pereira   5 
  

• A tecnologia é o derradeiro e mais forte pilar deste cenário. Apesar de os 

bancos manterem a exclusividade da concessão de crédito no quadro da 

PSD2, a tecnologia foi a funda que projetou “a maior transformação do 

mercado financeiro em décadas” (Fernandes, 2018), da qual resultou o 

aparecimento das fintechs. Em termos de tecnologia a transformação 

digital é a base de toda esta revolução e será decerto o caminho a seguir 

para o turnover da banca. 

Face a este contexto, torna-se crítico repensar o modelo de negócio da banca 

de retalho, procurando linhas de fuga para o setor e para o contexto económico 

em que o mesmo se enquadra, assente na convicção de que só aproveitando a 

transformação digital e centrando a oferta nos clientes os bancos poderão vencer 

deste desafio. A transformação digital possibilita mudanças nas estruturas, nos 

atores, nos modelos e nas interações do negócio bancário. O sucesso desta 

mudança depende sobretudo da forma como as pessoas aderirem a esta nova 

realidade. Esta mudança conduz naturalmente ao reforço do papel dos recursos 

humanos, referenciados cada vez menos como “operadores” e cada vez mais 

como “pessoas”. Os conceitos e princípios da mentoria e relações de ajuda, 

ajudam a otimizar a transição dos bancos para um novo modelo de negócio, bem 

como estimular a fidelização dos clientes de forma duradoura. 

Por outro lado, a abordagem customer-centric introduz mudanças 

significativas na proposta de valor dos bancos de retalho para PME, que se irá 

centrar em três pilares fundamentais: 

• Inovar o modelo de negócio 

• Transformar o modelo operacional 

• Redesenhar a experiência do cliente (costumer journey15) 

Com base no acima escrito verifica-se que a inovação surge nesta 

investigação a vários níveis:  

 
15 Ver glossário. 
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• Em primeiro lugar, o foco da análise é dado às pessoas e não aos 

indicadores, algo que é muito raro hoje quando se fala ou escreve sobre o 

setor bancário (Almeida, 2001; Kaufman et al, 2015; Westland, Viale & 

Lillis, 2016) 

• Em segundo lugar, a análise ao mercado e ao posicionamento16, numa 

atividade intrinsecamente financeira, não é conduzida numa ótica de 

rentabilidade, nem sequer de estabilidade financeira, mas antes numa 

ótica de foco do cliente e de promover a sua fidelização através de uma 

estratégia construída em torno da sua experiência. 

• Em terceiro lugar, a abordagem à importância das pessoas na organização 

bancária e no seu relacionamento com os clientes é conduzida através das 

análises de Kram e de Schein sobre mentoria e relações de ajuda (Kram, 

1985; Ragins & Kram, 2007; Schein, 1999, 2009). Pelo que foi possível 

apurar, é a primeira vez que estes temas são associados a uma análise 

do setor bancário. 

• Em quarto lugar, a abordagem à transformação digital não é feita numa 

perspetiva operacional economicista, libertadora de recursos humanos 

para “pré-reformas”, mas antes, numa lógica de acréscimo de valor17 e de 

centralidade do cliente que permitirá vantagens competitivas de maior 

duração. 

• Em quinto e último lugar, conforme será abordado na metodologia, 

pretende-se que a validação de resultados seja feita por duas vias: através 

de uma metodologia quantitativa (questionários) e de uma metodologia 

qualitativa (painel de especialistas) 

1.3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Gaston Bachelard citado por Quivy & Campenhoudt (2005, p. 25) resume o 

processo científico em algumas palavras: “o facto científico é conquistado, 

 
16  Ver glossário. 
17  Ver glossário. 
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construído e verificado: conquistado sobre os preconceitos, construído pela 

razão, e verificado nos factos.” De igual forma Quivy e Campenhoudt definiram 

uma forma de progredir em relação a um objetivo, à qual chamaram 

procedimento. Esta abordagem é repartida em três áreas interrelacionadas 

(rutura, construção e verificação) e sete etapas metodológicas (pergunta de 

partida, exploração, problemática, modelo de análise, observação, análise das 

informações e conclusões. 

As mencionadas áreas definem o contexto em que a investigação ocorre. A 

rutura consiste em romper com os preconceitos e com os estereótipos 

associados ao mainstream da área de conhecimento abordada. Por esse motivo, 

a rutura é o primeiro passo do procedimento científico. A construção parte de 

uma estrutura conceptual organizada, um “espelho” daquilo que o investigador 

supõe ser a explicação do objeto de estudo, para planear a investigação a 

efetuar, prevendo os resultados que com ela espera obter. Esta 

conceptualização é fundamental para dar orientação à investigação e manter o 

rumo ao longo do procedimento científico. Para terminar, a verificação serve para 

validar factualmente os pressupostos adotados na construção (Quivy & 

Campenhoudt, 2005). 

Em termos metodológicos, as teses de Quivy e Campenhoudt (2005) 

permitem-nos delimitar os procedimentos e as suas etapas ao longo do presente 

trabalho. No entanto, em termos de métodos de investigação e de modelos de 

abordagem, o presente estudo vai enquadrar-se numa linha de investigação 

hipotético-dedutiva (construção de conjeturas baseada em hipóteses), incluindo 

trabalho de campo com enfoque multimetodológico a dois níveis: 

• Metodologia quantitativa, através da construção e implementação de um 

questionário, com análise e tratamento de dados através de análise 

estatística multivariada; 

• Metodologia qualitativa, com recurso à utilização de um painel de 

especialistas. 
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1.4. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E QUESTÕES CENTRAIS DA INVESTIGAÇÃO 

Serviço, Modelo de Negócio e Tecnologia de Informação  

Pode-se definir serviço como algo intangível que uma parte oferece a outra 

(Delmont et al, 2017). Embora possa estar ligado a um produto físico, a natureza 

do serviço prende-se com a sua vertente transacional e não resulta normalmente 

na posse de algo físico. Karsenti e Ulaga (2010) consideram como caraterísticas 

específicas dos serviços: 

• A sua intangibilidade, variabilidade e inseparabilidade; 

• A sua natureza perecível; 

• A participação ativa do cliente; e 

• A utilização de canais de distribuição próximos. 

A caraterística diferenciadora do serviço bancário é o seu impacto na esfera 

patrimonial dos clientes. À semelhança das caraterísticas acima mencionadas, 

também na banca a rede de distribuição é vasta e próxima, sendo, no entanto, de 

destacar a articulação entre as diversas interfaces que ligam o banco aos 

clientes. A tipologia do serviço induz um determinado posicionamento 

estratégico da empresa no mercado em que opera. Este posicionamento tem 

subjacente uma estratégia e um modelo de negócio, cujos elementos-chave 

Stähler (2002) identifica como sendo: 

• A proposta de valor pela qual a empresa se diferencia dos seus 

concorrentes; 

• A gama de produtos e serviços que integram a sua oferta; 

• A cadeia de valor interna, subjacente ao relacionamento com clientes e 

parceiros; e 

• O modelo de rendimento que identifica a estrutura e composição do 

negócio. 
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Numa ótica distinta, Osterwalder e Pigneur (2010) identificam no seu business 

model canvas as seguintes componentes de um modelo de negócio: 

• Proposta de valor; 

• Segmentos de clientes; 

• Relacionamentos com clientes; 

• Canais; 

• Fluxos de rendimento; 

• Parceiros chave; 

• Atividades chave; 

• Recursos chave; e 

• Estrutura de custos. 

Apesar de direcionada em primeira mão para projetos empreendedores, a 

referida classificação de Osterwalder e Pigneur é aplicável ao modelo de negócio 

bancário, sobretudo numa ótica estratégica e de posicionamento. A este 

respeito, Ganguly (2015) refere que o sucesso do negócio depende da forma 

como a organização cria valor para o cliente, aproveitando a transformação 

digital para: 

• Deliciar o cliente; 

• Reorientar o seu negócio; e 

• Flexibilizar as suas plataformas digitais. 

Uma infraestrutura de tecnologia de informação18 corresponde à reunião de 4 

componentes principais: hardware19 e sistemas operativos, competências e 

 
18 Ver glossário. 
19 Ver glossário. 
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intervenção humana, redes e serviços partilhados, aplicações standard 

partilhadas por toda a empresa (Delmont et al, 2017). A este respeito, Bharadwaj 

(2000) considera como capacidades-chave de um sistema de informação20 (SI) 

3 tipos de recursos: tangíveis (infraestrutura física), humanos (competências 

técnicas e de gestão) e intangíveis (sinergias, conhecimento e orientação ao 

cliente). Neste contexto, pode-se assumir que as principais áreas de 

desenvolvimento dos sistemas digitais são a agilidade, o conhecimento 

integrador, a centralização das tarefas automáticas e o alinhamento entre a 

estratégia global e local (Delmont et al, 2017). 

Banca e Transformação Digital 

Conforme refere Müllera e Hopfa (2017), a transformação digital é vista como 

uma mudança disruptiva num determinado setor, cuja base é a integração 

vertical e horizontal dos processos tecnológicos e de negócios. As novas 

tecnologias são a base da transformação digital, numa ótica tripartida: pessoas, 

tecnologia e organização. A este respeito, Joyce (2018) considera que os 4 

pilares da transformação digital na banca são: 

• Reinventar a jornada do cliente; 

• Alavancar o poder dos dados; 

• Redefinir o modelo operacional; e 

• Construir uma organização digital-driven. 

Para Maiya (2017) uma estratégia de banca digital pressupõe mudar o banco 

a partir de dentro, focando nas seguintes caraterísticas: 

• O cliente é o ponto fulcral e a sua experiência é crítica para o sucesso; 

• O ecossistema vem antes do banco, baseando o posicionamento numa 

sincronia entre colaboração e coopetição21 (ou competição cooperativa), 

com parceiros financeiros ou não financeiros; 

 
20 Ver glossário. 
21 Ver glossário. 
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• Automação global e contínua, sobretudo ao nível das tarefas repetitivas 

onde é possível reduzir custos e aumentar a produtividade; 

• Intuição antes de tudo, aproveitando o potencial da análise de dados para 

reforçar a intervenção humana e a personalização do relacionamento; e 

• A confiança e a experiência advêm da segurança, pois a solidez da 

segurança digital é uma métrica capital para a análise dos clientes aos 

prestadores de serviços financeiros. 

Para a consultora KOFAX (Latimore, 2017) a transformação digital tem 

principalmente a ver com o redimensionamento das organizações financeiras, 

conduzidas por indutores de mudança a que chama os 4 C: clientes, 

concorrentes, custos e compliance22. Um dos aspetos mais críticos neste 

domínio é o nível de prontidão que a empresa financeira disponibiliza aos seus 

clientes e parceiros. Neste contexto, a transformação digital propicia o 

redesenho dos processos de negócio, numa ótica de reengenharia que permite: 

• Estudar a jornada do cliente e o impacto potencial que as mudanças 

podem ter nos clientes; 

• Procurar redundâncias e verificações manuais, sobretudo nos processos 

relacionados com compliance; 

• Encontrar oportunidades para eliminar entradas de dados e 

processamento manual de documentos; 

• Integrar sistemas de ajuste com sistemas de registo e fontes de dados 

externas; 

• Aproveitar oportunidades para envolver digitalmente os clientes e para 

dinamizar o self-service; 

• Usar dados de clientes para comunicar a oferta de forma personalizada; 

• Desenhar processos STP (segmentar, direcionar e posicionar); 

• Facilitar a colaboração e a tomada de decisões no back-office; e 

 
22 Ver glossário. 
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• Criar dashboards23 para clientes, para melhoria contínua e compliance. 

Em resumo, a transformação digital conduz a uma nova equação de valor para 

clientes e parceiros, aumentando a conectividade, automatizando tarefas 

manuais, melhorando a tomada de decisão e inovando nas caraterísticas de 

produtos e serviços (Kamra, 2014). Neste quadro, a digitalização bancária foca 

nas prioridades estratégicas dos bancos, como confiança, racionalização e 

internacionalização, tendo como principais desafios: 

• Redesenhar a experiência do consumidor; 

• Transformar o modelo operacional; e 

• Inovar o modelo de negócio. 

Em termos de modelo de negócio digital para a banca de retalho, Omarini 

(2017) propõe quatro fatores chave para uma ideia de banco do futuro: 

• Os bancos vendem serviços; 

• Alguns destes serviços envolvem trocas com risco apercebido elevado; 

• Estes serviços baseiam-se em competências profissionais de pessoas; 

• As pessoas são responsáveis pela prestação destes serviços. 

Esta formulação simplista encerra em si a base do negócio bancário digital e 

preconiza uma visão estratégica digital sustentada em tecnologia, conteúdos e 

confiança. 

Omnicanal e Customer-centricity 

Muitos bancos estão presos a tecnologias antiquadas e modelos de negócio 

estanques, o que limita a sua capacidade para responder de forma rápida e ágil 

às solicitações do mercado (Omarini, 2017). No entanto, o comportamento dos 

clientes está a mudar de forma muito significativa, o que pode colocar em causa 

a sobrevivência destes bancos. Numa ótica multicanal, os canais bancários 

funcionam de forma estanque, sendo substitutos, mas raramente 

 
23 Ver glossário. 
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complementares entre si (Kamra, 2014). Num quadro de banca digital, a ótica 

passa a ser omnicanal24, numa abordagem ao mercado assente numa marca 

única que disponibiliza aos seus clientes uma experiência customer-centric que 

trata cada canal como se fosse o banco individual de cada cliente, propiciando 

um estado “sempre ligado” que resulta da articulação em tempo real dos diversos 

canais disponíveis (balcão, telefone, televisão, internet25, app26, social media27, 

outros). 

Conforme refere Redshaw (2017), um banco digital consegue suportar novos 

processos de negócios (múltiplos), num novo modelo operacional, apresentando 

aos seus clientes uma nova proposta de valor assente na ubiquidade dos seus 

canais e plataformas (SI, clientes, inteligência, ecossistemas e coisas). Este DNA 

digital (Andrus, Keijriwal & Wadhwani, 2016) assenta em fatores como a 

agilidade na mudança, estilo de trabalho colaborativo, estrutura organizacional 

otimizada, apetite pelo risco e customer-centricity. 

Segundo Harvey, Tewari & Vyas (2015) a “omnificação” dos canais de 

distribuição ajuda os bancos a acompanhar a interação dos seus clientes à 

medida que estes mudam de dispositivo, mantendo sempre a personalização e 

coerência na informação disponibilizada, bem como a possibilidade de 

intervenção humana para aconselhamento e esclarecimento. É neste cenário 

que sobressai o modelo customer-centric, que parte da tipologia de canais do 

banco (assistidos, self-service e digitais) para formar o ambiente de negócio com 

base no desenho dos processos, nos insights, nas interações e nos outcomes, 

de forma a proporcionar aos clientes experiências únicas, geradoras de valor, de 

satisfação e de fidelização ao longo da sua jornada com o banco. 

Para Ganguly (2015) o negócio digital deve estar híper-focado nos clientes. 

Baseado na gestão de dados e na pesquisa por especialistas, o negócio digital 

permite a integração completa de produtos e serviços para uma visão 360º da 

experiência do cliente. Neste quadro, verificam-se mudanças culturais e 

 
24 Ver glossário. 
25 Ver glossário. 
26  Ver glossário. 
27 Ver glossário. 
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organizacionais cujos principais indutores são o mindset, a liderança, o trabalho 

de equipa, a comunicação, a educação e o planeamento. 

A Digitalização e o Papel das Pessoas 

Segundo Bonfati et al (2016), num contexto de banca digital as pessoas que 

integram a força de vendas têm um papel de consultores financeiros de 

confiança, criando novas experiências aos clientes que juntam o melhor das suas 

competências com a estratégia omnicanal. Neste cenário é crítica para os 

bancos uma gestão de recursos humanos centrada no desenvolvimento de 

talentos relacionais e operativas digitais, conjugando estas vertentes em três 

tipos de ações: 

• Empowerment28 das pessoas em desenvolvimento do talento e de 

ferramentas relacionais de forma a personalizar e rentabilizar as 

interações com clientes; 

• Educar as pessoas com base em conteúdos de treino e e-learning29, mas 

sobretudo numa ótica de mentoria e de relações de ajuda, que apoia 

atitudes colaborativas e reforça a cultura de empresa; e 

• Comprometer as pessoas com o processo de transformação digital do 

banco, levando-as a adotar como sua a inovação inerente a esta 

mudança. 

Conforme refere Andrus et al (2016) a colaboração no local de trabalho passa 

pela articulação entre as componentes virtual (digital) e física (pessoas) da 

interação, numa lógica cooperante que vem ganhando força como competência 

chave da digitalização. Para o sucesso desta mudança, os líderes têm de 

ultrapassar o gap entre as operativas tradicional e digital, desenvolver processos 

de negócios simples e centrados nos clientes, alimentar a colaboração entre 

pessoas, modelos e sistemas. 

É sobretudo relevante neste contexto o processo de transferência de 

conhecimento, no qual a intervenção de pessoas com experiência, 

 
28 Ver glossário. 
29 Ver glossário. 
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conhecimento avançado e capacidade de influência é disponibilizada aos 

colaboradores mais jovens numa ótica de mentoria com benefícios para todos 

os intervenientes (mentor, mentorado e organização). Os processos de mentoria 

prendem-se com os aspetos do relacionamento que aumentam o crescimento e 

o conhecimento das pessoas (Kram, 1985; Ragins e Kram, 2007), podendo ser 

informais, se baseados no interesse mútuo, ou formais se induzidos pela 

organização (Noe, 1988). A essência deste acompanhamento assenta em 

relações de ajuda, vistas como uma atitude dos processos psicológicos e sociais 

envolvidos na tentativa de ajudar outros indivíduos, grupos ou organizações 

(Schein, 2009). Esta ajuda pode ser informal, semiformal ou formal e é 

diferenciada pela abordagem, objetivo e tipo de aprendizagem em três modelos 

base: perito, analista e facilitador (Schein, 1999). 

No quadro de transformação digital em análise, o papel das pessoas e o 

trabalho em equipa resultam beneficiados com este tipo de abordagem. No 

entanto, o foco no aconselhamento financeiro e na empatia com a evolução dos 

clientes permite introduzir com potenciais vantagens estas ferramentas no 

universo dos clientes, reforçando as suas experiências e a orientação customer-

centric de um banco digital. 

Um Novo Modelo de Negócio? 

Reunida toda a informação, o contributo idealizado corresponde ao desenho 

de um modelo de negócio diferenciador e de proximidade para a banca de 

retalho de PME, baseado nos features aportados pela transformação digital. 

Importa aqui uma breve resenha das definições de modelo de negócio sugeridas 

por alguns autores: 

• Hammel (2000) define como principais componentes do modelo de 

negócio a estratégia principal (core strategy30), os recursos estratégicos 

(ativos, processos e competências-chave), a relação com o cliente e 

 
30 Ver glossário. 
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aquilo a que chama rede de valor (value network31) e que corresponde a 

todas as interações com parceiros, fornecedores e outros stakeholders. 

• Por sua vez, Stähler (2002) identifica como elementos-chave do modelo 

de negócio a proposta de valor, a gama de produtos/serviços, a 

arquitetura de valor e o modelo de receita. 

• Por fim, Osterwalder e Pigneur (2010) sugerem uma definição mais 

pragmática consubstanciada em 9 itens que constituem o business model 

canvas: proposta de valor, segmentos de clientes, relação com clientes, 

canais, modelo de receita, parceiros-chave, atividades-chave, recursos-

chave e estrutura de custos. 

O que se pretende é desenhar um modelo de negócio focado nas experiências 

do cliente (logo customer-centric) e baseado numa distribuição omnicanal (onde 

tanto o banco como o cliente estão sempre online, em diversos ou todos os 

canais ao mesmo tempo, alterando indiscriminadamente o canal em função da 

sua preferência ou do tipo de suporte que pretendem enviar: texto, imagens, 

ficheiros, sons, outros). Os principais vetores deste modelo vão ser: 

• Focar nas pessoas (via presença tecnológica e soft-skills dos 

colaboradores); 

• Reinventar a experiência do cliente (humanizar a relação e focar no 

cliente); 

• Flexibilizar plataformas (estrutura tecnológica ao serviço do cliente); e 

• Criar uma organização customer driven num ambiente digital driven. 

Pergunta de partida 

Antes de apresentar a pergunta de partida é oportuno aludir ao racional que 

lhe esteve subjacente, abaixo sucintamente apresentado: 

• A transformação digital é uma realidade incontornável no momento atual 

 
31 Ver glossário. 
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• A transformação digital é uma realidade incontornável no momento atual 

na banca de retalho 

• A base do negócio da banca de retalho é a relação banco – cliente 

• A transformação digital tem vindo a alterar o contexto da relação banco – 

cliente, tornando-a numa relação supostamente fria e distante 

• De que forma esta suposta relação fria e distante induzida pela 

transformação digital impacta no negócio da banca de retalho? 

• Como se pode utilizar a transformação digital para reforçar a relação 

banco-cliente na banca de retalho para PME, gerando uma relação 

próxima e quente, baseada na disponibilidade e conveniência do banco 

para com o cliente? 

• Neste contexto é possível construir um modelo de negócio diferenciador 

e de proximidade para a banca de retalho de PME? 

Com base na reflexão anterior, formulou-se a seguinte pergunta de 

partida: Que modelo de negócio diferenciador e de proximidade poderá ser 

aplicado na banca de retalho para PME em Portugal, baseado no 

relacionamento personalizado e na transformação digital? 

Plano de investigação 

O plano da investigação é apresentado na figura seguinte:  
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Figura 1. Plano da investigação 

 

Fonte: elaboração própria 

O esquema acima apresentado, pode ser descrito da seguinte forma: 

• A investigação parte de dois referenciais-base para o desenvolvimento do 

trabalho: a banca de retalho para PME e a transformação digital. 

• No que respeita à transformação digital, a abordagem é feita 

fundamentalmente com base na relação remota com os clientes, com foco 

numa estratégia de marketing32 de tipo customer centricity e numa 

abordagem à distribuição em modo omnicanal. 

• Procura-se, assim, aferir o desenvolvimento de estratégias colaborativas 

que, orientadas para o acréscimo de valor e para a diferenciação 

personalizada, se baseiem no aconselhamento (advising) e no 

estabelecimento de parcerias com diversos stakeholders33, que sejam de 

valor para o banco, os colaboradores e os clientes. 

• Neste contexto, o banco surge como ponto de informação/contato do 

cliente, como formador dos seus colaboradores, que se constituem como 

 
32 Ver glossário. 
33  Ver glossário. 
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tutores dos novos quadros recrutados. A mentoria e as relações de ajuda 

são ferramentas importantes em todo este processo. 

• O outro referencial é a banca de retalho para PME. Esta é conduzida 

numa ótica eminentemente relacional, em termos quer de gestão como 

de desenho de estratégias e de esforço de marketing. 

• Subjacente ao desenho estratégico e ao esforço de marketing encontra-

se a procura dos fatores críticos de sucesso definidos pelo mercado-alvo, 

cruciais na conjuntura adversa atual. 

• Da estratégia relacional e customer centric, bem como dos esforços de 

marketing assente nos fatores críticos de sucesso e numa distribuição 

omnicanal, focados em estratégias cooperativas de acréscimo de valor e 

no renovado papel do banco como informador, formador e tutor, resulta 

um novo modelo de negócio diferenciador e de proximidade, 

fundamentado no relacionamento personalizado e na transformação 

digital. 

• O modelo é testado ao nível da satisfação potencial através de um caso 

de estudo cujo universo-alvo são as empresas PME Excelência. De igual 

modo, o modelo é validado por um painel de especialistas. 

Perguntas derivadas da pergunta de partida 

No seguimento da pergunta de partida são definidas as seguintes perguntas 

derivadas: 

1. De que forma estratégias colaborativas banco – cliente, baseadas no 

relacionamento personalizado e na transformação digital, podem reforçar 

o posicionamento dos bancos e incrementar o valor para os clientes? 

2. Como valorizam os clientes estas estratégias? 

3. Em que pressupostos poderá assentar o modelo de negócio diferenciador 

e de proximidade para a banca de retalho para PME em Portugal? 

4. Como poderemos validar este modelo de negócio? 
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1.5. OBJETO, OBJETIVOS E HIPÓTESES 

O objeto de estudo vai ser a banca de retalho para PME em Portugal. Em 

termos de objetivos, estes podem ser definidos a dois níveis: 

• Objetivo geral: Desenvolver um modelo de negócio diferenciador e de 

proximidade para a banca de retalho para PME em Portugal, baseado no 

relacionamento personalizado e na transformação digital. 

• Objetivos específicos: 

1. Definir como as estratégias omnicanal e customer-centric podem 

reforçar a relação banco – cliente e otimizar o posicionamento do 

banco. 

2. Entender a forma como as estratégias colaborativas banco – cliente, 

baseadas na mentoria e nas relações de ajuda, podem incrementar o 

valor para o cliente e os seus níveis de fidelização ao banco. 

3. Medir níveis de satisfação potencial em empresas PME 

Excelência (tomadas como benchmark34) face a novas abordagens 

de negócio bancário assentes na articulação entre relacionamento 

personalizado e transformação digital. 

4. Validar o novo modelo de negócio com um painel de especialistas. 

Para delimitar e operacionalizar a investigação definem-se as seguintes 

hipóteses, subjacentes ao presente estudo: 

1. A transformação digital é hoje uma realidade incontornável que incide na 

relação banco – cliente tornando-a, numa primeira análise, mais fria e 

distante. Trata-se de uma hipótese bastante aceitável, até porque, “à 

medida que mais clientes usam os seus telemóveis e tablets para efetuar 

os seus serviços bancários e a distribuição omnicanal se consolida nos 

serviços financeiros, todos os bancos se deverão adaptar a um modelo 

disruptivo em pessoas e TI, os dois motores da banca de retalho, com 

vista a conseguirem os melhores resultados.” (Jaubert et al, 2014, pág. 

 
34 Ver glossário. 
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1). Por outro lado, a relação com o cliente deve ser alvo de uma especial 

atenção neste enquadramento, pois “a experiência de outros setores 

mostrou que a transformação para uma economia digital leva a uma 

separação entre a interface do cliente (vendas) e as atividades de criação 

de produtos, resultando na oligopolização35 do contato com o cliente.” 

(Hack, Steger & Beckert, 2018, pág.9) 

2. A adoção de estratégias omnicanal centradas no cliente permite ampliar 

a base de ligação ao cliente e reforçar os momentos de interação 

personalizada, incrementando valor para o cliente e otimizando o 

posicionamento do banco. Efetivamente, “os clientes pedem cada vez 

mais produtos e serviços que lhes sejam adaptados. É importante que os 

bancos sejam capazes de promover esta oferta, pois cada vez sabem 

mais sobre os seus clientes. Agora, os clientes esperam fazer parte do 

ciclo de inovação, contribuindo para o desenvolvimento de produtos e 

tornando-se parte da experiência.” (Wave, 2018, pág. 18). Relativamente 

às estratégias omnicanal, importa ter em conta que “a capacidade de dar 

suporte e conduzir interações e transações numa variedade de canais é 

um ingrediente essencial a qualquer solução bancária omnicanal. No 

entanto, as equipas de TI no setor bancário irão sempre procurar recursos 

mais sofisticados e comparáveis. As soluções bancárias omnicanal 

devem, por isso, concentrar-se em vários diferenciais, que ofereçam uma 

experiência ótima ao cliente e recursos de negócio fiáveis e claros” 

(Hoppermann et al, 2015, 3) 

3. As estratégias colaborativas banco – cliente permitem uma nova 

abordagem à cadeia de valor do negócio, quando baseadas na mentoria 

e relações de ajuda, gerando uma diferenciação personalizada por parte 

do banco e níveis de fidelização incrementais por parte do cliente. Importa 

neste contexto analisar as diferenças entre bancos e fintechs. “Os bancos 

têm uma compreensão simplista dos seus clientes e uma vasta e 

complexa gama de produtos/serviços. As fintechs estão a transformar 

 
35 Ver glossário. 
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totalmente esta situação, desenvolvendo uma compreensão aprofundada 

dos seus clientes e simplificando drasticamente a sua gama de produtos, 

proporcionando desta forma uma experiência de cliente melhorada e com 

níveis mais baixos de risco operacional. Para competir com esta 

abordagem os bancos precisam entender as necessidades de seus 

clientes e não se fixarem em produtos e preços” (Wave, 2018, pág. 18). 

No entanto, muitos bancos começaram já a desenvolver um novo 

posicionamento. Assim, “perante um êxodo de clientes nos últimos anos, 

os bancos têm-se centrado no desenvolvimento de estratégias que visam 

alcançar relações de longo prazo com os seus clientes. Essas estratégias 

visam criar uma experiência de cliente superior e, ao fazê-lo, os bancos 

conseguiram diferenciar-se” (Olavarría-Jaraba, 2018, pág. 79) 

4. É possível desenvolver um novo modelo de negócio para a banca de 

retalho de PME, baseado na personalização do relacionamento e na 

transformação digital. Conforme acima referido, os dois motores da banca 

de retalho são: pessoas e tecnologia. Estas duas alavancas cruzadas com 

o papel fundamental dos clientes, constituem o triângulo de ouro para o 

sucesso de qualquer modelo de negócio na banca de retalho. Se tal é 

verdade no caso de clientes particulares, muitos deles com um poder 

negocial reduzido e mais sujeitos, por isso, às soluções empacotadas que 

os bancos lhes oferecem, esta afirmação torna-se de sobremaneira 

evidente na banca de retalho de PME, nomeadamente em Portugal, que 

como país latino privilegia o relacionamento pessoal direto. Neste 

contexto, o casamento entre pessoas e tecnologias alia o poder da 

transformação digital à proximidade do relacionamento personalizado, 

constituindo-se como fator de preferência para os quadros destas 

empresas. Por outro lado, o atual modelo de negócios da banca de retalho 

“tem levado a resultados disfuncionais para os clientes, com um aumento 

no número de queixas de venda abusiva contra bancos devido a contas 

empacotadas. Uma visão mais ampla dos impactos críticos deste modelo 

de negócios inclui também mudanças nas práticas de crédito, em que os 

bancos não têm atendido às expectativas dos governos sobre 



A transformação digital na banca de retalho para PME 

 

José Alberto Maia Pereira   23 
  

empréstimos para empresas (especialmente PMEs) como forma de 

promover o investimento e o crescimento das economias” (Froud, Tischer 

& Williams, 2017, pp. 13 – 14). A automatização dos processos de 

negócio, para redução direta de custos com o pessoal, estabelece estes 

níveis de insatisfação, afastando os bancos cada vez mais dos seus 

clientes, das economias e das sociedades. Assim, um novo modelo de 

negócio para a banca de retalho de PME, baseado na personalização do 

relacionamento e na transformação digital, não só é possível como é 

desejável e premente. Conforme refere Froud, Tischer & Williams, “Novos 

modelos de negócios podem ser diferenciados criando e apoiando bancos 

que atendem a um conjunto mais amplo de interesses. O 

desenvolvimento de capacidade e experiência em empréstimos para 

empresas locais seria uma abordagem distinta para bancos regionais; ou, 

criando ligações entre a poupança dos cidadãos e a necessidade de 

investimento social em projetos locais e regionais para que a poupança 

não seja simplesmente canalizada para o mercado da habitação, mas 

seja utilizada de forma socialmente mais produtiva. Desenvolver essas ou 

outras ideias é uma tarefa significativa e complexa que requer um 

compromisso político e organizacional com a mudança dos modelos de 

negócios.” (Froud, Tischer & Williams, 2017, pág. 16) 

1.6. ESTRUTURA DA TESE 

A presente tese encontra-se dividida em dez partes:  

i) introdução,  

ii) banca de retalho para PME,  

iii) banca de retalho e transformação digital,  

iv) mentoria e cadeia de valor na banca de retalho,  

v) modelo de negócio diferenciador e de proximidade,  

vi) metodologia de investigação,  

vii) análise e discussão dos resultados,  
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viii) conclusões, contributo, limitações e investigação futura,  

ix) referências e  

x) anexos. 

Na primeira parte (introdução) é abordada a pertinência do tema, a vertente 

inovadora e a metodologia aplicada na investigação. São ainda definidos o 

problema e as questões centrais da investigação, bem como o objeto, os 

objetivos e as hipóteses e do modelo de negócio 

Na segunda parte (banca de retalho para PME) é efetuada a contextualização 

do ecossistema PME na União Europeia e em Portugal, abordando os 

constrangimentos e as perspetivas de evolução. É efetuada uma análise 

estratégica e do modelo de negócio com foco no marketing, na distribuição e na 

cadeia de valor na banca de retalho. Por fim e analisado o papel das pessoas e 

da tecnologia na banca de retalho. 

Na terceira parte (banca de retalho e transformação digital) começa-se por ver 

a finalidade da transformação digital, passando depois à forma como os bancos 

a utilizam, bem como às alterações que ela induz na banca de retalho e no seu 

posicionamento estratégico. De seguida, é abordado o marketing numa 

perspetiva de customer centricity e a distribuição numa perspetiva only-channel, 

discutindo-se por fim o papel das pessoas nesta nova conjuntura. 

Na quarta parte (mentoria e cadeia de valor na banca de retalho) são 

abordados os principais conceitos da mentoria na ótica de Kram e das relações 

de ajuda na ótica de Schein, analisando-se a sua articulação com a cadeia de 

valor e posicionamento estratégico. É ainda discutido o papel da mentoria e das 

pessoas ao nível do marketing na obtenção de vantagens competitivas. 

Na quinta parte (um modelo de negócio diferenciador e de proximidade), 

avança-se com o esboço deste modelo, onde os clientes estão no centro da 

estratégia e são alavancas de credibilidade e de um posicionamento único e 

reforçado. Ao nível tecnológico analisa-se o efeito de ter as pessoas no centro 

da mudança e ao nível do marketing e da comunicação o poder do digital. Por 
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fim, repesca-se a reengenharia de processos para promover a mudança de 

forma ordenada e eficaz. 

Na sexta parte (metodologia de investigação) são abordadas as questões 

metodológicas ligadas ao trabalho de campo que se pretende efetuar, quer a 

nível quantitativo quer a nível qualitativo. Na sétima parte é abordada a análise 

e discussão dos resultados, usando para o efeito a análise estatística 

multivariada e a análise qualitativa interativa. 

Na oitava parte incluem-se as conclusões, o contributo da tese, as limitações 

encontradas e as recomendações para investigação futura. A nona e a décima 

parte correspondem às referências bibliográficas e aos anexos. 
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 BANCA DE RETALHO PARA PME 

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA PME NA UE E EM PORTUGAL 

Numa altura em que os efeitos da crise financeira global de 2007-2012 e da 

crise das dividas soberanas de 2010-2014 se começavam a dissipar, a Europa 

é de novo assolada por um vendaval com fortes repercussões a nível económico 

e financeiro. Se nos dois casos anteriores esteve nos mercados financeiros a 

génese dos problemas, desta vez a origem resulta de uma crise de saúde pública 

e de um vírus chamado COVID-19.  

Os efeitos económicos da pandemia COVID-19 resumem-se em poucas 

palavras. Tratando-se de um vírus sem cura conhecida, a melhor ação 

preventiva para evitar o contágio é minimizar as interações entre pessoas, 

introduzindo massivamente aquilo que numa primeira fase se chamou 

“isolamento social” e numa segunda fase “confinamento”. Esta estratégia, 

seguida à risca pela grande maioria dos países, levou a um arrefecimento súbito 

das economias, por via de uma redução drástica das trocas comerciais e dos 

consumos de bens e serviços. Setores como o turismo, a restauração, a cultura 

e espetáculos, a venda de combustíveis fósseis e até a de automóveis sofreram 

quebras muito elevadas, em média superiores a 50% dos valores homólogos de 

anos anteriores (INE, 2021; Pinto, 2021).  

É importante reconhecer que as PME correspondem a 99,8% do número de 

empresas europeias, são responsáveis por 2/3 do emprego gerado e por 60 a 

70 cêntimos em cada euro de valor gerado na União Europeia (Muller et al, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019). As percentagens indicadas correspondem à proporção 

do número de empresas, número de trabalhadores e VAB das PME no total de 

empresas da EU-28. 

Se quisermos ser mais específicos, conforme se pode observar pela análise 

dos dados da Eurostat, as micros são preponderantes ao nível do número de 

empresas e do emprego, enquanto a geração de valor acrescentado bruto36 

 
36  Ver glossário. 
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(VAB) se reparte de forma equiparada entre micros, pequenas e médias 

empresas. Tal é observável na tabela seguinte:  

Tabela 1. Principais indicadores PME: Portugal, Zona Euro e UE-28 (média 2015 – 2019) 

 

Para além da análise destas médias, torna-se também relevante ver o 

respetivo posicionamento em relação à totalidade dos países da zona Euro. Esta 

análise é feita através de quadros de dupla entrada ou matrizes de 

posicionamento, que comparam o emprego e o VAB gerados no início e no fim 

do período de análise (2015 e 2019). Estes quadros foram construídos com base 

na informação disponibilizada pela Eurostat no âmbito do projeto The Small 

Business Act for Europe (SBA) (EC-DG GROW, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020). As matrizes de posicionamento são de seguida apresentadas:  

  

VALOR % VALOR % VALOR %

Micros 802 568 95,3% 1 314 114 41,6% 20 388 24,4%

PORTUGAL Pequenas 33 158 4,0% 641 740 20,3% 18 022 21,7%

Médias 5 163 0,6% 510 251 16,2% 18 388 22,1%

PME 840 889 99,9% 2 466 105 78,1% 56 797 68,2%

ZONA EURO Micros 846 624 92,6% 1 595 012 33,5% 58 724 23,1%

Valores médios Pequenas 54 290 6,1% 1 071 572 21,4% 51 744 20,2%

Médias 8 187 1,0% 842 642 18,2% 51 862 20,7%

PME 909 100 99,8% 3 509 225 73,1% 162 329 64,1%

UE - 28 Micros 816 475 92,9% 1 518 117 29,5% 55 576 20,7%

Valores médios Pequenas 51 882 5,9% 1 037 810 20,2% 47 373 17,6%

Médias 8 346 1,0% 869 404 16,9% 48 831 18,1%

PME 876 703 99,8% 3 425 331 66,5% 151 780 56,4%

Fonte: Eurostat (2015 - 2019)

MÉDIA 2015 - 2019
VAB (kM€)Nº EMPRESAS Nº TRABALHADORES
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Figura 2. Matriz de Posicionamento, Emprego versus VAB, 2015 

 

Fonte: SBA Factsheet (Eurostat, 2021) 

 

Figura 3. Matriz de Posicionamento, Emprego versus VAB, 2019 

 

Fonte: SBA Factsheet (Eurostat, 2021) 
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Da análise das figuras anteriores verifica-se que os grandes responsáveis 

pela geração de emprego e criação de valor no ecossistema PME da União 

Europeia são a Alemanha, a França, a Itália e a Espanha. Verifica-se ainda que 

salvo algumas pequenas variações, o cenário não se altera entre 2015 e 2019, 

mantendo-se os restantes países num grupo mais alargado liderado pelos 

Países Baixos e pelas médias da EU-28 e da zona Euro. Portugal encontra-se 

na linha da frente deste grupo, a par de países como a Bélgica, a Áustria, a 

Irlanda ou a Finlândia. Segue-se a Grécia e todos os pequenos países da zona 

Euro. 

Em termos económico-financeiros, em 2020 existiam em Portugal 342.282 

empresas, das quais 1.472 têm até 5 anos de idade (Informa DB, 2021). 70% do 

total das empresas têm uma estrutura e propriedade familiar37. As 342.282 

empresas faturaram em 2020 308.230.494 € e empregaram 2.655.096 

trabalhadores, conforme apresentado na tabela abaixo: 

Tabela 2. Indicadores PME Portugal: Nº Empresas, Volume Negócios e Nº Trabalhadores, 2020 

 

Do total das empresas, 19,2% são exportadoras e 24,1% são importadoras, 

de onde se conclui que mais de 75% das empresas operam exclusivamente no 

mercado nacional (Informa DB, 2021). 

  

 
37 Ver https://empresasfamiliares.pt (consultado em 31/05/2022) 

Classificação Nº Empresas V. Negócios Nº Trabalhadores

VN até 2 M€ 95,00% 21,60% 47,80%

VN 2 M€ - 10 M€ 3,90% 17,80% 18,30%

VN 10 M€ - 50 M€ 0,90% 19,80% 16,20%

VN mais de 50 M€ 0,20% 40,80% 17,70%

Total 342 282 308 230 494 2 655 096
Fonte: Informa DB (2021)

https://empresasfamiliares.pt/
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Figura 4. Empresas Exportadoras versus Importadoras, 2020 

 

Fonte: Informa DB, 2021 

Em termos geográficos, a grande maioria das performances referidas (+ 65%) 

verificam-se na Área Metropolitana de Lisboa e na Região Norte, conforme se 

apresenta na tabela seguinte: 

Tabela 3. PME Portugal: Perfis por Região, 2020 

 
Fonte: Informa DB, 2021 

Em termos de risco do negócio, a Informa DB possui dois indicadores que 

utiliza para classificar as empresas: o risco de failure38 e o risco de delinquency39, 

ambos apresentados na figura seguinte: 

Figura 5. Risco de Failure e Risco de Delinquency, 2020 

 

Fonte: Informa DB, 2021 

 
38 Ver glossário. 
39 Ver glossário. 
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Da análise da figura anterior verifica-se que, embora 68% das empresas 

nacionais apresentem um baixo risco de encerramento, apenas 46% apresentam 

um risco reduzido de se atrasarem nos seus pagamentos. Esta situação, que em 

muito se prende com a conjuntura restritiva da pandemia COVID-19, obriga, no 

entanto, os bancos a ponderar a sua disponibilidade de conceder crédito ao 

tecido empresarial nacional. 

De acordo com um estudo da McKinsey (Dimson et al, 2020) a grande maioria 

das PME europeias tiveram uma quebra de rendimentos desde o início da 

pandemia, quatro em cada cinco considera que a economia está mais fraca e 

20% estão preocupadas com o pagamento dos ordenados e outras obrigações; 

em termos de investimento 30% das PME europeias colocam liminarmente de 

lado qualquer perspetiva de crescimento. É expectável que uma em cada dez 

PME possa vir a falir nos próximos 6 meses. Mesmo assim, em outubro de 2020 

um quinto das PME europeias tinham já recorrido a apoios governamentais, 

enquanto outro terço esperava recorrer em breve. Em resumo, na Europa como 

noutras partes do mundo, as PME são um poderoso mecanismo de geração de 

emprego e de VAB. Neste momento de crise, as respostas do governo tornam-

se críticas para a recuperação económica. 

A este respeito, o novo quadro financeiro plurianual 2021-2027 pode bem ser 

a alavanca para a recuperação económica da União Europeia. Com uma dotação 

global de 1,824 biliões de euros para apoiar a recuperação pós-pandemia 

COVID-19 e as prioridades de longo prazo da UE em diferentes domínios de 

intervenção. Portugal poderá contar neste âmbito com um envelope financeiro 

de 49,755 mil milhões de euros, em subvenções, a que se juntam 15,5 mil 

milhões de euros em financiamentos garantidos pela UE. (PWC Portugal, 2021). 

No que respeita a Portugal o montante global de fundos ronda os 46,7 mil 

milhões de euros, sendo até 30 mil milhões de euros do Quadro Financeiro 

Plurianual e até 16,7 mil milhões de euros no âmbito do Fundo de Resolução (14 

mil milhões de euros de subvenções e 2,7 mil milhões de euros de 

financiamentos). 
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A estes montantes juntam-se cerca de 11 mil milhões de euros ainda por 

atribuir do Portugal 2020, para um envelope financeiro global da ordem dos 57,7 

mil milhões de euros (República Portuguesa XXII Governo, 2020, 2021; Jornal 

de Negócios, 2021; ECO, 2021; PWC Portugal, 2021). As componentes do plano 

de recuperação e resiliência conjugam-se em três grandes grupos de 

investimentos: resiliência, transição climática e transição digital. Em cada um 

destes grupos existem dois tipos de medidas: reformas e investimentos. Já no 

que respeita aos fundos do Quadro Financeiro Plurianual, genericamente 

denominados Portugal 2030, estes são distribuídos por quatro agendas: 

pessoas, inovação e qualificações, sustentabilidade e competitividade 

(República Portuguesa XXII Governo, 2020).  

De acordo com os retratos de Portugal elaborados pela Fundação Francisco 

Manuel dos Santos (Pordata, 2015-2020) as principais fragilidades do nosso 

País prendem-se com a remuneração média anual dos trabalhadores por conta 

de outrem (entre 2015 e 2020 baixamos 2,3% em valor e quatro lugares no 

ranking europeu, encontrando-se agora Portugal em 21º entre 28 países), com 

o salário mínimo nacional (baixamos 23% em valor e três lugares no ranking, 

estando presentemente em 14º) com a produtividade laboral (baixamos 2% em 

valor e dois lugares no ranking, encontrando-nos atualmente em 19º lugar) e com 

o PIB per capita (baixamos 17% em valor e um lugar no ranking, do qual 

ocupamos a 19ª posição). Apesar de as performances serem também bastante 

débeis verificou-se uma melhoria na Formação Bruta de Capital Fixo (aumento 

de 18,3% mantendo a 23ª posição no ranking) e no número de empresas com 

website (aumento de 9% subindo à 24ª posição no ranking).  

No seu artigo “Autópsia de uma Economia Devastada” (Aguiar, 2021), 

publicado na revista “Visão” de 18/03/2021, Nuno Aguiar efetua uma 

interessante análise sobre a forma como a pandemia tem afetado os setores de 

atividade e os agregados económicos nacionais. Assim face às quebras 

acentuadas no comércio, hotelaria e restauração, verificam-se quedas também 

substanciais, mas menos rigorosas na agricultura, na indústria, na energia, na 

logística e nos outros serviços. 
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Curiosa a evolução da banca, seguros e imobiliário cuja quebra no período de 

pandemia não chegou a 15% da verificada durante a troika. Em termos setoriais, 

a construção tem mantido um ritmo de atividade e crescimento em contraciclo 

aos restantes setores. A nível económico, apesar da queda do PIB e de algum 

retrocesso no défice, a taxa de desemprego tem-se mantido equilibrada com a 

média europeia e a confiança dos consumidores manifesta já sinais de subida. 

Em termos mundiais, com a prossecução pela China da iniciativa Belt & 

Road40 e com o lançamento pela Administração Biden do Plano de Recuperação 

da Economia Americana, é previsível que o investimento e as trocas comerciais 

se intensifiquem à medida que a imunidade de grupo41 resultante das vacinas 

contra o COVID-19 se vá alastrando. Com os principais blocos económicos e 

comerciais a injetarem elevados montantes nas suas economias para promover 

a respetiva recuperação e alavancar o investimento, é natural que os principais 

destinatários destes programas de apoio sejam as PME, afinal as empresas que 

com maior densidade existem um pouco por todo o mundo.  

Em recente documento sobre os desafios e oportunidades para as PME 

europeias, o Comité Económico e Social Europeu (2021) afirma que a Europa 

necessita de um clima que encoraje o investimento nas PME. Este órgão aponta 

como pontos fundamentais a necessidade de acompanhar a transição para o 

pós-pandemia por um robusto pacote de subsídios, devendo o dinheiro chegar 

às PME de forma rápida e segura, potenciando a respetiva afetação na 

implementação dos investimentos de forma bem-sucedida. O Comité sublinha 

que o período de pandemia colocou as PME numa situação de débil capacidade 

de investimento, próxima da insolvência. 

São, por isso, necessárias soluções criativas por parte dos diversos 

stakeholders, que por um lado favoreçam a segurança das PME e por outro lado 

evitem o aumento de imparidades nos bancos. Este aspeto é determinante e 

passa não apenas por uma redução muito significativa da burocracia e dos 

custos de assistência técnica dos projetos, mas sobretudo por uma abertura 

 
40 Ver glossário.  
41 Ver glossário.  
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diferente da atual na análise por parte dos bancos de retalho das operações que 

incluam financiamento. Efetivamente os critérios de Basileia42 têm funcionado 

como um crivo no financiamento das PME, por via da ponderação das carteiras 

de clientes na análise de risco do banco. Esta situação, fortemente limitativa da 

capacidade das PME em acederem a crédito bancário, terá urgentemente de ser 

repensada e eventualmente revertida, sob pena de, no limite, poder mesmo vir 

a condicionar o negócio e a sobrevivência de alguns bancos.  

2.2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA BANCA DE RETALHO NA UE E EM PORTUGAL 

Cinco acontecimentos essenciais têm vindo a determinar, com maior ou 

menor intensidade, a evolução do setor bancário europeu nos últimos anos: a 

crise financeira mundial 2007 – 2012, a crise das dívidas soberanas 2010 – 2014, 

a implementação dos Acordos de Basileia a partir de 2010, a entrada em vigor 

no primeiro dia de 2018 da diretiva comunitária (EU) 2015/2366, ou PSD-2, 

relativa à regulação das novas tecnologias na banca e, last but not least, o efeito 

devastador da pandemia COVID-19 nas economias. 

A tudo isto a banca de retalho europeia tem respondido com uma postura cada 

vez mais conservadora, reativa e prudente: o número de bancos por milhão de 

habitantes entre 2015 e 2020 baixou 21% na zona euro e 18% na UE-28, assim 

como o número de empregados bancários por milhão de habitantes no mesmo 

período baixou 10% nos mesmos universos. (Schulz, et al, 2015-2020). As 

expetativas no futuro próximo são que a banca europeia possa promover a saída 

de mais 80 mil trabalhadores até 2023, com o banco britânico HSBC e o alemão 

Deutsche Bank a liderarem os cortes, com 35.000 e 18.000 trabalhadores 

respetivamente (Teixeira, 2021). 

Estes números não incluem o sistema bancário nacional, onde os seis 

maiores bancos cortaram, entre 2018 e 2020, 2.543 postos de trabalho. 

Relativamente a 2021, estes bancos são bastante reservados nas declarações, 

até porque muitos despedimentos se encontram normalmente associados ao 

encerramento de balcões. 

 
42 Ver glossário. 
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No entanto, é possível com base nos dados disponíveis apontar para um corte 

de postos de trabalho entre os 1.500 e 2.000 trabalhadores (Cavaleiro & Vicente, 

2021). 

Ainda a nível europeu, o cruzamento dos dados disponibilizados pela 

European Banking Federation43 (EBF) e pela Eurostat44 permitem uma análise 

conjunta de indicadores económicos (FBCF45, PIB46 e taxa de crescimento do 

PIB) com indicadores bancários (empréstimos, depósitos e solvabilidade47). O 

resultado desta análise é apresentado nas figuras seguintes: 

Figura 6. Matriz de Posicionamento, Nº bancos versus RH (milhão habitantes), 2015 

 

Fonte: EBF & Eurostat (2021) 
  

 
43 Ver glossário. 
44 Ver glossário. 
45  Ver glossário.  
46  Ver glossário. 
47   Ver glossário. 
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Figura 7. Matriz de Posicionamento, Nº bancos versus RH (milhão habitantes), 2020 

 

Fonte: EBF & Eurostat (2021) 

 

Figura 8. Matriz de Posicionamento, FBCF/Empréstimos versus PIB/Depósitos, 2015 

 

Fonte: EBF & Eurostat (2021) 
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Figura 9. Matriz de Posicionamento, FBCF/Empréstimos versus PIB/Depósitos, 2020 

 

Fonte: EBF & Eurostat (2021) 

 

Figura 10. Matriz de Posicionamento, Solvabilidade versus Variação PIB, 2015 

 

Fonte: EBF & Eurostat (2021) 
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Figura 11. Matriz de Posicionamento, Solvabilidade versus Variação PIB, 2020 

 

Fonte: EBF & Eurostat (2021) 

Pela observação das figuras 4 e 5 verifica-se que, em termos de número de 

bancos e trabalhadores bancários por milhão de habitantes, são os países com 

menor dimensão - maior bancarização que se encontram mais à direita e acima 

nas matrizes de posicionamento relativas a 2015 e 2020 (Luxemburgo, Áustria e 

Irlanda). No entanto, quanto a decréscimos, em termos de bancos por milhão de 

habitantes as principais descidas foram verificadas nos Países Baixos (-58%, 

provável efeito de estratégias de shadow banking48) no Chipre (-49%, crise 

financeira de 2013) e na Irlanda (-34%, crise financeira que perdurou até 2014). 

Em termos de trabalhadores bancários por milhão de habitantes as principais 

quebras são nos Países Baixos (-28%, pelos motivos apontados), na Letónia (-

23%, crise bancária de 2018) e no Chipre (-22%, pelos motivos apontados). No 

que respeita a aumentos, os mais significativos em termos de trabalhadores 

bancários por milhão de habitantes foram os verificados na Lituânia (21%), em 

Malta (17%) e na Estónia (10%). 

No que respeita a bancos por milhão de habitantes o único aumento a 

destacar ocorreu na Estónia (7%). Conclui-se assim que no período entre 2015 

 
48 Ver glossário. 
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e 2020 o processo de concentração bancária aumentou na União Europeia, mais 

na zona euro, que na UE-28, embora tenha conduzido a uma redução média 

equivalente em todo o espaço comunitário. 

No que respeita aos grandes agregados económicos – bancários, escolheu-

se comparar, em 2015 e 2020, a relação do investimento (FBCF) com os 

empréstimos contratados pelos agregados económicos, por um lado, e da 

riqueza gerada pela economia (PIB) com os depósitos constituídos pelos 

agregados económicos. O objetivo é entender a forma como o financiamento 

bancário alavanca o investimento e como a poupança é alavancada pela riqueza 

gerada em cada economia. 

Da análise das figuras 6 e 7 resulta que os países que anteriormente 

pertenceram ao COMECON49 (Lituânia, Letónia, Estónia, Eslováquia e 

Eslovénia) são aqueles onde o impacto do investimento – riqueza nos 

empréstimos – depósitos é mais forte, ou seja, trata-se de economias que 

manifestam um grau mais elevado de dependência do seu sistema bancário. Em 

termos de variações entre 2015 e 2020, as principais reduções no rácio 

FBCF/empréstimos são da Eslováquia (-38%), do Luxemburgo (-18%) e da 

Finlândia (-16%). No que respeita ao rácio PIB/depósitos as maiores reduções 

são da Lituânia (-20%), da França (-18%) e da Eslováquia (-17%). 

Em termos de aumentos, os maiores crescimentos no rácio 

FBCF/empréstimos são de Chipre (172%), de Portugal (46%) e da Letónia 

(38%). Quanto ao rácio PIB/depósitos, os maiores crescimentos são de Malta e 

da Irlanda simultaneamente e de Chipre (34%) em conclusão, países como a 

Eslováquia o Luxemburgo e a Finlândia passaram a ter um menor peso nos 

investimentos, ao passo que em países como Chipre, Portugal e Letónia ocorreu 

o inverso. Por outro lado, países como a Lituânia, a França e a Eslováquia, 

passaram a ter uma menor taxa de retenção de riqueza em depósitos bancários, 

ao passo que em países como Malta, Irlanda e Chipre aconteceu exatamente o 

contrário. Esta crescente/decrescente intermediação bancária na economia não 

 
49 Ver glossário. 
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tem um motivo específico de país para país, sendo sobretudo um efeito 

conjuntural do crescimento económico e da credibilidade do sistema financeiro. 

A terceira análise comparativa é apresentada nas figuras 8 e 9 e corresponde 

à eventual relação entre a solvabilidade e a taxa de crescimento do PIB. Importa 

destacar que a taxa de crescimento do PIB em 2020 reflete já o efeito da 

pandemia COVID-19 sobre as economias dos países europeus. Assim, se para 

2015 apenas a Grécia apresentava um valor negativo (-0,40%) já para 2020 

apenas a Irlanda apresenta um valor positivo na taxa de crescimento do PIB 

(3,40%). 

No que respeita à solvabilidade, quer em 2015 quer em 2020 ela é positiva 

para todos os países da zona euro embora, para 6 deles (32% do total) se 

encontre abaixo dos 8% usualmente reconhecidos como mínimo aceitável. O 

mesmo se passa com as médias da zona euro e da UE-28, quer em 2015 quer 

em 2020. Em termos de variações em 2015 e 2020, as principais reduções ao 

nível da solvabilidade ocorrerão na Irlanda, na Lituânia e em Chipre (-22% cada). 

Em termos de aumentos, os principais verificaram-se na Finlândia (63%), na 

Letónia (43%) e em Malta (30%). Conforme anteriormente foi referido, o efeito 

da pandemia COVID-19 sobre as economias da UE-28 originou que em 2020 

apenas tenham ocorrido reduções na taxa de crescimento do PIB. Assim, entre 

2015 e 2020, as maiores reduções nesta taxa ocorreram em Itália (-1213%), na 

Letónia (-1000%) e em França (-836%), ao passo que as menores reduções 

ocorreram na Irlanda (-87%), no Luxemburgo (-130%) e na Lituânia (-140%).  

Ainda da análise das figuras 8 e 9 resulta uma curiosa constatação relativa à 

solvabilidade. Efetivamente, quer em 2015 quem em 2020 os países com 

melhores performances neste indicador (Grécia e Chipre) são aqueles sobre os 

quais tem sido exercido um maior controlo orçamental na sequência de crises 

financeiras recentes (2010 e 2013). 

Da análise da banca europeia passou-se à análise do sistema bancário 

nacional, com base nos dados publicados pela Associação Portuguesa de 

Bancos (APB, 2016 – 2020). Para esse efeito, foram agrupados os bancos 

existentes em Portugal da seguinte forma: 
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Tabela 4. Grupos Bancários em Portugal média 2015 – 2019 

Grupos Bancos 

BPI Banco BPI, BPI 

BCP Millennium BCP, Activobank, BII 

CA SICAM (Sistema Integrado de Crédito Agrícola Mútuo) 

CGD CGD, Caixa BI 

MG Montepio, Montepio Investimento 

NB Novo Banco, Novo Banco Açores, Banco Best 

Santander Santander Totta, Banco Popular, Santander Consumer, Banco Credibom 

Outros ABANCA, Banco BIC, Banco Carregosa, Banco CTT, Banco do Brasil, 
Bankinter, Barclays, BBVA, BIG, BNP, BNP Securities Services, CEMAH, 
Deutsche Bank, Euro Bic, Finantia, Haitong Bank, Invest, Wizink 

Fonte: APB (2020) 

Os principais indicadores bancários em Portugal são apresentados nos 

quadros seguintes: 

Quadro 1. Grupos Bancários em Portugal: principais indicadores 2015 

 
Fonte: APB (2016) 

  

(valores em milhões de euros)
BPI BCP CA CGD MG NB Santander Outros TOTAL

Ativo Total 32 553 078 54 881 785 13 059 792 91 803 952 24 623 664 52 480 403 61 174 423 31 338 288 361 915 385

Capitais Próprios 1 755 615 3 484 093 1 172 626 4 119 239 1 468 422 5 622 567 3 488 516 2 659 848 23 770 926

Resultado líquido / Net income 185 224 259 320 56 311 45 141 -371 263 -1 107 370 566 321 88 004 -278 312

Solvabilidade 5,39% 6,35% 8,98% 4,49% 5,96% 10,71% 5,70% 8,49% 6,57%

Liquidez reduzida 0,85 0,46 1,05 0,92 1,62 0,76 0,79 0,94 0,82

Rácio de transformação 105,39% 98,08% 69,08% 86,00% 115,75% 103,07% 119,47% 109,53% 99,25%

Non Performing Loans (NPL) 4,10% 10,63% 8,82% 9,27% 9,35% 18,67% 4,66% 6,91% 9,28%

Volume Negócios (Crédito + Depósitos + Ativos sob Gestão) 50 148 319 82 730 909 22 819 506 138 524 930 36 862 974 74 152 929 90 244 683 40 496 495 535 980 745

Quota de mercado 9,36% 15,44% 4,26% 25,85% 6,88% 13,83% 16,84% 7,56% 100,00%

ROE (Return on Equity) 10,55% 7,44% 4,80% 1,10% -25,28% -19,70% 16,23% 3,31% -1,17%

ROA (Return on Assets) 0,57% 0,47% 0,43% 0,05% -1,51% -2,11% 0,93% 0,28% -0,08%

2015
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Quadro 2. Grupos Bancários em Portugal: principais indicadores 2019 

 
Fonte: APB (2020) 

Quadro 3. Grupos Bancários em Portugal: Variação VN e QM, 2015 - 2019 

 
Fonte: APB (2020) 

Quadro 4. Grupos Bancários em Portugal: Número de Balcões e Trabalhadores, 2015 - 2019 

 
Fonte: APB (2020) 

Da análise dos quadros seguintes, importa retirar um conjunto de conclusões 

que permitem caraterizar o contexto da banca de retalho em Portugal: 

• Entre 2015 e 2019, o ativo total baixa cerca de 8%, enquanto os capitais 

próprios sobem quase 23%, a solvabilidade sobe 31% e a liquidez 

reduzida sobe praticamente 25%. Assim, enquanto se verifica uma 

(valores em milhões de euros)
BPI BCP CA CGD MG NB Santander Outros TOTAL

Ativo Total 31 664 531 59 691 039 9 875 417 79 990 528 19 872 373 46 250 603 58 224 283 32 731 684 338 300 458

Capitais Próprios 3 283 375 5 997 869 350 588 7 984 673 1 697 173 3 770 335 3 691 573 2 923 794 29 699 380

Resultado líquido 342 113 147 487 20 552 775 719 12 369 -1 080 910 538 297 344 129 1 099 756

Solvabilidade 10,37% 10,05% 3,55% 9,98% 8,54% 8,15% 6,34% 8,93% 8,78%

Liquidez reduzida 1,11 0,98 1,00 1,08 1,01 1,00 1,06 1,06 1,04

Rácio de transformação 91,51% 74,95% 28,11% 72,08% 81,26% 67,25% 87,60% 68,67% 75,09%

Non Performing Loans (NPL) 1,64% 5,18% 2,79% 4,15% 6,42% 7,27% 2,49% 4,77% 4,29%

Volume Negócios (Crédito + Depósitos + Ativos sob Gestão) 49 807 920 84 013 468 11 814 529 105 091 523 26 364 650 66 238 427 83 291 321 36 292 928 462 914 766

Quota de mercado 10,76% 18,15% 2,55% 22,70% 5,70% 14,31% 17,99% 7,84% 100,00%

ROE (Return on Equity) 10,42% 2,46% 5,86% 9,72% 0,73% -28,67% 14,58% 11,77% 3,70%

ROA (Return on Assets) 1,08% 0,25% 0,21% 0,97% 0,06% -2,34% 0,92% 1,05% 0,33%

2019

(valores em milhões de euros) BPI BCP CA CGD MG NB Santander Outros TOTAL

Volume Negócios (2019) 49 807 920 84 013 468 11 814 529 105 091 523 26 364 650 66 238 427 83 291 321 36 292 928 462 914 766

Volume Negócios (2015) 50 148 319 82 730 909 22 819 506 138 524 930 36 862 974 74 152 929 90 244 683 40 496 495 535 980 745

Variação Volume Negócios (2015/2019) -0,68% 1,55% -48,23% -24,14% -28,48% -10,67% -7,71% -10,38% -13,63%

Quota de Mercado (2019) 10,76% 18,15% 2,55% 22,70% 5,70% 14,31% 17,99% 7,84% 100,00%

Quota de Mercado (2015) 9,36% 15,44% 4,26% 25,85% 6,88% 13,83% 16,84% 7,56% 100,00%

Variação Quota de Mercado (2015/2019) 15,00% 17,58% -40,05% -12,16% -17,19% 3,43% 6,86% 3,77% -

Variação VN + QM (2015 - 2019)

BPI BCP CA CGD MG NB Santander Outros TOTAL

Nº Balcões (2015) 586 670 675 766 421 586 862 352 4 918

Nº Balcões (2019) 477 504 655 572 330 375 502 614 4 029

RLE/Nº Balcões (2015; k€) 316,08 387,04 83,42 58,93 -881,86 -1 889,71 656,98 250,01 -56,59

RLE/Nº Balcões (2019; k€) 717,22 292,63 31,38 1 356,15 37,48 -2 882,43 1 072,30 560,47 272,96

Nº Trabalhadores (2015) 5 929 7 384 3 659 8 567 3 853 5 671 7 751 5 036 47 850

Nº Trabalhadores (2019) 4 982 7 136 3 726 6 816 3 566 4 425 6 582 9 211 46 444

RLE/Nº Trabalhadores (2015; k€) 31,24 35,12 15,39 5,27 -96,36 -195,27 73,06 17,47 -5,82

RLE/Nº Trabalhadores (2019; k€) 68,67 20,67 5,52 113,81 3,47 -244,27 81,78 37,36 23,68

Nº Balcões + Nº Trabalhadores | 2015 + 2019
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redução do crédito concedido, observa-se o robustecimento dos capitais 

próprios e dos rácios que lhe estão associados, em linha com o 

preconizado pelos critérios de Basileia. 

• O volume de negócios reduz-se em 16%, o que resulta numa quebra de 

30% no rácio de transformação. No entanto, os Non Performing Loans 

(NPL) baixam em 50% neste período. Logo, menos crédito, melhor 

crédito, menor incumprimento, é o mote para a limpeza de balanço que 

os bancos promoveram, à custa da própria redução do seu negócio 

principal. 

• Esta otimização do balanço resultou, naturalmente, no aumento da 

rendibilidade. Assim, o resultado líquido da banca de retalho em Portugal 

aumenta quase 250%, ao passo que a rentabilidade dos capitais próprios 

aumenta 130% e a rendibilidade do ativo aumenta quase 280%. Estes 

indicadores, pela sua disparidade relativamente a outros setores de 

atividade, levam inevitavelmente à necessidade de questionar se a banca 

está a cumprir o seu papel de motor da economia. 

É exígua a informação que permita diferenciar a oferta entre banca de 

particulares e banca de empresas. Em primeiro lugar, no caso dos depósitos, a 

oferta disponibilizada pelos bancos não difere substancialmente entre os 

segmentos particulares e empresas. Por outro lado, quer na Associação 

Portuguesa de Bancos quer no Banco de Portugal, a sistematização da 

informação disponível não nos permite uma caraterização mais detalhada das 

respetivas diferenças. Neste contexto, apenas é possível apresentar alguns 

indicadores relativamente ao crédito concedido, conforme se mostra no quando 

seguinte: 
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Quadro 5. Grupos Bancários Portugal: Repartição Negócio Particulares - Empresas, 2015 - 2019 

 
Fonte: APB (2020) 

Da análise deste quadro verifica-se, numa primeira leitura a descida de quase 

10% no crédito concedido entre 2015 e 2019. Esta descida ocorre sobretudo no 

crédito a empresas, como uma quebra de 18%, ao passo que o crédito a 

particulares se mantém praticamente inalterado. Os depósitos aumentam 6,5%, 

correspondendo em 2019 a 75% do passivo total. 

É visível o realinhamento estratégico da banca de retalho em Portugal, com 

redução do negócio no segmento empresas e crescimento no segmento 

particulares. Este contexto deriva, provavelmente, de um maior potencial de 

comissionamento nos particulares, por escala quer em número de clientes quer 

em número de operações, potenciando desta forma a margem complementar, 

num período em que a margem financeira se encontra em quebra por via dos 

indexantes anormalmente baixos. 

A conjuntura acima descrita é bem patente no gráfico abaixo, no qual os 

empréstimos a particulares dominam o setor do crédito. Por outro lado, no que 

respeita às situações de incumprimento e Non Performing Loans (NPL), o rácio 

NPL baixa 65%, devido a reduções no crédito à habitação (67%), no crédito ao 

consumo (57,5%) e no crédito a empresas (56,5%). Importa aqui destacar a 

agilização dos mecanismos de recuperação de crédito nos vários bancos de 

retalho, mais simples nos particulares que nas empresas, tendo este assunto 

passado a ser uma prioridade a partir da crise financeira de 2008. 

(valores em milhões de euros) Valor % Valor %

Crédito Concedido 258 564 63% 234 262 60% -9,40%

A Empresas 81 566 20% 67 016 17% -17,84%

A Particulares 119 224 29% 118 829 30% -0,33%

Ativo Total 413 468 100% 392 179 100% -5,15%

Depósitos 252 069 61% 268 311 68% 6,44%

Passivo Total 380 428 92% 355 766 91% -6,48%

2015 2019
Variação
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Figura 12. Crédito Bancário em Portugal: Empréstimos por Setor Institucional, 2015 - 2019 

 

Figura 13. Crédito Bancário em Portugal: Montante e Rácio de NPL, 2015 - 2019 
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Da aplicação dos indicadores supra aos bancos anteriormente referidos 

resultaram as análises de posicionamento que em seguida se apresentam. Os 

principais indicadores abordados nestas análises são: 

• Rentabilidade dos capitais próprios50 (ROE, return on equity); 

• Rentabilidade do ativo51 (ROA, return on assets); 

• Liquidez reduzida52; 

• Crédito não produtivo53 (NPL, non-performing loans); 

• Produto bancário54; 

• Margem financeira55; 

• Margem complementar56; 

• Rácio de transformação57, e, 

• Cashflow operacional58. 

A primeira destas análises de posicionamento corresponde a uma matriz de 

posicionamento que relaciona a rentabilidade dos capitais próprios com a 

rentabilidade do ativo, conforme se apresenta nas figuras seguintes: 

  

 
50 Ver glossário. 
51 Ver glossário. 
52 Ver glossário. 
53 Ver glossário. 
54 Ver glossário.  
55 Ver glossário. 
56 Ver glossário. 
57  Ver glossário. 
58  Ver glossário. 
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Figura 14. Matriz de Posicionamento, ROE versus ROA, 2015 

 

Fonte: APB (2016) 

 

Figura 15. Matriz de Posicionamento, ROE versus ROA, 2019 

 

Fonte: APB (2020) 

Relativamente a 2015 verifica-se que o banco com melhor gestão dos ativos 

e com melhor remuneração dos capitais próprios é o Santander. Seguem-se, por 

esta ordem o BPI e o BCP. 
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No outro extremo com performances bastante deficientes na rentabilidade 

quer dos ativos quer dos capitais próprios temos o Novo Banco e o Montepio. 

Relativamente a 2019 o Santander continua a liderar, mas neste caso seguido 

de perto pelo BPI e pela CGD. De destacar a performance do grupo “Outros 

Bancos”, que ocupa a segunda posição a seguir ao Santander, resultando esta 

do desempenho dos novos operadores (ABANCA, Bankinter e Wizink). No outro 

extremo o Novo Banco agrava a sua performance. Destaque para o nível de 

crescimento entre 2015 e 2019 do ROE e ROA (com valores médios de 130% e 

279%, respetivamente). Se a estes indicadores se juntar, para o mesmo período, 

um crescimento médio dos Resultados Líquidos de cerca de 250%, tudo aponta 

para um aumento exponencial da rentabilidade da banca neste período. 

A segunda análise corresponde a uma matriz de posicionamento que 

relaciona a solvabilidade com a liquidez reduzida. Trata-se de uma análise que 

reflete a capacidade dos bancos em solverem os seus compromissos a curto, 

médio e longo prazo e que é apresentada nas figuras seguintes: 

Figura 16. Matriz de Posicionamento, Solvabilidade versus Liquidez Reduzida, 2015 

 
Fonte: APB (2015) 
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Figura 17. Matriz de Posicionamento, Solvabilidade versus Liquidez Reduzida, 2019 

 
Fonte: APB (2020) 

Encontra-se convencionado que a Solvabilidade deve ser superior a 8% e a 

Liquidez Reduzida deve ser superior a 1. Aplicando estes limites às figuras acima 

verifica-se que em 2015 apenas o Crédito Agrícola cumpria este critério, sendo 

os níveis de solvabilidade bastante reduzidos no BCP, Santander, BPI e 

sobretudo na CGD. Provavelmente o fato do país estar nessa altura a abandonar 

o Programa de Estabilidade e Crescimento (vulgo troika) pode justificar este mau 

desempenho. Relativamente a 2019 BPI, CGD e o grupo “Outros Bancos” 

apresentam desempenhos satisfatórios relativamente quer a Solvabilidade quer 

a Liquidez Reduzida. Também o Montepio apresenta uma performance positiva 

nestes 2 indicadores, embora menos favorável na Liquidez Reduzida. Crédito 

Agrícola, Novo Banco e BCP não alcançam o mínimo convencionado neste 

indicador, embora se encontrem bastante próximos (0,98 – 1,00). Quanto à 

Solvabilidade, o Santander e o Crédito Agrícola apresentam os piores 

desempenhos. No entanto, numa perspetiva global, constata-se que em 2019 o 

desempenho nestes dois indicadores é bastante mais positivo que em 2015. 

A análise seguinte relaciona o crédito não produtivo (NPL) com a quota de 

mercado. Pretende-se desta forma analisar a eficácia dos departamentos de 

recuperação de crédito, ou seja, de que forma um banco com maior quota de 
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mercado (e naturalmente com maior dimensão, pelo menos neste universo), 

possui departamentos de recuperação de crédito mais robustos e eficazes, que 

o ajudam a minimizar os empréstimos não produtivos. Os resultados são 

apresentados nas figuras seguintes: 

Figura 18. Matriz de Posicionamento, NPL versus Quota de Mercado, 2015 

 
Fonte: APB (2015) 

Figura 19. Matriz de Posicionamento, NPL versus Quota de Mercado, 2019 

 
Fonte: APB (2020) 
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Da análise das figuras acima observa-se facilmente que uma elevada cota de 

mercado não significa necessariamente um maior controlo sobre os créditos em 

incumprimento, ou seja, dimensão não corresponde forçosamente a eficácia. Isto 

observa-se, por exemplo no posicionamento da CGD e BCP quer em 2015 quer 

em 2019. Segundo este racional, o melhor posicionamento é seguramente o do 

Santander, o que resulta com alguma probabilidade do esforço de otimização 

organizacional que o banco tem feito a nível mundial. Também o BPI manifesta 

um bom posicionamento nestes indicadores, o que poderá resultar de algum 

benchmarking sobre os procedimentos do seu acionista espanhol La Caixa. É 

curioso notar que são os bancos portugueses com ligações à banca espanhola 

que apresentam as melhores performances a este nível. Os espanhóis possuem 

um dos sistemas bancários mais sofisticado do mundo (Gara, 2020), sendo um 

dos países mais galardoados na lista anual de melhores bancos da Forbes. Por 

outro lado, quer o Montepio quer o grupo “Outros Bancos” apresentam uma 

degradação do posicionamento entre 2015 e 2019. O caso do Montepio é 

semelhante ao do Novo Banco e resulta da entrada em default de inúmeros 

empréstimos cuja análise de risco não terá sido de todo eficaz. Em resumo, 

destacam-se na gestão do incumprimento os bancos com ligações espanholas, 

não sendo por isso linear que uma maior cota de mercado proporciona um efeito 

“experiência” na gestão do crédito malparado. 

A análise seguinte relaciona a receita da atividade bancária (produto bancário) 

com as margens brutas do negócio: margem financeira, relativamente aos juros, 

e margem complementar, relativa ao comissionamento. A quebra continuada das 

taxas de juro59 tem conduzido os bancos à procura de margens alternativas no 

comissionamento de serviços e de outras operações bancárias, fora da atividade 

de intermediação financeira. A análise é apresentada nas figuras seguintes: 

  

 

59 Ver https://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm (obtido em 07/04/2021).  

https://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm
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Figura 20. Matriz de Posicionamento, MF/PB versus MC/PB, 2015 

 
Fonte: APB (2015) 

Figura 21. Matriz de Posicionamento, MF/PB versus MC/PB, 2019 

 
Fonte: APB (2020) 
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Face à descida generalizada dos indexantes, os bancos têm prosseguido de 

forma crescente, desde o início do século XXI60, uma estratégia de incremento 

da sua margem complementar, comissionando todas as possíveis interações 

com os clientes. O sucesso dessa estratégia é bem visível nas figuras 16 e 17, 

nas quais a maioria dos bancos se encontra posicionada na área superior à 

esquerda (margem financeira menor, margem complementar maior). No entanto, 

verifica-se que o mix máximo em 2015 (30% MF versus 70% MC) se reduz em 

2019 (60% MF versus 40% MC), o que resulta não apenas da gradual subida 

das taxas de juro, mas também da crescente vitalidade dos mercados, ao lançar 

produtos alternativos às tradicionais opções de captação de poupanças. Mas a 

estratégia de comissionamento nem sempre é cega e automática, havendo 

bancos que preferem uma aplicação mais ajustada ao valor de cada segmento 

de clientes, fazendo a diferença normalmente por via da política de reduções e 

isenções. Tal é o caso do BPI e dos Outros Bancos em 2015, bem como do 

Crédito Agrícola em 2019. 

Outro indicador importante é o rácio de transformação, que representa a 

capacidade de cada banco em transformar os depósitos recebidos em créditos 

concedidos. Face aos aspetos conjunturais já mencionados, nomeadamente a 

manutenção continuada das taxas de juro a níveis bastante baixos e o peso da 

qualidade do crédito concedido a clientes na imobilização de capital a que os 

bancos são obrigados através dos Acordos de Basileia, a questão do rácio de 

transformação não pode ser analisada isoladamente, mas tem de ser comparada 

com um indicador da área da rentabilidade. Por isso, foi decidido construir uma 

matriz de posicionamento, que relaciona o rácio de transformação com a relação 

entre o cashflow operacional (ou margem bruta do negócio) e o produto bancário 

(receita do negócio). O resultado desta análise é apresentado nas figuras 

seguintes: 

  

 
60 Por exemplo, em 2005 o mix entre margem financeira (juros) e margem complementar 

(comissões) na banca portuguesa era, respetivamente, 59% e 41% (APB, 2006). 
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Figura 22. Matriz de Posicionamento, Rácio de transformação versus CFO/PB, 2015 

 
Fonte: APB (2015) 

 

Figura 23. Matriz de Posicionamento, Rácio de transformação versus CFO/PB, 2019 

 
Fonte: APB (2020) 

Da análise das figuras anteriores verifica-se que tanto o rácio de 

transformação como a taxa de margem bruta têm uma evolução decrescente 

entre 2015 e 2019. No caso do rácio de transformação, este varia entre 70 e 
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120% dos depósitos, passando a variar entre 30 e 90% dos depósitos em 2019, 

ou seja, neste último ano os bancos não apresentam capacidade para 

transformar a totalidade dos depósitos recebidos em créditos concedidos. A este 

respeito, Rita Atalaia escreve no Negócios de 09/03/2021 (Atalaia, 2021) que as 

instituições financeiras nacionais nunca tiveram tanta liquidez, pois para além 

dos milhões em depósitos em carteira, têm níveis elevados de exposição a ativos 

que podem converter em capital, como por exemplo dívida pública. Por outro 

lado, o crescimento dos créditos não está a compensar esta subida dos 

depósitos, aumentando o “funding gap”61. 

No que respeita à taxa de margem bruta, apesar de a tendência ser 

decrescente entre 2015 e 2019, a variação é um pouco diferente. Efetivamente, 

em 2015 esta taxa varia entre 30 e 100% do produto bancário, ao passo que em 

2019 a variação ocorre entre 20 e 170% do produto bancário. Este valor de 170% 

ocorre no Novo Banco, o que reflete um desvio face aos restantes bancos do 

sistema, cujo intervalo de variação se situa entre os 20 e os 100% do produto 

bancário. Em termos de eficácia, o melhor posicionamento em 2015 pertence ao 

Santander, Montepio e BPI. Já em 2019, continuam a ser os mesmos bancos em 

destaque, não havendo grande discrepância nos valores. Mais uma vez, os 

bancos nacionais de base espanhola se destacam em termos de eficácia.  

Mantendo o foco na rentabilidade, a análise seguinte compara a rentabilidade 

por agência e por trabalhador. Os rácios são simples, Resultados Líquidos/Nº de 

Agências e Resultados Líquidos/Nº de Trabalhadores, e os outputs são os que 

se apresentam nas figuras seguintes: 

  

 
61 Ver glossário. 
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Figura 24. Matriz de Posicionamento, Resultados Líquidos/Nº Agências versus Resultados 
Líquidos/Nº Trabalhadores, 2015 

 
Fonte: APB (2015) 

 

Figura 25. Matriz de Posicionamento, Resultados Líquidos/Nº Agências versus Resultados 
Líquidos/Nº Trabalhadores, 2019 

 
Fonte: APB (2020) 
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A evolução tecnológica e dos processos que se tem verificado no sistema 

bancário nos últimos anos faz com que a linha de tendência nestas matrizes de 

posicionamento seja praticamente uma diagonal aos 2 eixos. Isto significa que a 

rentabilidade cresce de forma semelhante quer em número de agências quer em 

número de trabalhadores, isto apesar do esforço dos bancos em reduzir o 

número de balcões e o número de empregados ativos. Quer em rentabilidade 

por agência quer a rentabilidade por trabalhador sofrem alterações negativas nos 

seus valores médios devido ao efeito extremo provocado pelo Novo Banco. 

No entanto se calcularmos os valore retirando o Novo Banco as performances 

do sistema bancário concluímos que, entre 2015 e 2019, a uma redução média 

de 16% no número de agências corresponde um aumento médio de 212% no 

rácio Resultados Líquidos/Nº Agências. No que respeita ao número de 

trabalhadores a relação é ainda mais linear. Assim, a uma redução de 0,38% no 

número de trabalhadores entre 2015 e 2019, corresponde um aumento de 0,38% 

no rácio Resultados Líquidos/ Nº Trabalhadores. Conclui-se assim que, ao 

contrário da redução do número de agências, não existe um efeito sinergético na 

redução do número de trabalhadores. 

No que respeita aos trabalhadores do sistema bancário nacional, a análise foi 

efetuada com base em 4 dimensões: idade, antiguidade, habilitações e atividade. 

O que se pretende é caraterizar em linhas gerais o universo dos trabalhadores 

da banca em Portugal, bem como a sua evolução entre 2015 e 2019. O resultado 

desta análise é apresentado nas figuras seguintes: 
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Figura 26. Recursos Humanos (idade), 2015 

 
Fonte: APB (2015) 

Figura 27. Recursos Humanos (idade), 2019 

 
Fonte: APB (2019) 
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Figura 28. Recursos Humanos (antiguidade), 2015 

 
Fonte: APB (2015) 

Figura 29. Recursos Humanos (antiguidade), 2019 

 
Fonte: APB (2019) 
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Figura 30. Recursos Humanos (habilitações), 2015 

 
Fonte: APB (2015) 

Figura 31. Recursos Humanos (habilitações), 2019 

 
Fonte: APB (2019) 
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Figura 32. Recursos Humanos (atividade), 2015 

 
Fonte: APB (2015) 

Figura 33. Recursos Humanos (atividade), 2019 

 
Fonte: APB (2019) 
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Na análise anterior tinha-se observado que o número de trabalhadores no 

sistema bancário nacional baixou 0,38% entre 2015 e 2019. Da análise das 

figuras 22 e 29 conclui-se, em primeiro lugar que esta redução ocorreu à conta 

da faixa etária entre os 30 e os 44 anos (-22%) tendo as outras duas faixas 

etárias aumentado (até 30 anos, +43%, mais de 44 anos, +22%). Em termos de 

antiguidade, a redução de trabalhadores é feita no grupo com tempo de serviço 

entre 6 e 10 anos de trabalho, grupo este que perde 2/3 do seu efetivo entre 

2015 e 2019. Este indicador aponta-nos para uma provável primazia das 

rescisões de contratos sobre os programas de pré-reformas, uma vez que este 

é o único grupo ao nível da antiguidade em que se verifica uma redução do 

efetivo. 

Em termos de habilitações literárias, os trabalhadores com ensino superior 

aumentam em igual proporção à redução dos trabalhadores com ensino 

secundário (12,3%). No entanto existe uma significativa redução (-38%) dos 

trabalhadores que possuem apenas o ensino básico. Neste caso é admissível 

que esta redução resulte de programas de pré-reformas, pois há muito tempo 

que os bancos não contratam trabalhadores com este nível de habilitações. Por 

fim, talvez a mais importante conclusão ao nível dos recursos humanos é a 

redução dos trabalhadores afetos à atividade comercial (-8%), em oposição ao 

aumento dos trabalhadores afetos a outras funções (+15%). Esta constatação 

resulta, muito provavelmente, do peso crescente da tecnologia e, sobretudo, da 

transformação digital no modelo de negócio da banca de retalho nacional. No 

entanto a substituição de trabalhadores com funções iminentemente comerciais, 

de contacto e interação com clientes, por outros com tarefas mais especificas 

parece de alguma forma bizarra numa atividade que é sobretudo relacional e de 

confiança pessoal. 

Apesar dos níveis de rentabilidade apresentados, em contraciclo com o resto 

da economia, colocam-se inevitavelmente duvidas sobre a sustentabilidade 

deste modelo de negócio, assente numa perspetiva economicista e reducionista 

de gestão, que afeta sobretudo os recursos destinados à prossecução do 

negócio. 
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A derradeira análise ao sistema bancário nacional corresponde à elaboração 

de uma matriz BCG. Esta matriz, lançada pela consultora norte-americana The 

Boston Consulting Group, é uma poderosa ferramenta estratégica que compara 

crescimentos e quotas num determinado mercado. No eixo das ordenadas 

insere-se a taxa de crescimento do mercado/empresa/produto e no eixo das 

abcissas é apresentada a quota de mercado relativa. O cruzamento destes 2 

eixos dá origem a 4 quadrantes, que caraterizam quatro diferentes tipos de 

negócios (Kotler, 2013): 

• Dilemas: Possuem altas taxas de crescimento com baixas quotas de 

mercado. Carecem de fortes investimentos e a gestão tem de pensar se 

vale a pena mantê-los ou não. 

• Estrelas: Possuem altas quotas de mercado com altas taxas de 

crescimento. Não geram obrigatoriamente cashflows positivos, mas 

carecem de investimentos para manter a cota de mercado alta.  

• Vacas leiteiras: Possuem altas quotas de mercado com baixas taxas de 

crescimento. Geram cashflows significativos, até porque não precisam de 

financiar grandes investimentos. Como são líderes de mercado, 

beneficiam de economias de escala e de rentabilidades marginais. Os 

fundos gerados são normalmente usados para financiar outros negócios. 

• Cães: Possuem baixas quotas de mercado com baixas taxas de 

crescimento. Deve ser equacionada a necessidade de redimensionar o 

negócio ou a possibilidade de abandonar o mercado.  

O resultado da aplicação da matriz BCG ao sistema bancário nacional é 

apresentado na figura seguinte: 
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Figura 34. Matriz BCG, sistema bancário nacional, 2015 - 2019 

 
Fonte: elaboração própria 

O resultado da aplicação da matriz BCG ao sistema bancário nacional coloca 

todos os bancos a operar em Portugal em apenas 2 quadrantes: estrelas e cães. 

Com volume de negócios e quota de mercado crescentes, portanto estrelas, 

surgem o BCP, o BPI, o Santander e o grupo Outros Bancos. Também neste 

quadrante surge o Novo Banco, embora as condições especificas da sua 

conjuntura levem a evitar conclusões sobre o mesmo. Com volume de negócios 

decrescente e quotas de mercado decrescente, portanto cães, surgem a CGD, 

o Montepio e o Crédito Agrícola. Nestes casos um redimensionamento da 

atividade que conduza ao aumento do volume de negócios e ao crescimento da 

quota de mercado parece recomendável. 

Em resumo, a contextualização da banca de retalho na UE e em Portugal 

pode ser sintetizada nos seguintes pontos: 

• Os acontecimentos essenciais que determinaram a evolução do setor 

bancário nos últimos anos foram: a crise financeira mundial 2007 – 2012, 

a crise das dívidas soberanas 2010 – 2014, a implementação desde 2010 

dos Acordos de Basileia a partir de 2010, a entrada em vigor em 
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01/01/2018 da diretiva comunitária PSD-2 e o efeito da pandemia COVID-

19 nas economias. 

A tudo isto, a banca de retalho europeia tem respondido com uma postura 

conservadora, reativa e prudente. As expetativas são que possa promover a 

saída mais 80 mil trabalhadores até 2023. Em Portugal, os seis maiores bancos 

cortaram, entre 2018 e 2020, 2.543 postos de trabalho. A dispensa de 

trabalhadores e o encerramento de balcões são as respostas comuns, à 

semelhança do que se passa em outros setores de atividade, com uma crescente 

desvalorização do papel do trabalho na sociedade. (Forrester, 1997)..  

Em termos de solvabilidade, os valores são mais elevados nos países que 

estiveram sujeitos a crises financeiras mais agudas (Chipre e Grécia), por isso 

sujeitos a controlo mais apertado, sendo mais reduzidos nos países cuja 

estrutura económico–financeira é mais robusta (Países Baixos, Luxemburgo e 

Alemanha). 

Quanto ao sistema bancário nacional, a rentabilidade dos capitais (ROE) e do 

ativo (ROA), a solvabilidade e a liquidez geral manifestam subidas entre 2015 e 

2019. Assim, após o abandono do Programa de Estabilidade e Crescimento, os 

bancos portugueses melhoraram a sua capacidade para gerar fundos próprios, 

bem como para fazer face aos compromissos de curto, médio e longo prazo. 

Quanto à relação entre crédito não produtivo (NPL) e quota de mercado, 

verificou-se que o primeiro não é uma função do segundo, mas sim da eficácia 

organizacional existente, sendo esta realidade mais patente nos bancos com 

origem ou ligações a Espanha. 

Face à descida generalizada das taxas de juro, os bancos têm prosseguido 

uma estratégia de incremento da margem complementar, comissionando todas 

as possíveis interações com os clientes. Mas esta estratégia nem sempre é 

cega/automática, preferindo alguns bancos uma aplicação mais ajustada ao 

valor de cada cliente e fazendo a diferença por via de reduções e isenções, 

normalmente sob a forma de pacotes de produtos/serviços. 
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O rácio de transformação tem vindo a baixar, com o crescimento dos 

depósitos a superar o crescimento dos créditos. O crivo apertado pelos Acordos 

de Basileia afeta a concessão de crédito e, com os novos fundos comunitários a 

privilegiarem as subvenções face aos financiamentos (ao invés do Compete e 

do Portugal 2020), os bancos tendem a confrontar-se com uma crescente 

liquidez, que lhes poderá afetar quer o negócio e quer a rentabilidade. 

Em Portugal, o encerramento de balcões e a dispensa de trabalhadores não 

têm o mesmo efeito na rentabilidade. Assim, se o encerramento de balcões tem 

um efeito mais que proporcional na rentabilidade (a percentagem de aumento na 

rentabilidade é maior que a percentagem dos balcões fechados), quanto aos 

trabalhadores esta proporcionalidade limita-se a ser linear, ou seja, a 

percentagem de aumento na rentabilidade é a mesma da percentagem de 

trabalhadores dispensados. 

No que respeita à dispensa de trabalhadores, verificamos que esta ocorre 

sobretudo com base num segmento de recursos humanos bem definido: idade 

entre 30 - 44 anos, antiguidade entre 6 - 10 anos, ensino básico ou secundário, 

afetos à atividade comercial. Trata-se de trabalhadores com potencial de 

evolução/especialização, válidos para o negócio dos bancos, que uma gestão 

estritamente economicista se limita a tentar aliciar através de programas de 

rescisões amigáveis. Um desperdício de talentos na interação com clientes e um 

risco adicional para o futuro do negócio. 

Uma derradeira nota para a distinção entre banca de retalho e banca de 

investimento. Apesar de não existirem estatísticas disponíveis para quantificar 

uma análise, é possível dizer que “a banca de retalho atua através da sua rede 

de balcões – canal próprio, curto e de venda direta – apoiada por canais 

eletrónicos e/ou automáticos, próprios ou partilhados (ATM, POS, cartões de 

débito e de crédito).” (Rodrigues, 2021, pág. 234). Por outro lado, a banca de 

investimento “proporciona recursos financeiros de médio e longo prazo, que 

podem ir do simples aconselhamento sobre financiamento de projetos 

específicos até à gestão autónoma de toda a fortuna de particulares. (…) A 

banca de investimentos apoia-se em balcões especializados, que compreendem 
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o mercado de capitais, na prestação de serviços de consultoria e assessoria 

estratégica e financeira, serviços especializados de project finance, corporate 

finance, corretagem de valores mobiliários e equity research, bem como a 

estruturação de produtos derivados de cobertura de risco. (…) A gestão de 

fortunas é um serviço especializado que se dedica à organização, preservação 

e crescimento do património de uma família empresária, através da gestão global 

desse património, a afetação eficiente dos seus ativos, planeamento dos aspetos 

de política fiscal e pagamentos aos membros da família.” (ibidem, pp. 236-237). 

Das definições apresentadas conclui-se que a banca de investimento está fora 

do âmbito do presente trabalho, cujo objeto é a banca de retalho para PME. 

2.3. CONSTRANGIMENTOS E PERSPETIVAS DE EVOLUÇÃO 

Como foi referido anteriormente, as crises de 2007 e 2010, os Acordos de 

Basileia, a PSD-2 e a pandemia COVID-19 têm condicionado significativamente 

a evolução do sistema financeiro nos últimos anos. Estes são os principais 

constrangimentos sistémicos, independentemente de outros conjunturais que 

ocorreram um pouco por toda a UE-28 (Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha, 

Chipre e Letónia, só para falar das mais importantes). A todos estes 

constrangimentos a banca europeia respondeu como é seu hábito: prudente, 

conservadora, esperando para ver e só depois reagindo. 

Fortemente arreigada nos princípios monetaristas de Quesnay, Marshall e 

Friedman (Nunes, 1994), a escola da gestão bancária preocupa-se sobretudo 

em, face à redução das receitas por via da quebra na margem financeira, reduzir 

proporcionalmente os custos em algumas vertentes que afetam inevitavelmente 

os desempenhos operacionais e o próprio modelo de negócio em si. É neste 

contexto que surge a redução gradual dos balcões, procurando substituir os 

pontos de contato físico com os clientes por contato virtual através da 

digitalização dos canais, mas também os programas de pré-reformas e acordos 

de rescisão que se têm vindo a generalizar e que têm conduzido a quebras 

significativas nos quadros de pessoal. 

Entre 2011 e 2020 o sector bancário nacional baixou 39% em número de 

balcões e 28% em número de colaboradores (APB, 2021). Apesar de existir um 
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efeito direto na rentabilidade, tendo os resultados líquidos subido 223% entre 

2011 e 2019, este efeito esfumou-se ao primeiro constrangimento sério, com 

uma descida de 77% no ano de 2020 (APB, 2021).  

Por outro lado, o automatismo com que a maioria dos bancos aplicam o seu 

comissionamento, na tentativa de maximizar a margem complementar, causa um 

cada vez maior desconforto nos seus clientes, que tudo fazem para tentar evitar 

a cobrança dessas comissões. 

Por este motivo, para além de uma quebra na margem financeira de 4,2% em 

2020, a margem complementar apresenta também ela uma quebra de 4,5% 

(APB,2021). Conclui-se daqui que com cada vez maior acuidade, a rentabilidade 

começa a ser um problema sério para a banca nacional. 

Para além desta questão, é importante a crescente liquidez anteriormente 

mencionada. Face à crescente discrepância entre empréstimos e depósitos, com 

uma queda de 37% no rácio de transformação entre 2011 e 2020 (APB, 2021), 

as perspetivas de evolução não são propriamente agradáveis para a banca de 

retalho para PME. Efetivamente, conforme anteriormente referido o novo quadro 

financeiro plurianual 2021-2027 prevê um envelope financeiro para o nosso País 

próximo dos 60 mil milhões de euros. No entanto, ao passo que no Compete e 

no Portugal 2020 os apoios eram maioritariamente disponibilizados sob a forma 

de subsídios reembolsáveis, prevê-se que neste novo quadro comunitário venha 

a existir uma componente bastante significativa de subsídios a fundo perdido. 

Caso esta expectativa se venha a confirmar, isso provavelmente originará 

menores necessidades de financiamento por parte do sector público, das 

famílias e das empresas. Estas menores necessidades de financiamento irão 

colidir com o crivo económico-financeiro do acesso ao crédito imposto pelos 

Acordos de Basileia, já a entrar no quarto estádio. Menores necessidades e 

critérios ainda mais rigorosos no acesso ao crédito, compensados por um 

crescimento dos apoios comunitários a fundo perdido, tenderão a degradar ainda 

mais o rácio de transformação e a fazer crescer o funding gap, com inevitável 

efeito sobre a rentabilidade e a capacidade de gerar fundos próprios dos bancos. 
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A este cenário junta-se o processo das moratórias de crédito concedidas 

como forma de compensar a quebra de rendimentos disponíveis devido à 

pandemia COVID-19. A forma como os bancos nacionais conseguirem 

acomodar o período de transição correspondente ao termo deste apoio 

excecional dirá muito sobre a sua futura sobrevivência. De acordo com um 

estudo da Roland Berger Portugal (Lopes, 2021), existe espaço para continuar 

com o processo de consolidação da banca, nomeadamente sobre bancos com 

estrutura entre 10 e 20 mil milhões de euros. 

A mesma consultora aponta como sectores com maior potencial os 

segmentos PME e affluent62, nos quais a inovação na abordagem comercial será 

uma vantagem diferenciadora. Por fim, afirma existir espaço para uma redução 

de cerca de 1.500 agências, ou seja, 30% do efetivo actual, apontando como 

alternativa a possibilidade de potenciais parcerias com agentes locais (juntas de 

freguesia, retalhistas, outros). No entender da consultora esta redução no 

número de agências deverá ser acompanhada de uma redução significativa no 

número de trabalhadores e de uma profunda reconversão na estrutura 

organizacional dos bancos, obtendo-se desta forma uma potencial redução de 

custos da ordem dos 20%. 

2.4. ANÁLISE ESTRATÉGICA E MODELO DE NEGÓCIO 

Começando pelo princípio, o negócio bancário é um negócio de confiança 

pessoal. A criação dos bancos está intimamente ligada ao aparecimento da 

moeda como meio de pagamento geralmente aceite. Neste contexto, a moeda 

era uma representação do património do seu detentor. Assim sendo, tendo na 

sua génese a mesa onde os banqueiros judeus de Florença trocavam as 

diversas moedas, o banco é desde sempre um negócio patrimonial. 

Se para qualquer pessoa o seu património corresponde à sua salvaguarda 

num momento de necessidade ou aflição, em quem poderemos então ter 

confiança para entregar a gestão desse património? Por muito que custe aos 

teóricos e aos gestores da banca, a resposta é simples: para gerir o nosso 

 
62 Ver glossário. 
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património, temos confiança em pessoas, não em instituições. Esta afirmação é 

o motivo por que, quando um gerente ou um gestor de cliente se transferem de 

um banco para outro, levam normalmente consigo um conjunto mais ou menos 

alargado de clientes que, satisfeitos com o seu desempenho, ficam na dúvida 

sobre o seu relacionamento com o banco e preferem acompanhar a sua pessoa 

de confiança. 

O que acima foi dito representa uma realidade insofismável do negócio 

bancário: é que se trata de um negócio relacional, onde uma parte deposita 

confiança na outra, ou melhor, no seu representante, e através da transação de 

valores ou da prestação de serviços tem cada um o seu retorno. O formato 

relacional permite falar em relacionamento bancário e permite fazer dele a chave 

da ligação entre cada cliente e o seu banco. Possibilita ainda que exista, dentro 

da estrutura do banco, alguém designado para personificar o relacionamento 

com esse cliente, sendo por isso chamado gestor de relacionamento, ou gestor 

de cliente. Face ao crescimento do sector bancário e à estandardização do 

negócio, são cada vez mais os clientes a quem não é atribuído gestor. A gestão 

economicista dos bancos privilegia a redução dos custos em detrimento do 

crescimento do negócio e do acréscimo de valor. 

Em resumo, o modelo de negócio dos bancos assenta em quatro atividades 

principais: transformação de poupanças em crédito, intermediação financeira, 

plataforma de pagamentos e trader de propriedades (Alcarva, 2017). 

A maior ou menor especialização nestas quatro atividades originam diversos 

tipos de bancos: os retalhistas, abrangentes e transversais, os wholesale, 

vocacionados para agregados de maior dimensão e com necessidades mais 

complexas, os private, vocacionados para a captação e a gestão de grandes 

fortunas, os shadow banks, com atividades específicas de investimento à 

margem das entidades reguladoras e os bancos de investimento, que não 

captam diretamente recursos. Fora do negócio bancário strictu sensu 

encontram-se as fintechs, empresas com soluções tecnológicas e/ou 

plataformas de prestação de serviços financeiros online, que têm vindo a 

oferecer aos clientes bancários soluções bancárias mais rápidas e mais baratas. 
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Estas empresas, com estruturas bastante mais leves que os bancos e um time-

to-market63 bastante mais ágil, são hoje vulgarmente conhecidas no setor como 

GAFA, anagrama de Google, Apple, Facebook e Amazon (Alcarva, 2017). 

Em termos de análise estratégica optou-se por uma abordagem tripartida, 

através da Análise SWOT64, do Modelo das Cinco Forças de Porter65 e do 

Business Model Canvas66. Os resultados desta abordagem são apresentados 

nas figuras seguintes: 

Quadro 6. Análise SWOT, Banca de retalho portuguesa, 2021 

 

Fonte: elaboração própria 

  

 

63 Ver glossário. 

64 Ver glossário. 

65 Ver glossário.  

66 Ver glossário.  
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A observação do quadro anterior permite-nos centrar em dois aspetos 

fundamentais. Do ponto de vista externo, o quadro financeiro plurianual 2021-

2027 será a principal alavanca para a retoma do negócio bancário, como 

potencial indutor de novos investimentos, da recuperação económica e da 

melhoria gradual das empresas. 

No entanto, a crescente concorrência por parte das fintechs, apoiadas na nova 

diretiva comunitária PSD-2, e a tomada de consciência dos consumidores, cada 

vez mais preocupados em controlar o seu orçamento face ao crescente 

comissionamento da banca (Flatters & Willmott, 2009), são os principais 

constrangimentos que se poderão adivinhar para o sector. A nível interno, a 

transformação digital obriga a banca a manter elevados níveis em investimento 

tecnológico. No entanto, algo não está a funcionar no relacionamento com os 

clientes, que se tem vindo a manifestar na descida do rácio de transformação e 

na quebra das rentabilidades. 

Figura 35. Modelo das 5 Forças de Porter, Banca de retalho portuguesa, 2021 

 

Fonte: elaboração própria 

No que respeita ao poder negocial de clientes e de fornecedores (itens A e C) 

a escala é um dos aspetos importantes a considerar pois, num mercado de 
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volume como o da banca de retalho, tem um peso significativo na medida da 

atratividade dos clientes. 

Essa atratividade está na base da competitividade das condições 

apresentadas, quer em termos de preço quer em termos de outras covenants67. 

Por fim, o crédito a clientes tomadores depende da sua capacidade para 

solverem o serviço de dívida a que se propõem, ao passo que o funding dos 

clientes depositantes depende dos rendimento e maturidades para as aplicações 

pretendidas. 

As principais barreiras à entrada, para além das exigências em termos de 

capital regulamentar68, são o licenciamento pelas autoridades de supervisão 

competentes e a operacionalização das infraestruturas necessárias, quer elas 

sejam físicas, tecnológicas ou humanas. Quanto a barreiras à saída, estas 

passam também pela dimensão do operador que pretende abandonar o 

mercado, bem como pela tipologia da sua carteira de clientes e operações, o que 

vai condicionar o risco sistémico69 associado a esse abandono. 

No respeitante à rivalidade do sector, o nível de concentração da banca em 

Portugal é elevado, pois cerca de 60% do mercado é dominado por três grupos 

financeiros (BCP, CGD e Santander). Com as taxas de juro em mínimos 

históricos, a competitividade das ofertas surge por via do comissionamento e 

ainda da diferenciação que deriva da inovação nos produtos e serviços, 

sobretudo pela forma como estes acrescentam valor para os clientes. 

 

  

 
67 Ver glossário.  

68 Ver glossário. 

69  Ver glossário. 
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Quadro 7. Business Model Canvas, Banca de retalho portuguesa, 2021 

 

Fonte: elaboração própria 

A vantagem do Business Model Canvas é conseguir sistematizar o contexto 

operacional de um banco, listando em poucos itens alguns dos principais aspetos 

do seu funcionamento. Assim, desde parceiros a atividades, passando por 

segmentos, relacionamento e proposta de valor, o Business Model Canvas 

caracteriza o ambiente de marketing da organização, associando-lhe os recursos 

necessários e os canais de distribuição para o fluxo de negócio. A esta 

caraterização associa as fontes de receita e os centros de custos, de forma a 

possibilitar uma melhor gestão do fundo de maneio. 

Em resumo, aquilo que a análise estratégica e a caraterização do modelo de 

negócio a banca de retalho portuguesa nos conduzem é ao enfoque em três 

questões estratégicas essenciais: reforçar o relacionamento pessoal, 

especializar a segmentação e robustecer a proposta de valor (Pereira, 2015). 
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2.5. MARKETING, DISTRIBUIÇÃO E CADEIA DE VALOR NA BANCA DE 

RETALHO 

O boom industrial do pós-guerra deu lugar por volta dos anos 70 - 80, a um 

boom tecnológico que veio estandardizar a produção industrial e, sobretudo, os 

níveis de qualidade técnica. A crescente colocação no mercado desta tipologia 

de produtos conduziu a um aumento da rivalidade no sector, com o inevitável 

aumento do poder negocial de clientes e fornecedores. Esta realidade, bem 

teorizada por Michael Porter no seu Modelo das Cinco Forças Competitivas 

(Porter, 1980), conduziu inevitavelmente a uma maior pressão sobre o fundo de 

maneio das empresas (prazos médios de recebimentos mais longos e prazos 

médios de recebimentos mais curtos) e sobretudo a uma pressão elevada sobre 

as margens de negócio. 

Com a sua capacidade de gerar fundos próprios em risco, muitas empresas 

optaram por reduzir rápida e fortemente os seus custos diretos, como forma de 

tentar recuperar a sua rentabilidade. No entanto os custos que estas empresas 

conseguiam alterar diziam sobretudo respeito às áreas diretamente afetas ao 

seu negócio, como recursos humanos, força de vendas, marketing, logística e 

até produção. Naturalmente, a redução de parte destes custos teve impacto 

imediato na capacidade operacional e competitiva da empresa no mercado em 

que operava e, consequentemente uma redução das vendas na maior parte dos 

casos. Com as vendas a cair e as margens em erosão, também os lucros 

começaram a baixar. Com os lucros a baixar e devido à falta de perceção dos 

gestores para entenderem os verdadeiros fundamentos desta crise de forma a 

poderem usar as armas corretas para a combaterem, foi tudo uma questão de 

tempo até começarem a encerrar empresas. O encerramento continuado destas 

unidades económicas teve efeitos perversos a níveis socio-económicos: 

aumento do desemprego, queda do rendimento disponível das famílias, aumento 

da tensão social, crescente desconfiança dos consumidores, contração do 
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consumo privado, contração das economias na sua globalidade70. A 

representação gráfica deste processo é apresentada na imagem seguinte: 

Figura 36. Processo de Contração Económica 

 

Fonte: elaboração própria 

Este padrão pode corresponder a todas as crises e recessões verificadas nos 

últimos anos71, quer tenham origens económicas (1975, 1982 ou 1981) ou de 

saúde pública (2020). 

Como em qualquer outro sector, a banca de retalho é afetada por este 

processo de contração económica, sendo mais sensível à reatividade dos 

clientes e das sociedades uma vez que o seu negócio é baseado na confiança. 

Mas a pergunta importante é como sair deste loop? 

O papel do marketing no planeamento, desenho, lançamento e 

operacionalização da oferta de um banco nunca terá sido tão importante como 

nos nossos dias. Depois de décadas a trabalhar marketing de produtos, no qual 

a produção e a distribuição eram os elementos-chave, as empresas e os 

mercados têm-se virado gradualmente para o marketing de serviços72. 

 

70 A este respeito, ver “A dupla curva de distribuição normal do crescimento mundial” (Piketty, 
2015, pp. 154-158). 

71 A este respeito, ver “As 14 recessões dos últimos 150 anos” (obtido 09/04/2021 de 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53239921) 

72 Ver glossário. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fportuguese%2Finternacional-53239921%3Ffbclid%3DIwAR1rr-KykDw0DVPCPbbC-Y0bqm73GrZomP-iQWNnzGAD_VcUktQgCCVtCSA&h=AT2ZRoIlsQn1KHom6LhlwCAIDLPthNOxkYDCS6tcY4GYuFu_p5Esy_6AKTsp6Ed5iuEYdpA53_OYWdzkJ8U8NFQvmm-kTzVBYROADjS6TGNHgVcUcSyTRk3h9CG74R1C9WGfoWgPUtSVw0eKkJ9hsg
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Numa fase inicial, o marketing preocupava-se com a venda dos atributos 

tangíveis do produto ou mercadoria, a forma como este satisfazia as 

necessidades dos clientes-alvo, a valia das suas qualidades técnicas, o modo 

como era consumido, a frequência de compra, etc. Estávamos ao nível do core 

product (Kotler, 2003). 

Posteriormente, como forma de inovar naquilo que é valor para o cliente as 

empresas começaram a lançar caraterísticas associadas ao produto que iam de 

encontro à expectativa destes e melhoravam as suas perceções. 

Chegava-se assim ao “produto aumentado” (Kotler, 2003), onde algumas 

destas características eram serviços associados ao produto. Esta foi uma nova 

linha da atividade comercial, que conduziu gradualmente a uma preponderância 

dos serviços relativamente ao produto. Hoje, a grande maioria das vendas 

correspondem a serviços com produtos acoplados, o que pressupõe uma 

filosofia e uma atitude bastante diferente por parte dos departamentos de 

marketing. 

O que acima foi referido tem todo o cabimento no marketing bancário atual. A 

banca de retalho é um negócio eminentemente relacional, pelo que a ótica do 

marketing relacional73 ou one-to-one é necessariamente prevalecente. 

Por este motivo, os bancos têm normalmente os seus departamentos de 

marketing estruturados por tipo de clientes (particulares e empresas), atendendo 

às características específicas que quer a oferta quer a abordagem comercial 

devem ter para cada um deles. 

A segmentação74 ganha neste contexto uma forte importância, pois permite 

focar a abordagem quer em termos de produtos e serviços quer em termos de 

condução do relacionamento com vista à sua fidelização duradoura e à obtenção 

de vantagens competitivas75. 

 
73 Ver glossário.   
74 Ver glossário. 
75 Ver glossário.  



A transformação digital na banca de retalho para PME 

 

José Alberto Maia Pereira   78 
  

Este é o cenário actual que se depara à banca de retalho. O valor da marca 

não é reconhecido como uma vantagem pelo consumidor. Caso não se sinta 

satisfeito, este limita-se a consultar o banco seguinte. Neste contexto, apesar do 

esforço de marketing desenvolvido, os momentos da verdade76 são aqueles em 

que o banco e os seus clientes se encontram, nos quais o empregado de primeira 

linha personifica o banco para o cliente que tem na sua frente. 

A forma como o empregado conduz o encontro com o cliente e o conclui é um 

dado crucial para o nível futuro de fidelização deste. Se as questões ficarem 

cabalmente esclarecidas e se a oferta corresponder à avaliação que o cliente faz 

de si próprio como cliente do banco, então o momento é bem-sucedido, a venda 

é fechada e a fidelização aumenta. De outra forma, o cliente permanece com o 

banco, mas na próxima oportunidade vai transferir-se para um concorrente. 

O papel dos departamentos centrais (ou de suporte, numa lógica de cadeia 

de valor) consiste na disponibilização de condições aos empregados de primeira 

linha para obterem momentos da verdade positivos, mas também para apoiarem 

os gestores das diversas unidades de negócio a implementarem estratégias 

locais de posicionamento, conforme se observa na figura seguinte: 

  

 

76 Ver glossário. 
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Figura 37. Organização Tradicional versus Organização Focada no Cliente 

 

Fonte: Kotler & Keller (2006, p. 150) 

Conforme o tipo de cliente segmentado, surgem vários perfis para gestores 

de clientes77. Existem definições organizacionais e processo de negócio 

específicos para cada tipologia de gestor, mas mais que respeitar uma sequência 

de tarefas, o seu trabalho é incrementar em cada momento os níveis de 

satisfação e de fidelização dos seus clientes, mantendo em níveis de 

crescimento sustentado a rendibilidade da unidade de negócio. 

Estes empregados são os geradores de momentos da verdade, pois estão a 

todo o momento frente aos clientes, tentando mantê-los satisfeitos e leais ao 

banco. Este objetivo é atingido se o gestor adicionar valor para os clientes e ao 

mesmo tempo aumentar a rendibilidade do banco. 

Existe um conjunto de atividades principais que o gestor desenvolve com este 

objetivo. Estas atividades são fundamentais no esforço comercial, induzindo uma 

atitude market-driven78 e otimizando o posicionamento estratégico. A sua 

implementação é efetuada num ciclo cujas etapas são as seguintes: 

 
77  Ver glossário. 
78  Ver glossário. 
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1. Pesquisa de clientes: base para o crescimento da carteira, em número 

de clientes e em volume de negócios. É mais eficaz se baseada na 

proximidade (local/regional) ou na informação proveniente das bases 

de dados do banco (data analytics79). 

2. Desenvolvimento de contatos: um vetor essencial da atividade do 

gestor é o sistemático agendamento de reuniões com clientes 

atuais/potenciais, tanto primeiros contatos como follow-up de contatos 

anteriores. 

3. Reuniões com clientes: visam potenciar a venda de produtos/serviços, 

aumentar sinergias entre o banco e os seus clientes (incrementando os 

seus níveis de fidelização), potenciar o crescimento sustentado da 

carteira e atrair novos clientes, com potencial e níveis de risco 

interessantes para o banco. 

4. Follow-up: tentar fechar o negócio em condições que propiciem níveis 

de satisfação para o cliente e de rendibilidade para o banco, 

procurando situações win-win que assegurem a fidelização do cliente. 

5. Aprovação: o gestor de cliente faz a ligação com os stakeholders do 

processo de decisão (departamentos de análise de risco, middle 

offices80, outros departamentos do banco). 

6. Formalização de contratos: o gestor de cliente faz a ligação com os 

stakeholders do processo de contratação (clientes, middle offices, back 

offices81, outros departamentos do banco). 

7. Incremento da fidelização do cliente: os principais vetores para 

incrementar a fidelização são o follow-up pós-venda (aferindo o 

comportamento do cliente nesta fase e aumentando níveis de 

satisfação e de fidelização) e o incremento do número de interações de 

 
79  Ver glossário. 
80 Ver glossário. 
81 Ver glossário.  



A transformação digital na banca de retalho para PME 

 

José Alberto Maia Pereira   81 
  

negócio entre cliente e banco (quer sejam na unidade de negócio ou 

por via remota, aumentando o nível de relacionamento/satisfação). 

8. Aumentar negócio no cliente: a principal estratégia para fidelizar 

clientes e minimizar a sua volatilidade é incrementar o número de 

produtos e serviços que estes mantêm com o banco. Por outro lado, 

importa aumentar o nível de relacionamento com clientes residuais ou 

de envolvimento muito baixo da carteira, sempre que interesse 

recuperar níveis de fidelização. 

Graficamente este ciclo, denominado ciclo de valor ao cliente, é representado 

da seguinte forma: 

Figura 38. Ciclo de Valor ao Cliente 

 

Fonte: Ferreira, Spahr & Pereira (2011, p. 32) 

No caso da banca de retalho para PME importa refletir sobre quais são as 

principais vantagens neste negócio para os bancos. A este respeito no World 

Retail Banking Report de 2010, dedicado às PME (Lavayssière, Nicastro & 

Desmarés, 2010), a Capgemini refere que estas empresas significam menos de 

10% do portfolio de clientes dos bancos de retalho, mas geram cerca de um terço 

dos seus resultados líquidos. Ainda segundo a Capgemini, as principais 

características do mercado das PME para a banca são:  
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• Trata-se de um mercado disperso e muito competitivo; 

• Existem inúmeros operadores de base local/regional; 

• Estes operadores têm um baixo poder negocial devido à sua pequena 

dimensão; 

• O relacionamento bancário é normalmente forte e permite aumentar a 

fidelização dos clientes. 

Tratam-se, assim, de clientes cujo relacionamento com o banco é fortemente 

indexado ao nível de atenção que este lhe dedica e à forma proativa como com 

eles se relaciona. Ainda segundo a Capgemini, as grandes prioridades e desafios 

comerciais para a banca de retalho para PME são: 

• reforçar a liquidez aumentando os fundos captados nos clientes; 

• reforçar a rentabilidade aumentando o produto bancário (margem 

unitária; cross-selling82 e upselling83); 

• reforçar o papel fundamental da proatividade na retenção de clientes e 

na gestão dos relacionamentos comerciais; 

• disponibilizar soluções de trade finance84 face à crescente globalização 

das trocas e das economias. 

No entanto, o principal desafio é fazer crescer a rentabilidade do negócio com 

um nível de risco aceitável. A Capgemini propõe um modelo de gestão partilhada 

de rentabilidade e risco, repartida entre o gestor de cliente e o departamento de 

risco do banco. Assim, cabe ao gestor de cliente manter um relacionamento 

próximo com os clientes da sua carteira, que lhe permita detetar, sempre que 

possível e de forma precoce, eventuais indicadores de risco que complementem 

 
82 Ver glossário.  
83 Ver glossário. 
84 Ver glossário.   
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as demonstrações financeiras da empresa (Lavayssière, Nicastro & Desmarés, 

2010). 

Por outro lado, o banco terá todo o interesse em construir um sistema de 

gestão de risco em workflow85, que seja complementar à ferramenta de CRM 

(customer relationship management)86 em uso pelos gestores e que permita 

centralmente reforçar os procedimentos de análise de risco, contribuindo assim 

para otimizar o custo do risco associado ao portfolio de crédito do banco 

(Lavayssière, Nicastro & Desmarés, 2010). 

Mas para além do controlo do risco, a rentabilidade do banco assenta 

sobretudo na capacidade de entregar valor ao cliente, de forma superior e 

diferenciada dos seus concorrentes. O acréscimo de valor para o cliente conduz 

inevitavelmente à análise pela gestão do banco ou da agência da sua própria 

cadeia de valor87. Esta análise, proposta por Michael Porter, constitui uma 

poderosa ferramenta para identificar focos de acréscimo de valor, ao desagregar 

o processo produtivo do banco em dois tipos de atividades, com o objetivo de 

entender o comportamento da estrutura de custos e de procurar elementos que 

propiciem a diferenciação da oferta. Os tipos de atividades mencionadas são: 

• Atividade primárias: são as que se encontram ligadas à criação física 

do produto, à sua venda e à posterior assistência ao cliente; no caso 

de um banco de retalho iremos considerar a infraestrutura 

organizacional, a gestão do risco, a infraestrutura tecnológica (sistemas 

de informação) e os recursos humanos); 

• Atividades de suporte: desenvolvem-se no apoio às atividades 

primárias ou a toda a cadeia de valor e ainda no apoio global à gestão; 

no caso de um banco de retalho, incluem-se a captação de fundos, a 

 
85 Ver glossário.  
86 Ver glossário.   
87 “Cada empresa é um conjunto de atividades realizadas para projetar, produzir, comercializar, 

entregar e oferecer suporte a seu produto. Todas essas atividades podem ser representadas 
como uma cadeia de valor. A cadeia de valor de uma empresa é a forma como ela executa 
as atividades individuais são um reflexo da sua história, da forma como esta aborda a sua 
estratégia e da economia subjacente às próprias atividades.” (Porter, 1985, p. 36). 
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conceção de produtos e serviços, marketing, vendas, serviços e pós-

venda. 

Graficamente, a cadeia de valor de um banco de retalho pode ser apresentada 

da seguinte forma: 

Figura 39. Cadeia de Valor de um Banco de Retalho (ótica do banco) 

 

Fonte: Lamarque (2000, p. 10) 

Mas o valor não pode ser visto apenas na ótica do banco. Na ótica do cliente, 

o valor é distribuído por uma hierarquia com cinco níveis: benefício nuclear, 

produto base, produto esperado, produto aumentado e produto potencial (Kotler 

& Keller, 2016, pp. 389 – 391). Tendo em conta esta perspetiva, Stabell e 

Fjeldstad (1998) redesenharam a cadeia de valor de um banco de retalho, 

focando nos aspetos mais ligados à interação com os clientes e por estes 

valorizados, conforme se pode observar na figura seguinte: 
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Figura 40. Cadeia de Valor de um Banco de Retalho (ótica do cliente) 

 

Fonte: Stabell & Fjeldstad (1998, p. 430) 

Esta questão do valor remete para o papel do gestor de cliente no âmbito do 

Winning Bank Model88 proposto pela Capgemini, cujas principais tarefas são: 

• Gerir proactivamente as suas carteiras de clientes com foco nos 

objetivos estabelecidos; 

• Aprofundar relacionamentos através do contato regular com os 

clientes; 

• Venda integrada de soluções de produtos e serviços para PME; 

• Obter e partilhar informações para a gestão da carteira; 

 
88 Ver glossário. 
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• Aumentar os níveis de satisfação e fidelização do cliente, aumentando 

o upselling, o cross-selling e a rentabilidade; 

• Gerar relacionamentos próximos de longo prazo. 

O Winning Bank Model pode ser graficamente apresentado da seguinte forma: 

Figura 41. SME Capgemini’s Winning Bank Model 

 

Fonte: Capgemini (2010, adaptação) 

O Winning Bank Model (WBM) pode ser descrito da seguinte forma: 

• O objetivo é aumentar o lucro com minimização do risco de crédito. 

• O aumento do lucro é função do gestor de cliente, através do seu 

desempenho comercial e da sua proatividade no terreno, reforçando o 

relacionamento nos clientes com boas contrapartidas e pesquisando boas 

oportunidades de negócio em clientes potenciais. 

• A minimização do risco de crédito é função do sistema de gestão do 

banco, através da análise de risco IRB Advanced 89, carregando 

centralmente as demonstrações financeiras das empresas, promovendo 

de forma automatizada a respetiva análise e notação de risco e, 

 
89 Ver glossário. 
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sobretudo, disponibilizando aos gestores de cliente esta informação em 

real time. 

• Para aumentar o lucro o papel do gestor de cliente é sobretudo relacional, 

aumentando a satisfação do cliente, incrementando o relacionamento e 

reforçando a sua vinculação ao banco. 

• Ao nível do risco de crédito, compete ao sistema de gestão 

otimizar/atualizar os procedimentos de análise de risco, tendo em conta 

as evoluções do sistema nacional de contabilidade, maximizar a eficácia 

dos avisos de risco precoce, nomeadamente através da disponibilização 

de alertas junto dos gestores de cliente e, assim, otimizar o custo do risco 

na sua carteira de crédito. 

• Em termos gerais, o WBM corresponde assim a reforçar o papel do gestor 

ao nível do relacionamento com os clientes e a maximizar a gestão do 

risco de crédito por parte do sistema. 

Este modelo apresenta efeitos diretos na atividade do gestor de cliente, 

conforme é apresentado na figura seguinte: 

Figura 42. Dimensões-chave do Winning Bank Model e efeitos na atividade do gestor de cliente 

 

Fonte: Capgemini (2010, adaptação) 



A transformação digital na banca de retalho para PME 

 

José Alberto Maia Pereira   88 
  

As dimensões chave do WBM correspondem, no fundo, às principais tarefas 

do gestor de cliente. Neste contexto a proximidade e a proatividade são os 

principais focos da sua ação, bem como a assertividade na gestão da carteira e 

clientes que lhe está atribuída. É importante realçar o foco contínuo nos objetivos 

e a capacidade de, a cada momento, gerar soluções criativas e win-win, 

orientadas para ultrapassar as expetativas do cliente e para maximizar 

rentabilidade do banco. Uma relação positiva entre expetativas e perceções do 

lado do cliente permite aumentar os seus níveis de satisfação e vinculação, 

gerando relacionamentos de proximidade com efeitos de longo prazo. 

Podemos, assim, concluir que obtenção de uma vincada orientação ao cliente 

é um passo fundamental para o sucesso do posicionamento estratégico de um 

banco de retalho. O negócio aumenta pela disponibilização de serviços adicionais 

à sua oferta (via cross-selling), promovendo uma atitude proativa sobre as 

intenções de compra dos clientes e segmentos. Esta atitude pressupõe uma 

maior autonomia dos atendedores de primeira linha na deteção de oportunidades 

de negócio em clientes atuais e potenciais, orientada para a sua fidelização e 

para vantagens competitivas duradouras. 

A orientação ao cliente começa no mercado e não no serviço. 

Consequentemente, a estrutura operacional é adaptada de forma a disponibilizar 

à primeira linha o suporte de que necessitam para transformar cada contato num 

momento da verdade de sucesso. Desta forma, a fidelização no relacionamento 

tende a ser mantida e a satisfação dos clientes contribui para a captação de 

novos clientes, passando os atuais a funcionar como embaixadores da marca. A 

informação sistematizada sobre clientes induz estratégias de mass 

customization90, com vantagem do banco em economias de escala e de gama. 

A diferenciação da oferta assenta no relacionamento e o banco alcança uma 

imagem única no mercado, reconhecida pela procura e dificilmente imitável pela 

concorrência. 

 
90 Ver glossário.  
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2.6. O PAPEL DAS PESSOAS NA BANCA DE RETALHO 

Nos dias que correm, as técnicas de negociação e venda pessoal são 

fortemente orientadas para a vertente transacional que conduz ao fecho da 

venda. Esta é uma perspetiva de curto-prazo, dirigida a uma rentabilidade 

imediata que resulta de uma posição competitiva ganha em cada momento aos 

concorrentes. No entanto, esta não é a perspetiva do cliente. O que o cliente 

pretende, é um fornecedor em quem possa confiar de forma segura e duradoura, 

alguém que funcione como parceiro relativamente a um determinado produto ou 

serviço (Kotler & Keller, 2016, p. 674). 

 Esta realidade não é uniforme para todos os produtos e serviços. Alguns 

existem que, pelas necessidades básicas que satisfazem ou pelo reduzido 

envolvimento na compra resultante de uma baixa relação preço-satisfação, não 

envolvem uma perspetiva relacional semelhante à que acima se descreve. No 

entanto, como anteriormente tem sido referido, o negócio bancário é claramente 

um negócio patrimonial, pelo que o marketing relacional é uma realidade 

incontornável neste contexto.   

O relacionamento comercial na banca tem uma causalidade direta no nível de 

satisfação dos clientes e na disponibilidade destes para recomendar o banco a 

terceiros. Para Ricard & Perrien (1999), a avaliação da implementação do 

marketing relacional no setor bancário na ótica de clientes do segmento 

empresarial aponta em forte medida para três aspetos principais: a duração do 

relacionamento, a equidade entre as partes e o grau de adaptabilidade do banco 

ao cliente. Estes 3 aspetos transportam consigo duas dimensões fundamentais 

do relacionamento na banca de retalho para PME: proatividade e parcerias.  

De acordo com o relatório “Retail Banking Trends” da consultora alemã 

Roland Berger (Hach, Steger & Beckert, 2009), os clientes bancários têm ficado 

ao longo do tempo cada vez mais conhecedores, exigentes e ativos, esperando 

em cada momento poder utilizar o canal que considerem mais conveniente para 

as operações que necessitam efetuar. 
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Exigem também maior transparência, evitando pagar um preço excessivo 

pelos produtos/serviços que adquirem. Graças à internet, estão cada vez mais 

informados sobre produtos e serviços bancários e conseguem equacionar com 

alguma objetividade aqueles que se ajustam às suas necessidades. Em termos 

de relacionamento, os clientes querem cada vez mais ser reconhecidos e 

tratados como únicos, independentemente do canal que estiverem a utilizar. 

Face a esta alteração no paradigma do negócio bancário, qual é então o papel 

das pessoas na banca de retalho para PME? As transformações deste segmento 

a nível europeu apontam para o reforço da qualidade na relação com os clientes, 

para a crescente personalização do acompanhamento, através de interações 

frequentes com estas empresas para uma aposta contínua na formação dos 

gestores, que propicie o aumento da respetiva proatividade e para um papel cada 

vez mais destacado da inovação, quer seja ao nível do relacionamento, dos 

canais de contacto ou das soluções apresentadas (Marous, 2017; Bose & Bastid, 

2017; Sjorgen, 2013; Mancone, 2013; Brandirali, Nieddu, Saiz, & Ghigliano, 

2015). 

O que se pretende dos gestores de cliente PME no acompanhamento da 

respetiva carteira é que conheçam cada vez mais e melhor o cliente, adaptando 

os produtos/serviços às necessidades específicas de cada cliente, 

desenvolvendo e inovando a utilização dos canais de forma a otimizar as 

interações. O trabalho de formação deverá permitir a construção de uma 

argumentação sólida para contornar as potenciais objeções de cada cliente, 

transformando cada interação num momento de sucesso que permita manter 

relações duradouras, satisfatórias e rentáveis com o cliente. Maior conhecimento 

do cliente, melhor orientação às suas necessidades e melhor conhecimento do 

risco que lhe está associado são, assim, os principais drivers do relacionamento 

comercial na banca de retalho para PME (Sjorgen, 2013; Brandirali, Nieddu, 

Saiz, & Ghigliano, 2015). 

Conforme anteriormente foi mencionado, os aspetos mais valorizados pelas 

PME no relacionamento com banco são o seu conhecimento do mercado e 

proximidade ao cliente, a qualidade e personalização do serviço oferecido e a 
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competitividade no preço. Na prática esta atitude passa por dois pontos 

fundamentais: tentar, sempre que possível, oferecer ao cliente produtos/serviços 

antes que ele os solicite; ter presente que o consumo de alguns 

produtos/serviços é um claro sinal de potencial para o consumo de outros que 

deve ser aproveitado. Em resumo, proximidade, proatividade e venda cruzada 

são as chaves para o sucesso. 

A operacionalização desta estratégia é otimizada pela disponibilização de 

uma ferramenta de CRM à rede comercial e aos gestores de cliente PME, 

permitindo assim uma abordagem mais integrada, proativa e informada entre o 

gestor e o cliente empresa através da disponibilização organizada e 

sistematizada da informação relacional do cliente, atual ou potencial, na sua área 

geográfica de intervenção e nas suas diferentes perspetivas, articulada com o 

repositório económico-financeiro da sua carteira de clientes num conjunto de 

funcionalidades que permitem uma gestão integrada do cliente, do tipo visão 

360º (Karahan & Kuzu, 2014; Santouridis &Tsachtani, 2015; Maoz, 2001). 

No âmbito da gestão corrente de uma carteira de clientes podem ser 

considerados quatro motivos principais para agendamento de reuniões com 

clientes PME: reuniões para captação de clientes (angariação), reuniões para 

potenciar negócio em clientes da carteira (vinculação), reuniões para 

acompanhamento de clientes (cortesia ou renovação delimites) e reuniões para 

acompanhamento de clientes em dificuldades (redução de exposição). A 

dinâmica comercial e a proatividade, essenciais no negócio de empresas, levam 

a que uma parte significativa dos contactos com clientes ocorram fora do espaço 

físico da agência, muito frequentemente nas instalações desses clientes. Assim, 

numa reunião fora do espaço físico do banco deverão ser levados em conta 

(Figueiredo, 1995, 2000):  

• Antes de marcar uma reunião importa ter em conta o tipo de assunto a 

tratar. Alguns assuntos mais simples podem ser resolvidos por telefone 

ou mail. O motivo do contacto pessoal deve ser claramente vantajoso quer 

para o cliente quer para o banco. 
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• Uma reunião em casa ou na sede do cliente pode implicar para o gestor 

bancário alguma perda de poder de decisão e/ou de influência. A forma 

de obviar esta questão está na cuidadosa preparação da visita. 

• Na captação de clientes torna-se algumas vezes difícil agendar reuniões, 

persistência, diplomacia firma gentileza e alguma criatividade poderão 

neste caso ajudar. 

• No agendamento da visita é importante confirmar a data e hora da 

mesma, a localização, o nome e a função do interlocutor por parte da 

empresa. É também útil obter um contacto de apoio (secretariado, 

receção ou outro). 

Mas, em muitos casos é o cliente que se desloca às instalações do banco. 

Nessa altura é importante ter atenção em quatro momentos particulares da 

interação: a receção ao cliente, a compreensão dos seus objetivos, a orientação 

da interação para a solução do problema e a sua conclusão. Tudo isto passa por 

quatro regras de base no relacionamento interpessoal: acolher os clientes com 

simpatia, ser cortês, agradável e gentil, informar de forma correta, direta e 

simples, manifestar disponibilidade e eficácia. 

Conforme anteriormente foi mencionado, aquando da apresentação do ciclo 

de valor ao cliente (Ferreira, Spahr & Pereira, 2011), todos os passos antes, 

durante e após a interação devem ter como agente centralizador e facilitador o 

gestor de cliente PME. Assim, desde o agendamento da reunião à sua 

preparação, realização e follow up, incluindo neste último a elaboração/decisão 

de propostas, a solicitação de documentos, a contratação de operações/fecho 

da venda, mas também, os contatos pós-venda orientados para o aumento da 

satisfação do cliente e o reforço da sua fidelização, todas estas tarefas assentam 

nas competências e no empenho das pessoas que, na primeira linha da área 

comercial dos bancos, dão o seu melhor para incrementar o negócio e a 

rentabilidade (Pereira, 2010). 
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Esta ação positiva e mobilizadora das pessoas na banca de retalho para PME 

pode ser ilustrada com alguns exemplos práticos, nos quais os bancos se 

orientam para o apoio financeiro e de aconselhamento a estes agregados 

económicos, quer ao nível do empreendedorismo quer na recuperação da 

situação económica causada pela pandemia COVID-19. São eles:  

• O BCR (Banco Comercial Romeno) é um membro do grupo bancário 

austríaco Erste Group que criou em 2018 uma incubadora/aceleradora 

de empresas denominada BCR Innov-X91. Esta iniciativa contou com 

20 empresa incubadas em 2019 e outras 20 em 2020, cobrindo todos 

os custos de incubação/aceleração das empresas aderentes ao 

programa. A Innov-X conta ainda com 14 parceiros, entre os quais as 

universidades de Harvard, Berkeley e o MIT, e com 80 mentores 

especializados em áreas técnicas, de empreendedorismo e de gestão. 

• O banco de Cincinnati Fith Third Bank, lançou no final do ano passado a 

“The Greater Cincinnati COVID-19 Small Business Response and 

Recovery Initiative”92 que visa apoiar os pequenos negócios na obtenção 

de apoios governamentais para ultrapassar os problemas gerados pela 

pandemia, disponibilizando apoio, aconselhamento e orientação, bem 

como formação e outro tipo de financiamentos a baixo preço. 

• O banco canadiano Scotiabank93 criou uma linha de apoio os pequenos 

negócios das comunidades de forma a permitir-lhes superar o impacto 

económico da pandemia COVID-19. Apoio pessoal e remoto, 

aconselhamento e orientação financeira contam-se entre as facilidades 

disponibilizadas. 

  

 

91 Ver a este propósito https://www.innovx.eu/ (obtido em 11/04/2021). 

92 Ver a este propósito https://nextstreet.com/cincinnati-covid-19-small-business-initiative/ 
(obtido em 11/04/2021).  

93 Ver a este propósito https://www.scotiabank.com/ca/en/personal/scotia-support/business-
banking/small-business.html (obtido em 11/04/2021). 

https://www.innovx.eu/
https://nextstreet.com/cincinnati-covid-19-small-business-initiative/
https://www.scotiabank.com/ca/en/personal/scotia-support/business-banking/small-business.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/personal/scotia-support/business-banking/small-business.html
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• O Woodforest National Bank, banco do estado norte-americano do Texas, 

criou um programa de reinvestimento comunitário (CRA) denominado 

“Woodforest Cares” 94, destinado a apoiar os clientes, pequenos negócios 

e comunidades dos 17 estados em que estão presentes com produtos e 

serviços bancários inovadores. No caso das PME são disponibilizados 

formação, aconselhamento, networking e outros produtos inovadores. 

• O banco californiano Wells Fargo criou um “Small Business Resource 

Center” 95 no qual, para além de ajudar estes empresários a obter apoios 

a relativos à pandemia COVID-19, também tem disponíveis conteúdos 

escritos e formativos sobre estratégia empresarial, gestão financeira, 

marketing e networking, bem como informações locais e gerais de 

interesse o segmento. Existe ainda a possibilidade de trocar informações 

ou agendar reuniões. 

• Em termos de métricas, o banco italiano Intesa Sanpaolo desenvolveu um 

modelo de análise do diálogo com o cliente, que combina KPI (key 

performance indicators)96 relacionais, CRM e análise de vendas para 

permitir uma interação baseada em fatos com os comerciais de primeira 

linha, que conduza a um vínculo causa-efeito entre excelentes 

comportamentos relacionais e geração de valor. O objetivo é monitorizar 

a ação comercial dos gestores de cliente em direção a uma mudança 

comportamental de médio prazo, que estabeleça ao nível da rede 

comercial do banco e da sua primeira linha uma linguagem comum, 

focada no cliente e na relação com este, orientada para a venda e para a 

geração de valor (Nieddu, 2014). 

  

 

94 Ver a este propósito https://www.woodforest.com/WoodforestCares (obtido em 11/04/2021). 

95 Ver a este propósito https://www.woodforest.com/WoodforestCares (obtido em 11/04/2021). 
96 Ver glossário.  

https://www.woodforest.com/WoodforestCares
https://www.woodforest.com/WoodforestCares
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2.7. O PAPEL DA TECNOLOGIA NA BANCA DE RETALHO 

A utilização das tecnologias de informação (TI) pela banca tem conhecido 

importantes desenvolvimentos nas últimas décadas. Esta evolução corresponde 

ao ritmo de crescimento que o próprio setor das TI tem vindo a manifestar, desde 

o aparecimento e banalização do computador pessoal até aos mais recentes 

desenvolvimentos na transformação digital e robótica. A banca, tradicionalmente 

grande investidora em Investigação & Desenvolvimento (I&D)97, procurara desta 

forma utilizar a tecnologia mais recente disponível no mercado para responder 

ao crescente número de questões que a sua atividade lhe coloca, quer estas 

sejam de natureza operacional, estratégica ou de controlo (Barata & Pereira, 

2001, 2002). 

Tendo como denominador comum o aproveitamento da evolução verificada 

nas TI para automatizar tarefas repetitivas e intensivas em trabalho humano, os 

bancos promoveram em primeiro lugar a informatização das transações e da sua 

contabilidade, partindo da introdução de equipamentos eletromecânicos nas 

agências para sistemas centrais poderosos, denominados mainframes98. O 

automatismo de tarefas repetitivas permitiu a redução de erros humanos no 

processamento do crescente volume de dados associados à atividade bancária.  

Por outro lado, a centralização destes dados propiciou uma maior segurança 

na sua gestão e um maior controlo pelo banco, relativamente à atividade das 

suas diferentes. Por fim, a adoção desta nova metodologia de trabalho permitiu 

libertar uma parte dos recursos humanos nas agências, tradicionalmente 

sobrecarregados com operações morosas e repetitivas cumpridas de forma 

manual, para atividades geradoras de valor, mais ligadas ao relacionamento com 

o cliente. Este momento marcou a transição de uma orientação administrativa 

para uma orientação comercial, em particular na ação e no posicionamento das 

unidades de negócio bancárias (Barata & Pereira, 2001, 2002). 

 
97 Ver glossário. 
98 Ver glossário. 
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A gama de produtos e serviços existente na banca de retalho para PME exige 

a construção e manutenção de um sistema complexo de computação, 

informação e comunicação. Este sistema é o coração da estrutura operacional 

do banco e é crucial para a segurança e resiliência de toda a organização, 

executando diversas funções conforme as necessidades exigidas pelos 

diferentes produtos e serviços. Muitos dos sistemas bancários podem ser 

considerados híbridos, na medida em que correspondem a uma infraestrutura 

adquirida (hardware), sobre a qual encaixam áreas específicas desenvolvidas à 

medida (hardware e software99). 

Os produtos/serviços bancários são, por natureza, facilmente imitáveis. Na 

realidade, a parte técnica de cada produto/serviço não tem grande variação na 

oferta dos diversos bancos, sendo a componente humana/relacional que 

acrescenta valor e diferencia o produto da concorrência. Frequentemente, as 

software-house100 especializadas na banca têm já disponíveis soluções técnicas 

para determinadas gamas de produto. 

Neste âmbito, um dos problemas principais que se colocam hoje à 

operacionalidade destes sistemas é a potencial conflitualidade entre blocos de 

hardware e/ou software, uma vez que se torna praticamente impossível 

desenvolver produtos num time-to-market competitivo assegurando 

simultaneamente a harmonia ao nível dos sistemas informáticos que permita 

uma total eficácia na operacionalização do produto (Todorovic, Baildon, Lievens 

& Houston, 2014). 

A gestão de clientes exige um conhecimento profundo destes de forma a 

identificar os melhores, desenvolver ferramentas de preço e melhorar a eficácia 

dos gestores de cliente. Estes objetivos exigem poderosas bases de dados para 

recolher e armazenar os dados dos clientes de muitas e diferentes fontes. A este 

nível, podem ser identificados dois tipos de melhores práticas: fontes de bases 

de dados e visão única do cliente (Telma, McCartney & Hommes, 2012). 

 
99 Ver glossário 

100 Ver glossário.  
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Apesar de muitos bancos terem acesso a uma larga variedade de fontes de 

dados, apenas uma minoria utiliza plenamente esta informação disponível. A 

grande maioria dos bancos armazena informação aplicacional/transacional para 

posterior tratamento e caraterização dos seus clientes. Este procedimento, útil 

para clientes com interações frequentes, é pouco produtivo para clientes com 

reduzido número de interações, acabando o perfil construído do cliente por ser 

descaraterizado pela ausência de interações que permitam refinar a análise. Os 

dados de mercado são normalmente disponibilizados pelos bancos centrais, 

governos ou entidades supranacionais, incluindo informações setoriais, dados 

históricos, tendências e projeções futuras. Por fim, outros stakeholders 

contribuem também com informação, por exemplo, sobre a gestão de projetos e 

candidaturas a fundos comunitários. Podemos, assim, considerar como 

principais fontes de dados relevantes para a gestão de carteiras de clientes:  

Figura 43. Fontes de Dados Relevantes para a Gestão de Clientes 

 

Fonte: Telma, McCartney & Hommes (2012, p. 49) 

Devido ao processo de concentração bancária, muitos bancos trabalham em 

simultâneo com inúmeras bases de dados para diferentes canais, informações 

de risco e unidades de negócio. A certa altura, uma companhia de seguros 

portuguesa operava simultaneamente com cinco bases de dados, a sua e as de 

outras quatro companhias de seguros que ao longo do tempo tinha adquirido. 

Este facto afetava significativamente a sua eficácia operacional e, apesar dos 

esforços do Departamento de TI, o problema persistia sem solução. 
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Este é um exemplo real daquilo que ocorre quando os processos de 

concentração nas empresas financeiras seguem as orientações estratégicas do 

mercado sem dar tempo à adequação das várias estruturas operacionais.  

Para desenvolver ferramentas de alta performance e evitar os 

constrangimentos acima descritos, é fundamental ligar toda a informação do 

cliente numa base de dados e disponibilizar uma versão 360º desse cliente para 

toda a estrutura do banco. Um exemplo desta prática é o Santander, que procede 

sempre à integração das fontes de dados de clientes cada vez que adquire um 

novo banco. Estas fontes de dados incluem informações sobre a empresa, 

segmentação, proprietário, histórico de contactos, transações financeiras e 

dados trabalhados, como sensibilidade ao preço ou propensão ao consumo de 

certos produtos/serviços. 

Desta forma, o banco tem acesso a um volume significativo de informação 

qualificada sobre o cliente, que pode ser utilizada de forma eficaz para melhorar 

campanhas de marketing e sugerir em tempo real aos clientes os 

produtos/serviços que eles estarão disponíveis para adquirir (Telma, McCartney 

& Hommes, 2012). 

A gestão de informação sobre clientes na banca de retalho para PME é 

baseada em quatro grupos de ferramentas analíticas avançadas com ampla 

aplicação. São elas: sistema de gestão de risco, sistema global de rentabilidade, 

informação de gestão/KPI e modelos de propensão ao consumo. 

Em termos tecnológicos, estas ferramentas consubstanciam-se em 

aplicações de CRM, gestão de informação de sistema, plataformas operacionais 

(workflow) e, sobretudo, numa poderosa intranet101, com possibilidade de ligação 

particular a alguns stakeholders (via extranet102) e com transferência de 

informação para os websites e redes sociais do banco. Toda esta infraestrutura 

permite o seguinte (Telma, McCartney & Hommes, 2012; Pereira, 2011):  

 
101 Ver glossário. 
102 Ver glossário. 
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• Consolidação da ação comercial, usando campanhas de leads 

comerciais103, com foco na venda cruzada e na rentabilidade, ferramentas 

de KPI, gestão de incentivos e gestão de unidades de negócio para 

maximizar performances; 

• Qualidade de serviço na experiência do consumidor, definindo e 

implementando níveis de serviço nos processos operacionais, reforçando 

o valor percebido pelo consumidor através da otimização da comunicação 

da oferta, agilizando as interações dos clientes com o banco e 

consolidando os programas de análise da satisfação dos clientes 

(NPS104);  

• Incremento da rentabilidade, através de ações comerciais para aumentar 

margens e comissões, reforçando a vinculação dos clientes, aumentando 

o crescimento sustentado na captação de clientes e reforçando as ações 

entre segmentos de negócio. 

Na banca de retalho para PME a TI é o suporte para a eficácia operacional, a 

manutenção da competitividade e a manutenção do posicionamento estratégico. 

Não basta ao banco uma infraestrutura tecnológica que responda sem 

problemas na vertente transacional ou até que municie o trabalho de data 

analytics que permitirá alimentar as campanhas de leads comerciais. A realidade 

das empresas é bastante diversa da dos clientes particulares e isso reflete-se na 

forma como interagem com o banco. Já foi mencionada anteriormente a 

valorização da proatividade por parte dos gestores bem como do clima de 

empatia no relacionamento comercial. 

Para além disso nos tempos que vivemos, o papel da tecnologia é cada vez 

mais saliente na sociedade em geral e na interação entre pessoas e entidades. 

Numa ótica B2B105, esta importância destaca-se como base das transações e 

das trocas comerciais. 

 
103 Ver glossário. 
104 Ver glossário. 
105 Ver glossário. 
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Por este motivo o desenvolvimento tecnológico sob a forma de novas 

ferramentas de apoio a novas formas de negociar é cada vez mais crítico para o 

sucesso e competitividade das empresas (Pereira, 2001). 

Os bancos não podem escamotear esta realidade, antes têm de a usar em 

seu favor, desenvolvendo também ferramentas que apoiem e facilitem os seus 

clientes empresa na prossecução destas estratégias. Isso significa eliminar 

qualquer tentativa de estanquicidade entre os departamentos de informática, 

organização e marketing do banco. Efetivamente, mais que a resolução de 

problemas mais ou menos complexos e o desenvolvimento de novas soluções 

ao nível da arquitetura de sistemas, é fundamental que os departamentos de 

informática ajustem o seu vocabulário técnico ao léxico do negócio, de forma a 

entenderem, aplicarem e se possível anteciparem as necessidades operacionais 

da estrutura comercial do banco (Gbangou & Rusu, 2016). 

Para além dos problemas mais ou menos correntes ao nível dos sistemas de 

informação, a necessidade de alinhamento entre marketing, organização e 

informática é, provavelmente, o principal gap tecnológico106 que afeta os bancos 

na atualidade. É importante, assim, dirimir estas dificuldade e promover o 

alinhamento entre estes departamentos sem esquecer os normalmente valiosos 

contributos das áreas comerciais. Para além das ferramentas de CRM ou do 

trabalho de data analytics, toda a infraestrutura de sistemas de informação do 

banco deve atuar como suporte do modelo relacional de negócio praticado, 

fazendo a ponte para os processos de digitalização da atividade e para a 

interação com o cliente em qualquer canal que este em cada momento esteja a 

usar (Lang & Colgate, 2003). 

2.8. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Quer na UE-28, na Zona Euro ou em Portugal as PME correspondem a 99,8% 

do número de empresas, são responsáveis por 2/3 do emprego e por cerca de 

60 cêntimos em cada euro de valor gerado. Ao nível do número de empresas e 

do emprego, as microempresas (93% do total) são preponderantes. 

 
106 Ver glossário. 
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Na relação entre a geração de postos de trabalho e o VAB criado na economia 

não se observam grandes alterações entre 2015 e 2019. A Alemanha é líder 

destacada, sendo seguida à distância por um trio de países que inclui a França, 

a Itália e a Espanha. Mais longe, com valores já mais reduzidos, situam-se os 

Países Baixos e Portugal. Integram ainda este grupo os valores médios da Zona 

Euro e da UE-28. Todos os outros países verificam performances reduzidas 

nestes indicadores, próximas de zero. 

Este era o cenário pré-pandemia, mas durante 2020 muita coisa mudou. Para 

a maioria das PME as receitas da atividade baixaram significativamente, sendo 

que 80% delas consideram a economia mais fraca, estão preocupadas com o 

cumprimento das suas obrigações e rejeitam qualquer perspetiva de 

investimento. Espera-se que durante o corrente ano 10% das PME possam vir a 

falir. Apesar desta recessão, 20% das PME europeias já recorreram a apoios 

governamentais destinados a minorar os efeitos económicos da pandemia, 

sendo que outros 30% preveem recorrer em breve. Embora se trate apenas de 

metade das PME é já um princípio para apoiar a recuperação. 

Uma alavanca importante no contexto da recuperação vai ser o novo quadro 

plurianual 2021-2027. Contando com uma dotação global de 1,8 biliões de euros, 

caberá a Portugal um envelope financeiro que rondará os 50 mil milhões de 

euros. A este montante irão juntar-se 11 mil milhões de euros por atribuir do 

Portugal 2020, para apoiar reformas e investimentos ao nível da competitividade, 

sustentabilidade, pessoas, inovação e qualificações. Comércio, hotelaria e 

restauração, agricultura, indústria, energia, logística e outros serviços são os 

sectores mais afetados que aguardam com alguma expetativa a disponibilização 

destes fundos. 

Em termos mundiais enquanto a China prossegue a iniciativa Belt and Road 

e a administração Biden lança o plano de recuperação da economia americana, 

a Europa de Ursula von der Leyen necessita urgentemente de um clima que 

encoraje o investimento nas PME. 

Ao nível da banca, cinco acontecimentos essenciais influenciaram a evolução 

do sector na Europa nos últimos anos: a crise financeira de 2007, a crise das 
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dívidas soberanas de 2010, os Acordos de Basileia também em 2010, a diretiva 

comunitária de regulação das novas tecnologias na banca, em 2018, e em 2020 

os efeitos da pandemia COVID-19. Face a todas estas ameaças os bancos têm-

se fechado naquilo que consideram zona de segurança, encerrando balcões e 

despedindo trabalhadores de forma massiva, cortando um pouco às cegas nos 

recursos que se encontram afetos ao seu negócio principal. Na análise 

comparativa entre grandes agregados das contas nacionais (PIB e FBCF) e os 

grandes agregados bancários (empréstimos e depósitos) é possível verificar que 

apenas nos países de menor dimensão o investimento é fortemente suportado 

em crédito bancário e a riqueza gerada permanece no país sob a forma de 

depósitos. Verifica-se, no entanto, que a solvabilidade apresenta melhores 

performances nos países que foram alvo de crises financeiras mais recentes, 

como é o caso da Grécia e de Chipre. 

No que respeita ao setor bancário nacional, verifica-se em muitos indicadores 

que os bancos com ligações a grupos espanhóis mantêm rácios de rentabilidade 

e eficácia mais elevados. Quanto a margens, a reorientação estratégica da 

margem financeira para a margem complementar é uma constante em quase 

todos os operadores, com exceção do Crédito Agrícola. O rácio de 

transformação tem vindo em descida continuada, o que representa a crescente 

dificuldade dos bancos em transformarem depósitos em créditos, aumentando o 

funding gap e dando uma nota clara de excesso de liquidez. Em termos de 

recursos humanos a evolução tem sido na linha de contratar pessoas mais 

jovens e com melhores habilitações. 

No entanto os níveis etários e de antiguidade mais elevado têm-se mantido, o 

que significa que a redução e quadros tem sido feita à conta de trabalhadores 

entre os 30 e os 44 anos, com antiguidade entre 6 e 10 anos de trabalho. Este 

indicador aponta para uma provável primazia das rescisões de contratos sobre 

os programas de pré-reforma. Como principal conclusão deste tema é que o 

encerramento de balcões e a dispensa de trabalhadores não têm o mesmo efeito 

na rentabilidade. Se o primeiro tem um efeito mais que proporcional, a dispensa 

de trabalhadores limita-se a ter um efeito linear, o que pode colocar dúvidas 

sobre as vantagens efetivas desta estratégia. 
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A análise do sector bancário nacional é concluída com uma análise BCG e 

respetiva matriz. O que se verifica é que apenas dois quadrantes se encontram 

ocupados: as Estrelas e os Cães. Isto decorre de diversos bancos terem 

simultaneamente variações positivas do volume de negócios e da quota de 

mercado (BCP, BPI, Santander e Outros), ao passo que outros bancos têm uma 

variação simultaneamente inversa destes dois indicadores (CGD, Montepio e 

Crédito Agrícola). Numa perspetiva estratégica strictu sensu, caberá aos 

operadores no quadrante Estrelas evoluir para níveis superiores de rentabilidade 

e aos operadores no quadrante Cães fazer exatamente o mesmo ou abandonar 

o mercado. Sabe-se que na prática esta não é a solução a adotar. 

Importa destacar que a análise das contas é feita sem o conhecimento das 

performances de 2020, o ano de quebra da economia devido à pandemia 

COVID-19. Esta expetativa negativa, com efeitos de desgaste quer nas margens 

quer no incumprimento, poderá vir a fragilizar alguns bancos de média/baixa 

dimensão, abrindo caminho para um novo processo de consolidação. A este 

nível, os bancos com melhores carteiras de clientes affluent e PME tenderão a 

ser mais apetecíveis. 

Do ponto de vista estratégico, o setor bancário balança entre a oportunidade 

do quadro financeiro comunitário e a ameaça da concorrência crescente das 

fintech, entre a força da transformação digital e a crescente fragilidade do modelo 

relacional. Sendo uma atividade com fortes barreiras à entrada e à saída é, no 

entanto, baixo o nível de rivalidade dentro do sector, uma vez que 60% do 

mercado é dominado por três grupos (BCP, CGD, Santander). 

A realidade descrita assenta nesta questão incontornável: se o negócio 

bancário é um negócio de confiança, ele é inevitavelmente um negócio 

relacional. Por isso o marketing bancário é iminentemente one-to-one e assenta 

no valor da marca, numa criteriosa segmentação e nos momentos de interação 

entre o banco e os clientes a que podemos chamar momentos da verdade. 

Sobressai neste modelo a figura do gestor de cliente como interface entre a 

estrutura do banco e o cliente. Cabe-lhe manter relações satisfatórias, rentáveis 

e duradouras, no âmbito de um ciclo a que se chamou Ciclo de Valor ao Cliente. 
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O Ciclo de Valor ao Cliente remete para a análise da cadeia de valor e as 

respetivas especificidades ao nível das atividades primária se de suporte. Na 

relação entre a ótica do banco e a ótica do cliente os recursos humanos, as 

infraestruturas tecnológicas e organizacional e a gestão de processos conjugam-

se para agir sobre o valor ao nível do produto base, do produto esperado e do 

produto aumentado. 

Importa ter em conta que a orientação ao cliente começa no mercado e não 

no serviço. Isso significa que todos os bancos estão a tentar reter e captar 

clientes, preferencialmente os melhores. Por isso, o trabalho dos gestores de 

cliente no acompanhamento da respetiva carteira é de sobremaneira importante. 

É a este nível que o CRM funciona como a grande ferramenta de apoio para uma 

visão de 360º sobre os clientes. 

A entrada nos sistemas de informação da banca de ferramentas relacionais 

como o CRM levou ao abandono da ótica transacional como dominante. Mais 

que a gestão e a prossecução de operações, são importantes a captação de 

dados relevantes e a sua transformação em informação útil para o negócio 

através dos processos de data analytics. O domínio destas ferramentas 

transforma-se numa vantagem competitiva para os bancos de retalho, 

principalmente no segmento PME. 
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 BANCA DE RETALHO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

3.1. PARA QUE QUEREMOS A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL? 

Por vezes precisamos que certos fenómenos ocorram para reconhecer, com 

maior clareza, a forma como a ciência influencia a nossa vida, por mais 

hermética e conceptual que ela seja. O reconhecimento desta influência é-nos 

particularmente sensível num momento em que as tecnologias de informação e 

comunicação, ou TIC, conduzem a uma verdadeira transformação digital da 

sociedade em que vivemos. 

Segundo José Manuel Costa (Costa, 2018) está em formação uma nova era, 

a que chama Sociedade 5.0, cujo fator crítico passa pelo entendimento de que 

tudo está ligado entre si e que o novo catalisador social vai ser a adaptabilidade. 

A este respeito, o lançamento da rede 5G107 irá trazer a potência necessária para 

dar início à maior revolução tecnológica da história humana. Inteligência artificial 

(IA)108, robótica109, internet das coisas110, viaturas autónomas111 ou entregas 

através de drones112 vão-se integrar no sentido de incrementar a produtividade 

e a eficiência dos processos, procurando melhorar a qualidade de vida em 

sociedade (Pereira, 2018d). 

A evolução tecnológica até à transformação digital foi caracterizada por um 

crescimento exponencial nos equipamentos e respetiva conetividade, conforme 

se apresenta na figura seguinte: 

  

 
107 Ver glossário. 
108 Ver glossário. 
109 Ver glossário.  
110 Ver glossário. 
111 Ver glossário. 
112 Ver glossário. 
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Figura 44. Evolução da Tecnologia de Informação 1970 - 2020 

 

Fonte: Martino, Schaffner & Heng (2016, p.14) 

Na atual conjuntura da pandemia COVID-19, diversas alterações ocorreram 

no processo de compra um pouco por toda a parte. Há anos que muitas pessoas 

procuravam dinamizar as vendas online como forma para generalizar o acesso 

a produtos e alguns serviços a partir de qualquer parte do globo. Excluindo os 

grandes operadores neste segmento (Amazon, Alibaba ou EBay, entre outros) a 

adesão dos consumidores a esta modalidade era manifestamente reduzida. Mas 

se ao processo de compra se adicionar o pagamento online, qualquer que fosse 

a modalidade utilizada, a adesão era ainda mais baixa. 

Com o início da pandemia tudo isto mudou. Confinados em casa e após algum 

tempo de privação dos seus produtos habituais, os consumidores aderiram 

rápida e massivamente às compras e pagamentos online. Esta alteração no 

comportamento do mercado tem sido a tábua de salvação para muitas empresas 

e empresários. 

Mas se é verdade que esta possibilidade já existia, apenas a conjuntura de 

saúde pública levou as pessoas a ultrapassar os seus preconceitos e a passar a 

aceitá-la como uma forma normal de adquirir produtos e serviços (Raposo, 

2021). 
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O potencial de aplicações que a transformação digital trouxe é imenso e 

continua em expansão. Desde a Indústria 4.0 à aplicação de segurança e defesa 

nacional, desde a robotização nos mais diversos sectores de atividade à 

interatividade entre equipamentos-pessoas-equipamentos, desde as novas 

formas de comunicação pessoal e em grupo até às interações entre pessoas e 

empresas, a transformação digital trouxe um conjunto de novas ferramentas que 

vieram remodelar profundamente a forma de fazer negócios à escala global. 

Dentre elas destacam-se duas, que irão ser abordadas com alguma 

profundidade ao longo deste trabalho: a distribuição omnicanal e a customer-

centricity como forma otimizada de abordagem ao cliente. 

Na edição nº 12 da Inside, revista trianual da Deloitte publicada em junho de 

2016, é apresentado um conjunto de 10 itens relacionados com a aplicação da 

transformação digital aos mercados (Martino, Schaffner & Heng, 2016, p.15):  

1. Estratégia digital, articulada com a própria estratégia do negócio; 

2. Segmentação digital dos clientes, adaptando os novos hábitos digitais 

dos consumidores aos drivers de segmentação; 

3. Ciclo de vida do cliente, retirando tensão à forma como o cliente se 

relaciona com a empresa; 

4. Modelo operacional digital, desenvolvendo uma estratégia digital através 

da adoção de um modelo operacional digital; 

5. Transformação Agile113, começando com o digital como projeto e 

acabando como core value114; 

6. Digitalização de processos, promovendo a respetiva transição de 

manual/papel para digital; 

7. Mobile e omnicanal, promovendo uma experiência de cliente contínua 

em todos os canais digitais; 

 
113  Ver glossário. 
114  Ver glossário. 
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8. Cibersegurança, transformando as ameaças informáticas em 

oportunidades; 

9. Fintech, alavancando estas empresas através de alianças estratégicas 

win-win; 

10. Data analytics, passando de uma abordagem de captura de dados para 

uma abordagem de alavancagem de dados. 

3.2. DE QUE FORMA OS BANCOS A UTILIZAM? 

A transformação digital na banca de retalho não é um assunto novo muito 

menos uma aspiração ou uma tecnologia de vanguarda, implementada por 

bancos tecnologicamente mais evoluídos. Nos dias que correm, a transformação 

digital é, para os bancos de retalho muito mais um inevitável must have, ao qual 

uma resposta negativa irá com certeza induzir uma forte perca de 

competitividade e uma eventual saída do mercado. 

Tradicionalmente um forte investidor em tecnologia e em I&D, o setor bancário 

viu na transformação digital uma solução ótima para contrariar a quebra das 

margens decorrente da crise financeira de 2007. Assim, a automatização de 

operações até aí manualmente efetuadas permitiu a redução direta do quadro 

de pessoal, abatendo fortes contingentes de trabalhadores em tarefas de back 

office e reduzindo de forma quase imediata os custos de estrutura e os gastos 

com o pessoal (Jauber et al, 2014; Reinaud, 2017; Stewart, Engebretsen, 

Withehouse & Basu, 2017; Joyos, 2018; Marous, 2019). 

A transformação digital parte da banca telefónica e da banca eletrónica em 

direção às expectativas dos clientes e assenta em quatro pontos fundamentais: 

simplicidade, relacionamento, tráfico e velocidade de inovação. O percurso que 

a maioria dos bancos têm vindo a fazer no âmbito das suas estratégias de 

digitalização é apresentado na imagem seguinte: 
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Figura 45. Evolução das Estratégias de Digitalização na Banca 

 

Fonte : Jaubert et al (2014, p. 2) 

De acordo com a BCG a transformação digital na banca de retalho deve ser 

articulada em três tempos/importâncias (Reinaud et al, 2017): 

1. Foco atual: cumprir as expectativas sobre o processo de transformação 

digital no banco garantindo que esta vai estar disponível nos pontos de 

contato com o cliente e gerindo criteriosamente recursos e prioridades; 

2. Foco futuro: acelerar a inovação e assegurar a sua sustentabilidade, 

explorando novos modelos através de plataformas abertas e expandindo 

a transformação digital a outras funções; 

3. Novos projetos: inovar para além do negócio principal, explorando 

sistematicamente novas oportunidades e aumentando o portfólio de 

negócios sem nunca perder a ligação com o negócio principal. 

Segundo a consultora norte-americana “The Financial Brand” os quatro pilares 

da transformação digital na banca de retalho são: reinventar a experiência do 

cliente (ou customer experience, ou customer journey), alavancar o poder da 

data analytics, redefinir o modelo de negócio e construir uma organização digital 

(Joyos, 2018). 

Relativamente ao modelo de negócio, existem diversas abordagens para 

acomodar a transformação digital: digital como um acréscimo de valor, digital 
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como uma nova linha de negócio ou digital integral. Quanto mais tradicional for 

o banco maior a dificuldade em que os seus clientes e colaboradores apreendam 

esta transformação da forma mais intensa (digital integral). 

Se pensarmos no nosso país, onde o analfabetismo e sobretudo o 

analfabetismo funcional ainda são uma realidade em destaque na comparação 

com outros países europeus, a adesão dos bancos à transformação digital tem 

necessariamente gradual e a várias velocidades, sob pena de muitos clientes se 

sentirem excluídos do novo modelo de negócio e transformarem a sua lealdade 

em rutura. Mas para desdramatizar este cenário, podemos simplificar a 

abordagem à transformação digital, referindo que ela assenta em três dimensões 

bastante simples: foco no cliente, forte inovação e flexibilidade organizacional 

(Jauber et al, 2014). 

Existem, no entanto, algumas vertentes de negócio onde o potencial da 

transformação digital ainda pode ser otimizado, nomeadamente (Stewart, 

Engebretsen, Withehouse & Basu, 2017):  

• Abrangência: o recurso ao digital não deve funcionar com base em 

estratégias pontuais ou oportunistas, mas sim decorrer de uma 

transformação global da organização, da estratégia e do posicionamento 

do banco; 

• Colocar valor nos clientes: apesar da conveniência, diferenciação e 

personalização que a transformação possibilita aos clientes do banco, 

estes precisam de reconhecer o acréscimo de valor através de iniciativas 

digitais de base comercial; 

• Ecossistema colaborativo: a vantagem que decorre da transformação 

digital não pode ser perdida na impessoalização do relacionamento, pelo 

que substituir pessoas por chatbots115 no atendimento remoto aumenta a 

distância entre o cliente e o banco e tende a reduzir a respetiva 

vinculação; 

 
115 Ver glossário.  
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• Transformação cultural: como qualquer processo de mudança, também 

na transformação digital as pessoas sentem a sua zona de conforto 

ameaçada, pelo que importa um amplo diálogo sobre os objetivos e 

procedimentos associados à sua implementação, bem como captar o 

interesse e a adesão dos trabalhadores; 

• Um banco não é uma startup: abraçar a transformação digital pressupõe 

agilidade, ritmo, espírito inovador e apetite pelo risco, atributos que nem 

sempre se coadunam com a atitude de um banco de retalho, pelo que é 

fundamental manter o equilíbrio entre o espírito inovador e a imagem de 

marca construída em torno da estabilidade, solidez e confiança. 

Por fim, pode sugerir-se um conjunto de práticas que prefiguram uma 

abordagem à transformação digital com razoável probabilidade de sucesso para 

qualquer banco de retalho (Stewart, Engebretsen, Withehouse & Basu, 2017): 

• Ser simples, com estruturas claras e uma gestão eficaz; 

• Incorporar a costumer centricity no desenho dos produtos e serviços e 

garantir a plena satisfação do cliente em cada interação; 

• Ser rápido e fluido, flexível e adaptável; 

• Aceitar os erros e falhas como oportunidades para aprender e ser mais 

eficaz; 

• Ser cooperante com todos os stakeholders numa ótica de acrescentar 

valor; 

• Incentivar o pensamento criativo para aceitar o desafio da transformação 

digital e responder positivamente ao mercado. 

3.3. QUE ALTERAÇÕES A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL INDUZ NA BANCA DE 

RETALHO? 

Num mundo cada vez mais digital, a implementação da transformação digital 

na banca de retalho não se limita a utilização de melhores e mais recentes 

tecnologias, mas obriga, a uma coerência estratégica que alinhe a cultura 
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organizacional, os recursos humanos, a liderança e os processos. Assim, 

podemos considerar como pontos críticos neste processo (Kane et al, 2015):  

• Estratégia: a estratégia digital deve estar integrada na estratégia global 

da empresa, resultando de um planeamento com capacidade para focar 

nos detalhes sem perder a imagem global da organização, comunicando 

quer a visão quer os riscos associados e trabalhando numa dinâmica 

erro/correção; 

• Cultura: o âmbito da mudança ligado a transformação digital carece de 

uma forte tolerância ao risco e ao falhanço, evoluindo por projetos em vez 

de grandes iniciativas, sempre com base no conhecimento e na 

aprendizagem; 

• Recursos Humanos: o talento é o fator critico de sucesso na 

transformação digital, pelo que encontrá-lo e premiá-lo vai ser 

fundamental ao longo deste processo; os modelos tradicionais de trabalho 

deverão ser repensados em todos os níveis organizacionais, com base 

nas competências técnicas e relacionais de cada trabalhador; 

• Liderança: é muito importante que todos se sintam confortáveis com esta 

mudança, pelo que a liderança deverá ser distribuída e colaborativa, 

constituindo o núcleo de um ecossistema de negócio; 

• Processos: os fluxos de trabalho devem ser repensados onde for 

necessário, organizando-se esta tarefa de forma matricial e não funcional; 

o processo ganha se existirem relacionamentos robustos com todos os 

parceiros. 

A representação gráfica do processo de implementação da transformação 

digital é apresentada na figura seguinte: 
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Figura 46. Processo de Implementação da Transformação Digital 

 

Fonte: Kane et al (2015, p. 14) 

Desde 2008 para cá, o nível de informação disponível para os consumidores 

e banalizada através das redes sociais nunca foi tanta nem tão detalhada. Desde 

informações pessoais e profissionais, a informações onde cada pessoa está, 

esteve ou poderá vir a estar, até a informações sobre como compra, o que 

compra, o que já comprou e o que poderá vir a comprar, até ao limite das horas 

a que vai estar em determinado local e a fazer o que, tudo é conhecido, registado 

e se encontra disponível para utilização pública. De certa forma, o mindset do 

consumidor pode ser graficamente apresentado da seguinte forma (Coutinho, 

Gil, Lasagabaster & Nuñez, 2014): 

Figura 47. Mindset do Consumidor na Transformação Digital 

 

Fonte: Coutinho, Gil, Lasagabaster & Nuñez (2014, p. 3) 

À semelhança dos consumidores, também os bancos de retalho têm vindo a 

mudar, mais por imposição do mercado do que por decisão proativa de 

otimização do posicionamento estratégico. 
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Em primeiro lugar, ao ver os seus clientes com os smartphones116 

permanentemente na mão, os bancos entenderam que o seu modelo de negócio 

tradicional cada vez menos satisfazia estes clientes. Esta insatisfação, 

combinada com novos desenvolvimentos tecnológicos, abriram espaço no 

mercado para o aparecimento de novos operadores, mais tarde denominados 

fintechs. Com a quebra de reputação dos bancos no rescaldo da crise financeira 

de 2007, as fintechs começaram a ganhar espaço nos clientes mais propensos 

à evolução tecnológica e com poucas reservas em partilhar os seus dados, 

desde que isso fosse feito para seu benefício. Como habitualmente, os bancos 

tradicionais foram demasiado lentos a responder a este desafio, nomeadamente 

por causa de (Coutinho, Gil, Lasagabaster & Nuñez, 2014):  

• A pressão da regulação bancária nomeadamente do pacote regulamentar 

resultante dos Acordos de Basileia; 

• O peso dos sistemas atuais, que funcionava como um constrangimento à 

mudança; 

• A redução verificada desde 2007 nos orçamentos de TI, tentando assim 

manter a rentabilidade e a solvabilidade em níveis aceitáveis; 

• A rigidez hierárquica e falta de flexibilidade estratégica da gestão de topo 

dos bancos; 

• A necessidade de falar de igual para igual com os clientes, algo a que a 

maioria dos bancos não estava habituada.  

Estas alterações tiveram sobretudo incidência em algumas atividades 

primárias e de suporte da cadeia de valor, tais como captação de fundos, 

produtos e serviços, gestão do risco e infraestrutura tecnológica. No limite, a 

desmaterialização do dinheiro pode levar os bancos a perder a sua posição 

dominante no retalho, passando a ocupar-se, principalmente, de produtos 

especializados, gestão de investimentos assim, os serviços financeiros de 

retalho serão generalizadamente distribuídos onde e quando os consumidores 

deles necessitarem.  

 
116 Ver glossário.  
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A estratégia de digitalização da banca de retalho é conduzida de acordo com 

diversas tendências. A principal alavanca da digitalização é a disponibilidade de 

novas tecnologias que permitem melhorar a oferta dos bancos com acréscimo 

de valor para os clientes. Este é o caso da arquitetura blockchain117, um sistema 

partilhado e cooperativo de intervenção ao nível das transações, que funciona 

simultaneamente como um banco de dados e um livro de registos, mediante a 

utilização de um protocolo consensual. A principal vantagem do blockchain é a 

inviolabilidade de transações e registos, o que leva os bancos a usarem-no para 

assegurar a confiança entre algumas operações financeiras, como transações 

internacionais ou negociação de contratos. Por isso, o blockchain é apelidado 

frequentemente de “protocolo da confiança”. Graficamente, podemos caraterizar 

a arquitetura blockchain da seguinte forma: 

Figura 48. Transformação Digital da Blockchain 

 

Fonte: elaboração própria 

 
117 Ver glossário. 
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A disponibilização de novas tecnologias levou não só a alterar o papel dos 

bancos no mercado como, inevitavelmente, a alterar o respetivo modelo de 

negócio. Mas esta mudança alterou também a expetativa dos clientes e se 

quisermos falar em gerações X, Y, Z, millennials118 (Mijs, 2015) e outros grupos 

socioeconómicos devemos de reconhecer que o ritmo da transformação digital 

vai ao encontro da imaginação e do desejo de muitas destas pessoas.  

A inovação é, de entre todas a principal tendência para otimizar a experiência 

do cliente. Em primeiro lugar, permitindo que o cliente deixe de interagir com o 

banco apenas por um canal (agência), para disponibilizar esta interação através 

de vários canais, um de cada vez (multicanal) e, finalmente, é devido à 

transformação digital permitir a interação do cliente com o banco em todos os 

canais ao mesmo tempo (omnicanal). A esta tendência na distribuição junta-se 

um novo desenho para os balcões. De um ponto de venda formal e circunspecto, 

o balcão tem se vindo a tornar num ponto de encontro entre pessoas, com 

prioridade ao relacionamento pessoal, à troca de ideias e às parcerias win-win. 

Espaços mais amplos, ausência de paredes, cadeiras confortáveis e mesas de 

reuniões transformam um espaço anteriormente constrangedor num local 

aprazível ou apetece fazer negócios (Mijs, 2015). 

No seu estudo de 2015 “Driving the Digital Transformation”, a European 

Banking Federation apresenta um conjunto de recomendações relativamente à 

estratégia de transformação digital dos bancos de retalho. As mais importantes 

são (Mijs, 2015): 

• Melhorar o acesso aos produtos e serviços bancários digitais, através da 

definição de um conjunto de regras simples que tragam benefícios os 

consumidores e aumentem a inclusão digital; 

• Reforçar a importância do data analytics na cadeia de valor do banco, sem 

esquecer a proteção de dados, a coerência e a prevenção de fraudes; 

 
118 Ver glossário.  
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• Reforçar a inovação ao nível dos pagamentos digitais, aproveitando a 

amplitude da nova diretiva de pagamentos comunitária, conhecida pela 

PSD-2; 

• Promover novas ferramentas de cibersegurança, que reforcem a 

confiança no banco e a segurança das transações/dados através de 

plataformas e parcerias, dinamizando ainda campanhas de 

consciencialização junto dos clientes e mercado; 

• Reconhecer, recrutar e promover as competências digitais e o talento para 

trabalhar nesta nova conjuntura, complementando este quadro com treino 

e educação digital. 

Em termos globais o processo de maturidade da jornada digital passa pela 

seguinte metodologia (Scardovi, 2017): 

• A partir de um diagnóstico digital é definida uma estratégia sobre o tema 

e desenhado um caminho flexível que levará o banco a um estado 

desejado, devendo esta estratégia digital ser periodicamente reanalisada 

ao longo do processo; 

• A reconversão do negócio parte de pequenas evoluções/necessidades, 

normalmente fora da infraestrutura existente, aproveitando o 

conhecimento do setor e da tecnologia para rapidamente desenvolver 

novas capacidades.  

• A infraestrutura operacional terá de ser estável, segura e sustentável em 

termos de custos, tornando-se acessível à transformação digital através 

de interfaces bem definidos; 

• A infraestrutura digital usa a tecnologia, a cultura de empresa e data 

analytics para melhorar o conhecimento e a interação com os clientes, a 

automatização do produto e a respetiva proposta de valor; 

• Os processos digitais serão implementados através de plataformas que 

interagem holisticamente com as plataformas operacionais, criando 

processos técnicos de negócios ágeis e integrados; 
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• Os ativos digitais vão permitir orientar a inovação e diferenciação com 

vista a maximização do valor;  

• Esta metodologia deve ser repetida enquanto o negócio dela mostrar 

necessidade e até a transformação digital fazer parte da cultura da 

empresa. 

Graficamente, este processo pode ser apresentado da seguinte forma 

(Scardovi, 2017): 

Figura 49. Estádio do Processo de Maturidade Digital 

 

Fonte: Scardovi (2017, p. 226) 

Para concluir esta parte sobre as alterações que a transformação digital induz 

na banca de retalho, podemos considerar como desenvolvimentos principais 

(Hach, Steger & Beckert, 2018): 

• A maturidade digital na banca de retalho está a aumentar, quer por via da 

inovação disruptiva quer por via das agendas estratégicas de muitos 

bancos, verificando-se da parte destes um manifesto interesse de 

estarem no portão da frente da transformação digital; 

• A ligação ao consumidor está a ficar demasiado preenchida e não existe 

espaço para todos os bancos, logo a grande decisão vai resultar do 

posicionamento que cada um deles adotarem; 

• A febre das fintech terminou, tendo sido substituída por parcerias 

pragmáticas entre os bancos e estas empresas; 

• Os bancos precisam de se libertar das suas estruturas pesadas e 

fortemente hierarquizadas, pois só assim as inovações disruptivas se 

tornaram possíveis; 
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• Não existe uma resposta uniforme para a transformação digital, pois cada 

banco tem a sua conjuntura e as suas condicionantes e o processo de 

mudança deverá ser ajustado à sua realidade; 

• É fundamental ter um posicionamento estratégico claro, que elucide o 

mercado e os clientes sobre qual o papel que o banco pretende 

desempenhar: um perito em relacionamento, um especialista em produtos 

e serviços ou um fornecedor de tecnologia; 

• A implementação de uma estratégia de transformação digital terá sempre 

de ser flexível, na qual diferentes modelos iram ser aplicados ao mesmo 

tempo; A liderança é fundamental a este nível, de forma a ser alcançada 

a transformação cultural que irá alavancar a nova dimensão do negócio. 

3.4. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO NA 

BANCA DE RETALHO 

As organizações digitais mais maduras reúnem e constroem competências de 

forma a realizar a sua estratégia. Estas organizações estão muito mais despertas 

do que outras para facultar aos seus empregados as competências necessárias 

para, em conjunto, atingirem a maturidade digital. Por outro lado, estas 

organizações sentem-se também mais confortáveis a assumir riscos que alguns 

dos seus pares. Para elas, a agenda digital é conduzida a partir da gestão de 

topo, pelo que os seus trabalhadores manifestam uma confiança nos líderes 

superior às restantes no limite, tudo se resume a conjugar o valor das tecnologias 

digitais com o futuro da organização (Kane et al, 2015). 

O que separa os líderes digitais dos restantes líderes é uma estratégia clara, 

combinada com uma cultura e uma liderança preparadas para lançar esta 

transformação. Reconhecer a implementação da mudança é colocar a gestão 

das pessoas no centro do processo. Na realidade, a capacidade de o líder para 

reunir à sua volta os trabalhadores e transmitir-lhes o seu entusiasmo é uma das 

principais armas do processo de transformação digital. Este só poderá ser bem-

sucedido dentro da organização se o líder conseguir comprometer todos os 

envolvidos de forma que estes sintam que a mudança é necessária e, sobretudo, 

desejada (Kane et al, 2015). 
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A transformação digital é um fenómeno novo, no qual ainda nenhuma 

empresa atingiu a fase final. Assim, as principais tendências estratégicas para o 

futuro andaram à volta de uma maior integração entre experiências online e 

offline, maior objetividade no processo de inserção de dados e menor validade 

nos modelos de negócio. Tudo isto passa, naturalmente pelas estratégias de TI, 

nomeadamente ao nível da sua arquitetura, das ferramentas tecnológicas, da 

gestão de dados e dos procedimentos de segurança. Podemos considerar como 

principais áreas de investimento ao nível dos serviços digitais, as seguintes 

(Rawat, Das & Banerjee, 2015): 

• Soluções para os clientes, nas vertentes de customer experience, data 

analytics e social; 

• Digital workplace, ao nível da mobilidade, colaboração, parcerias e gestão 

do conhecimento; 

• Transparência e otimização, nas vertentes comunicação, gestão de 

conteúdos e ética organizacional; 

O ciclo de maturidade digital inclui 4 níveis: no nível inicial, os canais não estão 

integrados e os bancos não conseguem disponibilizar serviços em todos os 

canais digitais (por exemplo, social media); no segundo nível os bancos apenas 

disponibilizam serviços digitais multicanal e usam os social media para 

atividades promocionais; no terceiro nível os bancos já disponibilização serviços 

digitais omnicanal, usam os social media nos dois sentidos, data analytics para 

segmentação e armazenamento na cloud119; no último nível os bancos são 

digitalmente maduros, usam os social media como um canal, data analytics 

avançados, serviços baseados na cloud e presença digital contínua. 

Graficamente o ciclo de maturidade digital pode ser apresentado da seguinte 

forma (Rawat, Das & Banerjee, 2015): 

  

 

119 Ver glossário.  
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Figura 50. Ciclo de Maturidade Digital 

 

Fonte: Rawat, Das & Banerjee (2015, p. 12) 

À medida que a transformação digital vai evoluindo na banca de retalho, os 

clientes vão cada vez mais procurando estes serviços através dos canais onde 

preferem interagir com o banco. Esta realidade leva os bancos a tentar 

compreender o comportamento dos consumidores e, sempre que possível, 

disponibilizar soluções à medida que incrementem a sua experiência. Para esse 

efeito, os bancos começam por dar poder aos clientes, personalizando o 

relacionamento e dando a possibilidade de o cliente escolher o serviço ou canal 

da forma que melhor entender. De seguida o banco promove a gestão da 

experiência do cliente, tentando surpreendê-lo pela inovação e qualidade do 

serviço e procurando sempre que as perceções ultrapassem as expetativas.  

Por fim o banco procura entender o cliente, usando para isso a visão 360º que 

decorre do CRM, aprofundando a informação produzida pelo data analytics, ao 

qual adiciona os insights disponibilizados pelos social media (Rawat, Das & 

Banerjee, 2015). 

Como é então um banco verdadeiramente digital? De forma resumida, é um 

banco para quem o cliente é o ponto central, o ecossistema de negócio vem 

antes do próprio banco, a automação é omnipresente em toda a sua estrutura, a 

obtenção de informação está à frente de tudo e a segurança é a medida da 

confiança e da experiência. 
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Em termos práticos a estratégia de transformação digital que conduz à 

digitalização plena é um processo que inclui as seguintes etapas (Maiya, 2017): 

1. Mensuração: obtenção de informação detalhada sobre o estado da arte 

em termos de aplicações e tecnologia; 

2. Simplificação: ao nível da infraestrutura, das aplicações e dos processos 

de forma a agilizar o ecossistema tecnológico e a minimizar os custos de 

infraestrutura; 

3. Inovação: trocar as aplicações menos flexíveis por plataformas modernas 

que permitam desenvolver e implementar novos processos e modelos de 

negócio orientados para as expetativas dos clientes; 

4. Experiência do cliente: projetar e implementar processos e aplicações 

orientados para a experiência do cliente; 

5. Novas aplicações: desenvolvimento de novas aplicações inteligentes que 

suportem novos modelos de negócio, ofertas de produtos/serviços e 

canais de distribuição; 

Graficamente, o processo de digitalização plena pode ser representado da 

seguinte forma (Maiya, 2017): 

Figura 51. Processo de Digitalização Plena 

 

Fonte: Maiya (2017, p. 345) 
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Um dos aspetos importantes afetados pela transformação digital tem a ver 

com a mudança do papel desempenhado pelas agências bancárias. 

Tradicionalmente, as agências serviam como ponto central no relacionamento 

com os clientes. Este relacionamento é desenvolvido de uma forma mais formal, 

tendo como objeto operações/transações que poderiam ser efetuadas noutros 

canais (internet, telefone, ATM120 ou até social media). No atual posicionamento 

de um banco de retalho, procura-se utilizar a existência de uma agência para 

enriquecer o tempo de espera, através de conteúdos informativos ou interações 

com outros trabalhadores; conhecer antecipadamente as intenções dos clientes, 

de forma a preparar a interação; testar a otimização do tempo de duração dos 

processos de negócio, procurando minimizá-lo e mudar/alargar a função da 

agência, tornando-a num ponto de contato com a comunidade, quer do ponto de 

vista económico quer do ponto de vista social (Feher & Varga, 2017). 

Também a lealdade dos clientes ao seu banco é uma matéria de relevo no 

âmbito da transformação digital. Se esta importância é elevada nos clientes 

particulares, é ainda maior quando se fala de clientes empresa. Tudo passa pela 

qualidade percebida do serviço121 e pela forma como esta impacta no negócio 

do próprio cliente. Como já anteriormente foi referido, aquilo que os clientes 

empresa e sobretudo PME valorizam é a eficiência, a disponibilidade, a 

fiabilidade e a privacidade. Estas são as variáveis associadas ao modelo E-S-

QUAL (Parasuraman, Zeithamal & Malhotra, 2005). 

Jacques Bughin & Tanguy Catlin no seu artigo “What Successful Digital 

Transformations Have in Common”, publicado na Harvard Business Review de 

dezembro de 2017 (Bughin & Catlin, 2017). Apontam 6 fatores relevantes para 

empresas estabelecidas optarem pela inovação digital do seu negócio e se 

transformarem em reinventoras do seu posicionamento estratégico. São eles: 

• Estarem preocupadas com a incerteza no futuro, uma vez que ao 

entenderem esta possibilidade preferem apostar na antecipação; 

 

120 Ver glossário.  

121 Ver glossário.  
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• Entenderem todos os riscos associados ao negócio e não apenas os que 

decorrem da inovação, pois quanto mais depressa ocorrer esta perceção 

mais rapidamente a empresa avança na reinvenção digital; 

• Avançarem com uma estratégia em duas frentes: no negócio principal e 

na diversificação, ao quais dedicam igual quantidade de recursos; 

• Estabilizarem as competências de liderança, pois as empresas estão mais 

disponíveis para o caminho da reinvenção digital quando os seus líderes 

estão predispostos para tal; 

• Focar o negócio com base na procura, pois é na adesão dos clientes em 

escala que reside o sucesso e a rentabilidade da transformação digital; 

• Testar tecnologias inovadoras e de vanguarda, de forma a poder ligar o 

digital a vários níveis e a reinventar a experiência do cliente de uma forma 

cada vez mais orientada para aquilo que este considera como valor. 

3.5. MARKETING E CUSTOMER-CENTRICITY NA BANCA DE RETALHO 

De acordo com o estudo “Retail Banking 2020”, da PricewaterhouseCoopers 

(PwC), a mudança que está a ocorrer na banca com a transformação digital é 

simultaneamente uma evolução e uma revolução. Muitos bancos estão a inovar 

e a experimentar novos produtos, novos canais e novas formas de trabalhar data 

analytics. Mas para outros abraçar a transformação digital é apenas continuar a 

linha estratégica que antes já tinham definido (Sullivan, Garvey, Alcocer & 

Eldridge, 2014). 

Para o setor bancário de retalho, a conjuntura continua difícil: rentabilidades 

baixas, custos elevados e um crescimento que não passa de uma ilusão. A 

regulação impacta sobre os modelos de negócio limitando o seu potencial de 

expansão e, frequentemente, inibindo o crescimento por essa via. 

Simultaneamente, novos operadores entram no mercado alavancados por 

enquadramentos legislativos como a PSD-2, sem terem de cumprir os requisitos 

regulamentares a que os bancos tradicionais se encontram obrigados. A 

tecnologia é cada vez mais o recurso/chave para otimizar a capacidade 

operacional e a experiência do consumidor. 
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Para complementar este cenário, os clientes e o mercado procuram níveis 

cada vez mais elevados de serviço e de valor. Para a PwC, existem 6 prioridades 

fundamentais para enfrentar este cenário:  

1. Desenvolver um modelo de negócio customer-centric, colocando os 

clientes no centro da ação, aprofundando o conhecimento sobre estes e 

procurando entender as suas necessidades em vez de focar nos 

produtos ou no preço; 

2. Otimizar a distribuição, alargando os canais com base no potencial 

disponibilizado pela transformação digital, reformulando as agências 

para torná-las um lugar de convívio/encontro social, estabelecendo 

parcerias para alargar a rede geográfica com pontos de contacto com o 

cliente, usando as redes de distribuição de outras entidades; 

3. Simplificar o modelo de negócio e operacional, indo ao encontro das 

expectativas dos clientes, conjugando a organização, os canais e os 

produtos para que tudo seja simples e fluído na sua perspetiva, sem 

descurar a componente regulamentar nem o risco operacional; 

4. Conseguir vantagens ao nível da informação, conjugando os dados 

das diversas áreas operacionais (front, middle e back office, customer 

experience, operações, preço, informação financeira e de risco, custos e 

rentabilidade do cliente) com poderosas bases de dados externas e 

aplicando processos inovadores de data analytics, de forma a obter 

vantagens competitivas que venham otimizar o posicionamento 

estratégico do banco; 

5. Disseminar o espírito inovador e os recursos necessários para tal, 

alargando uma atitude de pesquisa e interrogação constante a toda a 

estrutura e tornando-se ágil no desenvolvimento de processos de 

negócio que venham a permitir vantagens diferenciadoras; 

6. Gerir proactivamente o risco, quer numa perspetiva regulamentar quer 

numa perspetiva de capital, agindo numa perspetiva contínua e não 

pontual, criando departamentos específicos que acompanhem e 

monitorizem as obrigações regulamentares do banco. 
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Os bancos precisam de se reequipar em termos estratégicos para o desfio da 

transformação digital. As suas estratégias e as estruturas organizacionais devem 

ser reconstruídas em torno do cliente, simplificadas e, sobretudo, menos 

dispendiosas. Os bancos precisam de ser expeditos, inovadores e adaptáveis, 

eficazes em fazer as coisas de forma diferente. Como anteriormente foi referido, 

não existe uma solução do tipo “every size fits all”. Cada banco deve encontrar 

o seu contexto de mudança, definir os seus atores, afetar os recursos disponíveis 

e escrever a sua história em direção ao novo posicionamento que resultar da 

transformação digital (Sullivan, Garvey, Alcocer & Eldridge, 2014). 

Um banco de retalho digital é um banco centrado no cliente, que usa a 

informação sobre os seus clientes e o conhecimento que dela lhe advém para 

procurar satisfazer de forma satisfatória as necessidades deste, mantendo entre 

ambos uma relação positiva e duradoura. Um banco centrado no cliente 

compreende que não existe alternativa entre focar no cliente e reduzir custos, 

pois reduzir custos é uma perspetiva minimalista de gestão que vai 

inevitavelmente reduzir receitas122, ao passo que focar no cliente é reforçar a sua 

satisfação, otimizar o posicionamento estratégico, aumentar a receita e a 

rentabilidade (Walsh et al, 2015). 

O conhecimento sobre os clientes é, portanto, a base da customer-centricity 

e a principal alavanca para otimizar a respetiva experiência. No jogo entre 

expetativas e perceções, aquilo que o cliente pretende é ser positivamente 

surpreendido em cada interação com o banco. Se isto é verdade no caso dos 

clientes particulares, é muito mais verdadeiro no caso dos clientes empresa, 

sobretudo no segmento PME. Para os seus gestores, normalmente atarefados 

com inúmeras tarefas operacionais e relacionais, as tarefas específicas de 

gestão encontram-se por hábito na última prioridade de tempo disponível. 

Por isso, é tão importante que o conhecimento que o banco tem sobre a sua 

empresa e também sobre si próprio se consubstancie em valor, relacionamento, 

eficiência, disponibilidade, fiabilidade, feedback e vantagens, ou seja, as 

 

122 Ver, a este respeito, a figura nº 32 do 2º capítulo (Processo de Contração Económica). 
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variáveis básicas dos modelos E-S-QUAL e E-RecS-QUAL (Parasuraman, 

Zeithamal & Malhotra, 2005), que serão analisadas no sexto e sétimo capítulo.  

Numa estratégia de customer-centricity, a ligação ao cliente é feita através de 

uma proposta de valor123 clara, que inclua um conjunto de benefícios que o 

banco oferece para além da sua oferta base. Esta proposta de valor deve ser 

construída com base na informação que o banco tem do cliente e do mercado e 

tem de ser comunicada de uma forma percetível, fomentando assim a adesão 

dos clientes e possibilitando ao banco a obtenção de vantagens face aos seus 

concorrentes (Kotler, 2003). 

No entanto, as expetativas geradas por esta proposta de valor têm de ter uma 

correspondência ao nível da perceção do cliente em cada interação com o 

banco. Esse é o principal papel da tecnologia de uma estratégia de customer-

centricity no âmbito da transformação digital. Também neste domínio a 

simplicidade é a palavra de ordem e é fundamental que o desenvolvimento 

tecnológico seja orientado para a inovação, na medida em que esta for 

reconhecida como valor pelo cliente (Walsh et al, 2015). 

Outros quadrantes ligam à perspetiva de marketing e tecnológica numa 

estratégia customer-centricity: a estrutura organizacional deve funcionar como 

suporte dos trabalhadores de primeira linha124, na qual o talento, a flexibilidade 

e o compromisso sejam reconhecidos e valorizados. O rigor operacional, 

financeiro e regulamentar não pode estar fora deste enquadramento, devendo 

ser uma atividade proativa, continuada e paralela ao core business do banco e 

não uma atividade pontual, reativa e espaçada no tempo (Walsh et al, 2015). 

Em resumo, uma estratégia customer-centricity vai basear-se nos seguintes 

pilares (DeLaCastro et al, 2014): 

• Dominar a informação crítica para a transformação digital do banco; 

 

123 Ver glossário. 

124 Ver, a este respeito, a figura nº 33 do 2º capítulo (Organização Tradicional versus 
Organização Focada no Cliente). 
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• Agir estrategicamente, quer no banco como um todo quer departamento 

a departamento; 

• Ter em conta o custo de não assumir a transformação digital; 

• Avaliar cada alternativa cuidadosamente; 

• Criar um itinerário para implementar a transformação digital. 

3.6. A DISTRIBUIÇÃO NUMA PERSPETIVA OMNICANAL 

Em qualquer estratégia de distribuição, os canais representam diferentes 

maneiras de interagir com os clientes e diferentes tipos de canais representam, 

a final, a forma como produtos, serviços ou informação são transferidos. A pesar 

da inovação tecnológica, muitos de nós ainda estamos arreigados aos canais 

físicos. Se isto é verdade para muitos setores de atividade, é sobretudo verdade 

para o negócio da banca de retalho onde, como tem sido repetidamente 

afirmado, o negócio é patrimonial e assente na confiança.  

O processo de compra é um dos pontos sensíveis na interação entre qualquer 

empresa e o seu cliente. Se por um lado, toda a organização projeta a sua 

estratégia para um fecho positivo deste processo, por outro lado clientes cada 

vez mais sofisticados reconhecem o seu poder negocial e levam a empresa a 

introduzir ajustamentos nos seus produtos/serviços. Disponibilidade, 

conveniência, custo ou rapidez são aspetos fortemente valorizados pelo cliente, 

não numa perspetiva individual, mas numa perspetiva cumulativa e até 

sinergética, pois é do mix destes itens e de outros que o cliente retira a qualidade 

percebida e o acréscimo de valor. Qualquer empresa que quer maximizar o 

resultado da sua estratégia de marketing não pode escamotear esta realidade 

(Saghiri, Wilding, Mena & Bourlakis, 2017). 

A estratégia de distribuição omnicanal difere da estratégia multichannel125 

porque na segunda o cliente pode aceder aos canais disponibilizados pelo banco 

um de cada vez, ao passo que na primeira ele pode optar por aceder ao banco 

simultaneamente através de vários canais, ou mesmo todos. 

 
125 Ver glossário.  
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Esta facilidade resulta da evolução tecnológica enquadrada na transformação 

digital, sobretudo por via da banalização no uso de certos canais (internet e redes 

sociais) em diversos equipamentos (desktops126, laptops127, tablets128 e 

smartphones). Podemos ainda assumir uma terceira estratégia de distribuição, 

denominada cross-channel, que corresponde à utilização conjunta de diversos 

canais para a mesma compra. A análise comparativa entre estas três estratégias 

é sintetizada no quadro seguinte (Mosquera, Pascual & Ayensa, 2017): 

Quadro 8. Análise Comparativa Multichannel, Cross-channel e Omnicanal 

 

Fonte: Mosquera, Pascual & Ayensa (2017, pp. 170-171) 

Importa neste ponto destacar que, para além dos canais, a estratégia de 

distribuição omnicanal comporta ainda a figura de agentes que no entender de 

(Saghiri, Wilding, Mena & Bourlakis, 2017) correspondem aos intervenientes 

associados a cada um dos canais. 

Assim, o cliente pode, por exemplo, consultar o preço ou as características de 

um produto no catálogo de uma loja ou numa rede social, efetuar a encomenda 

online e o pagamento diretamente a um vendedor na loja da marca ou do seu 

 
126 Ver glossário.   
127 Ver glossário. 
128 Ver glossário. 
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representante. A interligação e complementaridade entre os diversos canais ao 

longo do processo de compra é uma das características fundamentais desta 

estratégia de distribuição e um dos fatores relevantes para o acréscimo de valor 

que o cliente reconhece. 

O marketing da distribuição omnicanal como resulta da própria definição 

desta, utiliza uma abordagem costumer centricity de forma a proporcionar aos 

clientes uma experiência de compra holística, flexível e contínua onde os dados 

que a empresa tem sobre o cliente são usados para lhe proporcionar maior 

conforto, conveniência e satisfação. 

À semelhança de todos os processos enquadráveis na transformação digital, 

a informação resultante da aplicação de data analytics sobre os dados dos 

clientes é o leito onde o rio se move. Se esta nova forma de retalho não é 

enquadrável em todos os setores, na banca de retalho ela é particularmente 

proveitosa, pois permite conjugar a personalização do relacionamento com 

algum distanciamento dos interventores sem se quebrar a confiança inerente ao 

negócio em si mesmo (Mosquera, Pascual & Ayensa, 2017). 

Apesar destas vantagens muitos bancos consideram que a estratégia 

omnicanal é desvirtuar a experiência do consumidor, assumindo que cada cliente 

é diferente do outro e por isso mesmo uma estratégia de distribuição abrangente 

levará à perda do efeito diferenciador que a interação pessoal propicia. No 

entanto a transformação digital e a tecnologia associada permitem ir muito mais 

longe que a mera disponibilização de apps em cascata sem ter em conta o perfil 

dos seus destinatários. 

Cada aplicação pode e deve ser preparada para reconhecer o perfil de cada 

utilizador e ajustar o próprio ambiente às preferências deste. Mais que isso, a 

mesma aplicação pode e deve ser formatada para utilização em diversos 

equipamentos, tais como smartphones, tablets, laptops ou desktops. Para além 

disso os próprios sistemas operativos associados a cada um destes 

equipamentos permitem abordagens distintas à mesma aplicação podendo por 

isso mesmo o respetivo valor ser maximizado por esta via. 
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Tudo isto nos demonstra que a palavra omnicanal não é apenas mais uma 

buzzword129 de marketing, mas antes uma experiência em curso e um diálogo 

permanente com clientes e outros stakeholders (Pleiter, 2015). 

No seu Retail Banking Insights nº9, de janeiro de 2017, a consultora norte-

americana McKinsey aponta um conjunto de seis fatores de sucesso na 

estratégia de distribuição omnicanal, que validou junto de bancos da América do 

Norte. São eles (Guzraty, Kelly & Ross, 2017):  

• Captar o valor resultante do aumento da penetração e do uso do produto; 

• Reforçar as vendas digitais como forma de aumentar a rentabilidade; 

• Partilha rápida de informação sobre erros em transações ou outras 

operações; 

• Captar a experiência certa ao nível das telecomunicações móveis; 

• Migrar transações efetuadas em agências para canais digitais; 

• Aproveitar eventual apetência dos clientes para interações virtuais. 

3.7. QUE PAPEL PARA AS PESSOAS? 

Uma convicção errada entre muitos gestores bancários a acompanhar 

processos de transformação digital é que, no futuro, as pessoas se poderão vir 

a tornar redundantes. Esta convicção advém do crescente funcionamento digital 

das próprias sociedades e do nível incremental de adaptação que uma boa parte 

das populações apresentam relativamente a esta nova realidade. Neste 

contexto, com os volumes de negócios a tardar em crescer, as margens do 

negócio a tardar em subir e a rentabilidade sem arrancar descolar dos mínimos, 

o sonho de qualquer gestor bancário é poder automatizar as operações e cortar 

naquela que é a maior fatia de “custos inevitáveis” dentro de um banco de 

retalho: os recursos humanos. 

No entanto o negócio bancário é sobretudo um negócio relacional, de pessoas 

para pessoas. Mesmo o cliente mais propenso à inovação tecnológica assume 

que, em situações excecionais, a interface digital não tem condições para 

esclarecer dúvidas e resolver constrangimentos da mesma forma que a 

 

129 Ver glossário.  
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intervenção humana. Por isso gestores mais esclarecidos reconhecem que a 

melhor solução é um modelo híbrido, onde a crescente automatização de 

transações e operações permitirá resguardar a intervenção humana para 

momentos ou situações que os clientes não consigam resolver exclusivamente 

pela via digital. Entre essas situações estarão os serviços de aconselhamento 

financeiro sobre os quais 53% dos clientes estão disponíveis para pagar mais 

para os obter, segundo estudo da EFMA e da Accenture (Bonfati et al, 2016). 

No novo contexto digital da banca de retalho, a preocupação com os recursos 

humanos coloca-se a três níveis: reforçar a sua operacionalidade com as 

pessoas e as ferramentas corretas, treinar a força de vendas para os novos 

desafios e comprometê-la com a nova atitude do banco junto dos clientes e do 

mercado. Tendo em conta a evolução das necessidades e das expectativas dos 

clientes, bem como os desenvolvimentos tecnológicos dos concorrentes e do 

mercado, a excelência operacional não é só mais uma meta no atual ambiente 

competitivo e regulatório do setor bancário de retalho. A inovação digital leva os 

principais bancos a redesenharem os processos de negócio mais críticos na sua 

atividade. O sucesso passa por quatro aspetos relevantes, quase todos ligados 

à evolução digital do negócio (Duthoit et al, 2015): 

• Um modelo de implementação da mudança que crie impacto rapidamente; 

• Uma plataforma digital e uma arquitetura de dados que superem os 

anteriores sistemas sempre que necessário; 

• Um modelo pragmático de otimização de processos que use a tecnologia 

para maximizar a eficiência e a experiência do consumidor; 

• Uma liderança e mudança cultural que desenvolva nos consumidores um 

mindset orientado para a excelência. 

Todas estas profundas alterações na forma de interação do banco com os 

seus clientes estarão condenadas ao fracasso se confiarmos apenas na 

tecnologia. Num contexto de forte e até radical mudança nos processos de 

negócio, cabe às pessoas liderarem a transição entre o anterior modelo 

relacional e o atual modelo digital. 
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Estas pessoas são, em primeiro lugar os gestores e líderes do processo de 

digitalização do banco, diretores de topo das áreas tecnológicas, de 

organização, de marketing e comerciais. Em segundo lugar, é fundamental o 

papel dos comerciais de primeira linha que asseguram a interação direta com os 

clientes. Cabe-lhes a eles, sem perder a proximidade do contato, apresentar e 

demonstrar aos clientes da sua carteira as vantagens da interação digital com o 

banco, explicando como o cliente poderá ter o melhor de dois mundos de uma 

forma rápida, simples e eficaz. Por fim, os trabalhadores que nos departamentos 

de back office asseguram a continuidade do negócio e o apoio funcional às 

primeiras linhas. Cabe a estes uma utilização massiva da tecnologia digital, 

libertando os seus colegas da primeira linha de interações administrativas 

resolúveis por outros canais e disponibilizando-lhes tempo útil para a sua 

atividade principal, o relacionamento com os clientes (Duthoit et al, 2015; 

Kaufman et al, 2015; Walsh et al, 2015; Bonfati et al, 2016). 

3.8. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Ao longo dos últimos cinquenta anos a evolução das tecnologias de 

informação tem sido exponencial e não tem deixado pedra sobre pedra no 

edifício civilizacional que resultou do termo da II Guerra Mundial, mas desde 

2010 a digitalização da tecnologia rapidamente se estendeu a todos os setores 

da economia e a todas as vertentes da vida em sociedade. Na base desta 

revolução digital não só os gigantes GAFA (Google, Amazon, Facebook e Apple) 

mas também uma infinidade de pequenas startups tecnológicas, centros de 

investigação universitários e grupos informais de amigos que ocupam o tempo 

livre a programar aplicações (as tais apps) para telemóveis, tablets e internet. A 

tudo isto juntou-se o aparecimento dos smartphones, que banalizaram o acesso 

à internet em qualquer ponto do planeta e criaram um estado de sempre online 

a que aderiu a maioria da população. 

Da sociedade para a economia, da economia para a banca, a transformação 

digital tornou-se uma ferramenta imprescindível para um banco de retalho poder 

manter elevados níveis de satisfação e fidelização nos seus clientes, bem como 

otimizar o seu posicionamento estratégico num mercado cada vez menos 
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rentável e cada vez mais competitivo. Tradicionalmente um forte investidor em 

I&D, a banca de retalho não ignorou este desafio e avançou rapidamente para 

processos de mudança a este nível, partindo da tecnologia para a distribuição e 

da distribuição par o marketing, sempre com um referencial estratégico centrado 

no cliente. 

Estratégia, cultura, liderança, pessoas e processos são os pontos chave desta 

jornada que se pode articular em quatro níveis até o banco atingir a maturidade 

digital. Três expressões sobressaem nesta conjuntura: 

• customer centricity, colocando a jornada e a experiência do cliente no 

centro do relacionamento e do esforço de marketing do banco; 

• distribuição omnicanal, alavancando a tecnologia de forma que o cliente 

possa estar conectado com o banco em simultaneamente através de 

diversos canais, podendo em cada momento optar em que canal quer 

interagir ao longo do processo relacional; 

• data analytics recorrendo a fontes cada vez mais vastas e profundas e a 

pesquisas cada vez mais precisas e relacionais de forma a ampliar o nível 

de conhecimento dos clientes e aproveitar essa informação para 

aumentar os seus níveis de satisfação e o acréscimo de valor. 

Em resumo, mais que uma ferramenta tecnológica de reduzir custos sem 

perder operacionalidade, a transformação digital é uma poderosa ferramenta 

estratégica de reposicionamento de um banco de retalho, em linha com aquilo 

que é valor para os seus clientes e libertando aos seus comerciais de primeira 

linha tempo disponível para estes se dedicarem à sua atividade principal. 
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 CADEIA DE VALOR E MENTORIA NA BANCA DE RETALHO 

4.1. CADEIA DE VALOR NA BANCA DE RETALHO 

No ponto nº 5 do segundo capítulo foi abordada a problemática da cadeia de 

valor na banca de retalho, quer na ótica do banco quer na ótica do cliente. Apesar 

de a análise efetuada ter já subjacente o processo de transformação digital, a 

evolução do estudo leva-nos agora a revisitar o tema, depois de no terceiro 

capítulo ter sido aprofundada a temática da digitalização. O cerne do 

posicionamento do banco é indubitavelmente o valor que este tem capacidade 

de gerar para os seus clientes e que eles reconhecem como diferenciador e 

vinculante para o seu relacionamento bancário. Por isso, o que muda não é, 

propriamente, o foco da estratégia do banco, mas sim a ferramenta principal que 

este irá utilizar para reforçar o seu posicionamento estratégico. 

Tudo resulta da articulação entre recursos e competências, a que Canals 

(1993) chama “indutores diferenciadores” e que inclui na cadeia de valor do 

banco, permitindo desta forma que o cliente reconheça o serviço como único e 

o prefira relativamente a serviços equivalentes oferecidos por concorrentes. 

Resulta também daqui uma associação forte entre competências e cadeia de 

valor, que funciona sobretudo ao nível das atividades primárias e resulta na 

captação de vantagens competitivas. 

A transformação digital é para a banca de retalho uma excelente oportunidade 

para captar valor através da inovação disruptiva. A tecnologia permite tornar as 

operações mais ágeis e eficazes, redesenhar os processos de negócio e 

diferenciar as estratégias dos bancos concorrentes. Apesar dos serviços 

financeiros serem dos setores onde a transformação digital se encontra mais 

avançada, existe ainda muito espaço para inovar, redesenhar produtos e 

serviços e apresentar novas propostas de valor aos clientes e ao mercado. 

De acordo com um estudo da Cisco (Barbier, Delaney, O´Connell & Selvaggio, 

2016), 28% dos clientes bancários não confiam nos seus bancos para 

representar os seus interesses. 
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Isto significa que os clientes estão nesses bancos por razões de preço ou 

outro tipo de facilidades e que facilmente os trocarão por um concorrente. 

Empresas que assumem a transformação digital como uma estratégia 

organizacional, que são tecnologicamente intensivas e que apresentam uma 

grande convergência entre tecnologia e operações, dependendo fortemente da 

tecnologia e da inovação de processos para serem competitivas, focam a sua 

atenção no seu valor digital130 potencial. Este é, por exemplo, o caso do setor 

dos serviços financeiros, conforme se conclui num estudo da Cisco (Barbier et 

al, 2016), cujo resultado é apresentado na figura seguinte: 

Figura 52. Valor Digital por Setores em 2015 

 

Fonte: Barbier et al (2017, p. 4) 

A captação de valor digital na banca de retalho passa por um conjunto de 

fatores que se conjugam no banco digital. De entre estes, os principais são os 

seguintes (Barbier, Delaney, O´Connell & Selvaggio, 2016): 

• Transformação das vendas e serviços: interações coordenadas entre 

diversos canais permitindo um relacionamento personalizado e inteligente 

com o cliente quer a nível físico quer a nível virtual; 

 
130 Ver glossário.  



A transformação digital na banca de retalho para PME 

 

José Alberto Maia Pereira   137 
  

• Trabalhadores do futuro: quadros que usem a ligação entre vários 

dispositivos para melhorar a produtividade, otimizar a colaboração e 

reduzir custos, quer estejam em agências, em call centers ou na sede; 

• Pagamentos: induzir os clientes a usarem os smartphones para pagarem 

produtos e serviços, melhorando a conveniência e capturando segmentos 

menos bancarizados; 

• Aconselhamento por vídeo: informando e orientando os clientes através 

de um especialista remoto, disponível tanto nas agências como em 

dispositivos móveis, gerando oportunidades de upselling e venda cruzada; 

• Publicidade dirigida a alvos específicos: conteúdos de marketing 

enviados por mail, redes sociais, internet e outros dispositivos móveis, 

promovendo ligações relevantes com clientes selecionados; 

• Serviços de marca branca: permitem aumentar a presença virtual nos 

mercados globais através da parceria com outras marcas de grande 

visibilidade; 

• Inovação de produto: desenvolvimento de novas ofertas com base no 

feedback dos clientes, aumentando o time-to-market e melhorando as 

oportunidades de venda cruzada; 

• Consultoria baseada no conhecimento: serviços de consultoria com 

base no conhecimento acumulado sobre o cliente, as suas necessidades 

e preferências; 

• Agência virtual: automatização de transações e esclarecimentos através 

de self-service, melhorando a satisfação do cliente e baixando os 

requisitos de pessoal; 

• Cibersegurança: é a base para toda a atividade de natureza digital, é 

fundamental para a credibilização desta estratégia e da própria imagem 

do banco. 

Graficamente a representação destes fatores de captação de valor digital é a 

seguinte: 
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Figura 53. Fatores de Captação de Valor Digital 

 

Fonte: Barbier, Delaney, O’Connell & Selvaggio (2016, p. 10) 

De acordo com o estudo “Digital in Corporate Banking reaches the Tipping 

Point”, elaborado pela BCG (Danny et al, 2015), existem três propostas de valor 

digital centradas no cliente com potencial para aumentar o nível de desempenho 

e de benefícios quer para o cliente quer para o banco: 

• Um modelo de banca eletrónica simples, intuitivo e user friendly, com 

o qual as pessoas se sintam confortáveis em interagir, cujos outputs 

respondam perfeitamente às suas solicitações e cujas recomendações 

vão ao encontro das suas necessidades e preferências; 

• Aconselhamento digital avançado, que tenha em conta o histórico do 

cliente, as suas necessidades e interações habituais e a forma como a 

informação disponibilizada poderá potenciar o respetivo negócio (gestão 

de tesouraria, apoio ao investimento, fundos comunitários, etc); 
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• Apoio à decisão em tempo real, centrado no armazenamento de 

informação relevante e no trabalho de data analytics personalizado para 

as necessidades de cada cliente, permitirá a este apoiar em tempo real 

as decisões que terá de tomar na sua atividade, facilitando a gestão 

corrente da sua empresa e estabelecendo uma verdadeira parceria de 

negócios entre o banco e o cliente. 

No caso da banca de retalho para PME, o desafio é ter a capacidade de 

aumentar sustentadamente o valor para o cliente, inovando na forma como o 

banco o faz. Neste segmento, a estratégia customer-centricity é diferente dos 

segmentos de particulares, mas é muito mais importante ao nível da cadeia de 

valor. De acordo com o estudo “Next Generation SME Banking”, publicado pela 

Accenture em 2011, a intervenção do banco ao nível do ecossistema dos 

pequenos negócios pode conduzir a uma maior retenção dos clientes por via do 

papel das pessoas nas atividades primárias da cadeia de valor, nomeadamente 

na performance do bom relacionamento por parte do gestor de cliente. Esta 

realidade pode ser observada na figura seguinte: 

Figura 54. Ecossistema PME versus Razões para Escolher/Deixar o Banco 

 

Fonte: Dany et al (2015, pp. 6-7) 

A análise do valor no banco de retalho pode ainda ser efetuada com base em 

oito arquétipos de modelos de negócio financeiro sustentáveis, conforme 

proposto por Yip e Bocken (2018) e apresentado no quadro seguinte: 
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Tabela 5. Valor em Arquétipos de Modelos de Negócio Financeiro Sustentável 

 

Fonte: Yip & Bocken (2018, p. 157) 

4.2. MENTORIA E RELAÇÕES DE AJUDA 

4.2.1. A MENTORIA NA ÓTICA DE KRAM: PRINCIPAIS CONCEITOS 

O que é um mentor? Se recuarmos à antiguidade, a palavra mentor surge pela 

primeira vez na “Odisseia”, de Homero. Nesta epopeia, Ulisses parte para a 

guerra com Tróia deixando para trás o seu filho, Telémaco, que está em idade 

escolar. Ulisses deseja que o filho seja educado para ser um grande rei e, por 

isso, contrata um amigo para o educar enquanto ele está longe. Conhecido por 

ser sábio e sensível, o nome deste seu amigo é Mentor (Lourenço, 2018). 

Sabedoria e sensibilidade são as principais caraterísticas de um mentor, tal 

como são as grandes mais-valias de um professor ao longo dos tempos. Mas 

como funciona esta ligação no meio das empresas e das organizações? No 

ambiente restrito da família ou de uma sala de aulas parece simples tirar o 

melhor partido do potencial de um filho ou de um aluno. Mas como o fazer numa 

organização com dezenas, centenas ou mesmo milhares de colaboradores, 

onde todos concorrem em perseverança e resiliência, compromisso e talento? 

Como trazer à superfície o melhor de cada colaborador e capitalizá-lo em prol 

dele próprio e da organização? A resposta pode estar no conceito moderno de 

mentoria. 
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Segundo Kram (1985), a mentoria é uma relação de trabalho que envolve 

duas pessoas, com níveis de experiência profissional distintas, em que uma 

delas usa o seu conhecimento de uma função/organização para ensinar e 

orientar a outra no seu percurso inicial nessa função/organização, dando-lhe a 

conhecer não só os principais aspetos associados ao desempenho expectável, 

mas sobretudo, o contexto ambiental em que este percurso irá decorrer. 

Como se pode inferir do conceito apresentado, a mentoria é sempre um 

processo temporal, onde não só existe uma forte componente de transmissão de 

conhecimentos, mas também uma “iniciação” do mentorado, ou “protegé” 

(Higgins e Kram, 2001), à cultura organizacional onde esse processo decorre. 

Nos dias que correm, com uma envolvente ambiental em permanente 

mudança e a constante necessidade de adaptação a novas realidades, quer por 

pessoas quer por organizações, a mentoria surge como uma ferramenta 

relevante e eficaz para transmitir aos novos parceiros/colaboradores as 

tendências informais que estão subjacentes a cada atividade e potenciando 

ainda o seu talento para lá dos conhecimentos científicos, nomeadamente ao 

nível das soft skills. 

É desta relação um-para-um, entre mentor e mentorado, que poderá surgir 

uma assimilação mais forte da cultura organizacional e um reforço do 

posicionamento estratégico alicerçado no talento e compromisso dos jovens 

quadros. O processo de mentoria, central nesta dinâmica, assenta em duas 

tipologias de funções ou aspetos do relacionamento (Kram, 1985; Ragins e 

Kram, 2007): 

• funções de carreira, que incluem aspetos ligados à aprendizagem dos 

conhecimentos e à progressão na hierarquia da organização; incluem-se 

nestas o apoio público, a atribuição de responsabilidades, o coaching, a 

proteção ou o desafio; 

• funções psicossociais, que abrangem aspetos ligados à auto-

valorização do colaborador, aumentando o sentimento de competência, a 

clareza de identidade e a efetividade nos conhecimentos profissionais; 
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incluem-se nestas a modelagem comportamental, a validação de 

comportamentos, o aconselhamento ou a amizade; 

O relacionamento mentor – mentorado é a base da mentoria e o fundamento 

para colocar o talento de um jovem quadro ao serviço da organização. O 

ambiente competitivo exige níveis elevados e constantemente renovados de 

criatividade, que apenas altos níveis de autoestima e um elevado entrosamento 

na cultura organizacional permitem. Daí o papel tão importante do mentor, qual 

Master Yoda, no despoletar do potencial do jovem mentorado e na ambientação 

deste à realidade da organização. Não apenas a nível laboral, mas sobretudo a 

nível estratégico e emocional, a tranquilidade e segurança transmitidas pelo 

mentor ajudam o mentorado a dar o melhor de si em cada momento. 

A relação de mentoria pode proporcionar benefícios para o mentorado, para 

o mentor e para a organização, mas nem sempre é fácil estabelecer uma relação 

de mentoria, pois esta envolve um conjunto de relações entre pessoas que 

alteram os seus estados emocionais e as suas necessidades, individuais ou 

organizacionais (Leal, 2013). 

Fundamental para a integração dos jovens quadros e para a libertação do seu 

talento, o processo de mentoria pode contar não apenas com um, mas com 

diversos indivíduos a apoiar o desenvolvimento de carreiras e pode ocorrer sob 

três formas (Kram, 1985): 

• em redes de desenvolvimento, onde quem fornece o apoio de carreira 

e psicossocial e a forma como o fornece são críticos para o sucesso, ou 

seja, é importante a rede de pessoas que influencia positivamente o 

mentorado (atenção, avanço de carreira), mas também a diversidade 

dessa rede (comunidade, emprego, escola) e a força desse 

relacionamento; 

• em mentoria por pares, importante em organizações muito 

hierarquizadas, onde existe um elevado potencial de relacionamento 

entre pares e um grau de mutualidade que leva quer o mentor quer o 

mentorado a experimentar ser tanto o fornecedor como o destinatário da 

mentoria, oferecendo uma excelente alternativa ao modelo de mentoria 
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convencional, por fornecer uma variedade de benefícios que 

proporcionam um leque de apoios ao desenvolvimento e crescimento 

pessoal e profissional em cada estágio de carreira, e desenvolvendo 

assim um sentido contínuo de competência, responsabilidade e 

identidade como especialistas; 

• em mentoria formal ou informal, ou seja, em programas de mentoria 

validados e enquadrados pela organização, logo formais, ou através de 

um relacionamento natural onde o conhecimento e os assuntos fluem com 

o tempo de um modo despreocupado e informal, sendo este o modelo de 

mentoria preferido quer de mentores, que selecionam os seus 

mentorados de entre aqueles que desejam e acreditam no seu 

investimento de energia, quer de mentorados, que respeitam os seus 

mentores e são abertos aos seus dados (Chao, Waltz & Gardner, 1992). 

Por fim, importa salientar que a mentoria resulta normalmente num reforço da 

relação emocional, gerando amizades que perduram para a vida. Todos se 

lembram, nalgum ponto do percurso profissional, daquele “chefe” ou colega mais 

velho que trouxe ao de cima o melhor de cada um, reforçando a autoestima, a 

competência e a credibilidade. 

4.2.2. SCHEIN E AS RELAÇÕES DE AJUDA: PRINCIPAIS CONCEITOS 

As relações de ajuda correspondem ao perfil colaborativo que muita gente 

deseja hoje para as organizações e para a própria sociedade. Têm sido alvo do 

trabalho de Edgar H. Schein desde 1969 e correspondem, segundo o autor, a 

uma filosofia que conduz a um conjunto de processos psicossociais 

consubstanciados numa atitude de ajuda a outros indivíduos, grupos ou 

organizações e a uma mais-valia para o relacionamento interpessoal no seio 

desses grupos (Schein, 1999, 2009, 2013). 

De certa forma os estudos sobre as relações de ajuda não são mais que a 

conceptualização das práticas correntes ao longo da história, procurando 

entender a efetiva dinâmica do relacionamento um-para-um em grupos e 

organizações, orientadas para o crescimento interpessoal e para o bem comum. 

O objeto das relações de ajuda são os relacionamentos sociais e devemos 
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ressalvar, logo de início, que esta ajuda não tem de ser necessariamente 

desinteressada, mas que por outro lado, algum interesse não tem de ser 

necessariamente monetário. 

Schein refere que a ajuda pode ser informal, semiformal ou formal, sendo a 

primeira pautada por um comportamento altruísta e colaborativo, a segunda 

correspondente a uma intervenção técnico-material solicitada e a terceira 

decorrente de uma dificuldade pessoal que carece de apoio técnico 

especializado (por exemplo, médico). 

Os intervenientes na relação de ajuda são, por um lado, o fornecedor dessa 

ajuda, denominado facilitador ou consultor, e o destinatário ou recetor da mesma, 

denominado cliente. A compreensão da dinâmica desta relação contribui para 

que esta se torne mais eficaz (Schein, 2009). 

Os relacionamentos sociais baseiam-se nas preferências de cada pessoa e 

na comunicação recíproca, sentida como justa e equitativa e na relação baseada 

em papeis, onde cada ator é, a seu tempo, emissor ou recetor. Para existir esta 

interação é importante que exista esta complementaridade nos papeis 

desempenhados e que a situação em que ela ocorre se encontre claramente 

definida, pois só assim os participantes irão saber que papeis desempenhar e o 

que esperar de cada um. Embora as regras sociais possam ser claras, são as 

preferências de cada pessoa que vão determinar como é estabelecida a relação 

de ajuda, baseadas na confiança e profundidade das relações existentes. Quem 

pretende ajudar deve estar consciente deste contexto, aceitar se o papel de 

facilitador lhe é atribuído ou não e entender o tipo de valores subjacentes à 

decisão do cliente de forma a tornar a relação justa e equitativa (Schein, 2009, 

2013). 

Nas interações entre indivíduos e grupos a atenção está normalmente focada 

no respetivo conteúdo e muito pouco na forma como esta se processa. Para 

Schein este modelo baseia-se numa suposição, que é a de a ajuda resultar 

sempre de um processo prévio de autoajuda (Schein, 1999, pag. 1). Neste 

sentido os modelos de atuação nas relações de ajuda são caraterizados pelo 

tipo de abordagem, pelo objetivo subjacente e pela aprendizagem que 
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proporcionam, considerando-se para este efeito três modelos base (Schein, 

2009, 2013): 

• Modelo de perito/especialista, onde se assume que o cliente contrata 

ao fornecedor da ajuda um serviço ou informação que por si só não 

consegue obter, gerando desta forma uma relação de dependência para 

com o fornecedor; trata-se de uma relação de carater normativo, que 

proporciona uma aprendizagem adaptativa e unívoca; 

• Modelo de analista: é uma extensão do anterior e baseia-se numa 

relação entre cliente e fornecedor em que este último é solicitado a fazer 

um diagnóstico e a apresentar uma prescrição para uma situação 

identificada; por este motivo o modelo tem uma abordagem prescritiva, 

partindo de um princípio de entreajuda entre cliente e fornecedor que tem 

como objetivo resolver a situação (Schein, 1999, 2009); 

• Modelo de facilitador: parte do envolvimento do cliente e do fornecedor 

na execução conjunta de um processo, sendo que este último ajuda o 

cliente através da partilha na ação de diagnóstico e no seu envolvimento 

no desenho de planos de ação; o objetivo é que o cliente aprenda a 

solucionar os seus próprios problemas, pois assim este serão eficazmente 

e sustentadamente resolvidos; este modelo parte de um princípio de 

entreajuda entre cliente e fornecedor apresentando uma abordagem 

construtiva de modo a que, no futuro o cliente possa resolver o problema 

sem necessitar de ajuda (Schein, 1999, 2009); 

Subjacente a qualquer relação de ajuda encontra-se o processo de 

comunicação entre o cliente e o fornecedor. Para que a ajuda seja eficaz o ponto 

central da comunicação deve ser a investigação das razões implícitas ao próprio 

pedido de ajuda, bem como à conjuntura que afeta o cliente, de forma que o 

processo seja objetivo e flua sem constrangimentos. A este levantamento da 

situação Schein inquirição (Schein, 1999, 2009, 2013). 

É importante destacar que, quando o fornecedor vai questionar o cliente sobre 

a situação que pretende ver resolvida, está a manifestar a sua ignorância sobre 

a mesma e, de alguma forma a ser humilde. A humildade em Schein (2013) 



A transformação digital na banca de retalho para PME 

 

José Alberto Maia Pereira   146 
  

corresponde a atribuir a um terceiro um status mais elevado do que ele reclama 

para si próprio. Na maioria das situações, a humildade é uma caraterística da 

inquirição, podendo ocorrer sob três tipos de status: 

• Humildade básica, que não é uma escolha, mas sim uma condição, 

resultante de nascimento ou posição social; 

• Humildade opcional, onde o status é atingido por estar presente e ser 

reconhecido por terceiros; 

• Humildade do aqui-e-agora, quando é baseada num sentimento de 

subordinação que promove o respeito mútuo. 

Segundo Schein (1999, 2009, 2013) podem ser considerados quatro tipos de 

inquirição: 

• Inquirição pura ou humilde, quando o cliente possui o controle do 

processo e dos conteúdos de comunicação; 

• Inquirição de diagnóstico, quando o fornecedor aponta sugestões, 

conselhos ou opiniões com base na história do cliente que visam facilitar 

a obtenção de uma solução eficaz; 

• Inquirição confrontacional, quando o fornecedor coloca ao cliente as 

suas ideias e opções, focando-se na sua visão do que se está a passar; 

• Inquirição orientada ao processo, foca-se na interação aqui-e-agora 

para avaliar a perceção do cliente sobre o fornecedor e o grau de 

confiança estabelecido.  

Numa dinâmica de grupo é possível estabelecer, num quadro de relação de 

ajuda, uma equipa eficaz onde cada membro ajuda os outros. Assim a essência 

do trabalho em equipa está no desenvolvimento e manutenção de relações de 

ajuda recíproca entre os membros do grupo. O trabalho em equipa é definido 

como um estado de múltiplas relações de ajuda recíprocas que incluem todos os 

membros do grupo a trabalhar em conjunto (Schein, 2009). 

Na perspetiva da liderança, as relações de ajuda prendem-se 

fundamentalmente com a criação de condições para que os indivíduos de um 
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grupo possam trabalhar em conjunto. Uma vez que estas interações se passam 

em contexto organizacional, as relações tornam-se complexas e por vezes 

discordantes. Esta complexidade ocorre também quando o líder precisa de 

ajuda, pois a sua posição hierarquicamente cimeira leva-o frequentemente a não 

a aceitar. É por isso importante que os líderes tenham em consideração os 

aspetos relativos ao equilíbrio do status e ao seu papel de negociação de forma 

a serem legítimos e eficazes (Schein, 2009). 

Para além de um processo social a ajuda é sobretudo uma atitude, um 

conjunto de comportamentos essencial na vida em sociedade. Ajudar é uma 

ação biunívoca, onde existe dar e receber. Porque muitos indivíduos se sentem 

constrangidos ao receber uma ajuda Schein (2009) definiu sete princípios 

operativos que, do ponto de vista do fornecedor, apoiem o cliente a aceitar 

receber uma ajuda. São eles: 

1. A ajuda efetiva ocorre quando tanto o cliente como o fornecedor estão 

prontos; 

2. A ajuda efetiva ocorre quando a relação de ajuda é percebida como sendo 

equitativa; 

3. A ajuda efetiva ocorre quando o fornecedor está num adequado papel de 

ajuda; 

4. Tudo o que se diz ou faz é uma intervenção que determina o futuro de 

uma relação; 

5. A ajuda efetiva inicia-se com a inquirição pura ou humilde; 

6. É o cliente que é o dono do problema; 

7. Nunca ninguém terá todas as respostas. 

4.2.3. MENTORIA E RELAÇÕES DE AJUDA: COMPLEMENTARIDADE OU 

EMPATIA? 

Ser mentor é um papel que se enquadra sem dificuldades no conceito de 

relações de ajuda: processos psicossociais orientados para apoiar terceiros, 

numa dinâmica de relacionamento um-para-um, o crescimento interpessoal com 
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uma mais-valia orientada para o bem comum, tudo isto se enquadra na relação 

estabelecida entre mentor e mentorado. Na base um processo de crescimento 

profissional, mas também humano, um percurso iniciático na cultura da empresa, 

com o objetivo de ensinar, capacitar, tornar eficaz. 

A disparidade ao nível da experiência profissional é a alavanca para o 

reconhecimento da competência do mentor pelo mentorado, reconhecimento 

este que deriva da necessidade deste último de rapidamente apreender os 

processos informais da organização onde entrou, bem como à expectativa de 

desempenho que sobre ele a gestão construiu. A urgência de uma resposta clara 

e sobretudo positiva por parte do jovem quadro leva à aceitação e ao respeito 

pela figura do mentor, gerando-se facilmente entre os dois uma relação de 

empatia que em muito beneficiará a comunicação e a aprendizagem. 

Mas será isto sempre assim? Claro que não, pois muitas vezes geram-se 

entropias que se tornam difíceis de ultrapassar. Nessas alturas, compete aos 

responsáveis pela gestão dos recursos humanos ou à gestão de topo da 

empresa ponderar a adoção de medidas alternativas, que contrariem a 

possibilidade de desgaste nas relações que venham a prejudicar o processo de 

aprendizagem. 

Quer seja ao nível das funções de carreira ou das funções psicossociais, na 

medida em que potencia uma forte assimilação da cultural organizacional e do 

posicionamento estratégico da empresa, o processo de mentoria revela-se 

fulcral na otimização do desempenho da organização no ambiente competitivo 

em que se insere. 

Tendo o relacionamento mentor – mentorado como base, a mentoria recorre 

à experimentação, à criatividade e ao compromisso para atingir o sucesso na 

preparação dos jovens quadros. Partindo de uma dinâmica erro – correção, o 

mentor transmite a sua experiência numa vertente essencialmente prática, de 

forma empática com o seu mentorado, a quem procura sempre que possível 

reforçar a autoestima. E deste atitude resulta normalmente um reforço da relação 

emocional, o que ilustra também a carga empática associada a este processo. 



A transformação digital na banca de retalho para PME 

 

José Alberto Maia Pereira   149 
  

É agora o momento de introduzir um conceito e 2 autores que ficaram 

conhecidos pelo seu trabalho em torno dele. O conceito é learning organization 

e os autores são Arie de Geus e Peter Senge.  

Ambos abordam a temática da aprendizagem, mas estudam-na partindo do 

indivíduo para a organização e cruzam-na com a dinâmica contínua de 

otimização do posicionamento estratégico. O primeiro define learning 

organization referindo que “Se tomar decisões é aprender, então todas as 

empresas aprendem o tempo todo. Não há necessidade de "construir" uma 

learning organization. Você já tem uma learning organization” (Geus, 1997, pag. 

61). Quanto ao segundo, a temática learning organization é abordada da 

seguinte forma “A aprendizagem individual, de certa forma, é irrelevante para a 

aprendizagem organizacional. Todos os indivíduos aprendem de forma contínua 

e, ainda assim, pode não haver aprendizagem organizacional. Mas se as equipes 

aprendem, então tornam-se um microcosmo de aprendizagem em toda a 

organização. Os insights obtidos são colocados em ação. As competências 

desenvolvidas podem-se alastrar a outros indivíduos e outras equipes, embora 

não haja garantia de que tal possa vir a acontecer. A concretização de uma 

equipe pode definir o tom e estabelecer um padrão de aprendizagem em 

conjunto para toda a organização” (Senge, 1994, pag. 220). 

A learning organization é uma organização que aprende a todo o momento 

por via dos estímulos e informações que o mercado lhe endereça. Esta 

aprendizagem é alicerçada nos dados recolhidos a partir das suas fontes 

habituais, mas também dos trabalhadores de primeira linha, que atuam como 

pontos de escuta da organização. Toda esta informação, após tratamento via 

data analytics e análise – decisão pela hierarquia do banco, constituem-se como 

ferramentas críticas para a otimização do posicionamento estratégico. 

4.3. MENTORIA, RELAÇÕES DE AJUDA E CADEIA DE VALOR NA BANCA DE 

RETALHO 

Ao introduzir o conceito de learning organization no ponto anterior, resulta 

claro que mentoria e relações de ajuda são um contributo precioso para 
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robustecer a cadeia de valor do banco, aumentar a criação de valor no cliente e 

otimizar o posicionamento estratégico. 

Não se pode olvidar que o negócio bancário de retalho é, antes de mais, um 

modelo de negócio racional, onde as caraterísticas específicas que se 

constituem como fatores críticos de sucesso131 não são, maioritariamente, 

ensinadas numa escola ou em pacotes de formação, mas quase sempre em 

formação on the job132, apoiadas por trabalhadores mais antigos e mais 

experientes (Schuchmann & Seufert, 2015). 

Ser uma learning organization é uma caraterística fundamental para ser uma 

organização inovadora e ser adaptável às alterações do ambiente competitivo. 

Aprender e inovar são duas faces da mesma moeda e só fazem sentido numa 

organização se conduzirem a uma maior robustez da cadeia de valor. Como 

poderá incidir a aprendizagem na cadeia de valor num banco da cadeia de 

retalho? Conforme foi referida anteriormente, o efeito aprendizagem vai incidir 

sobretudo nas tarefas com elevada intervenção humana, num formato formativo 

predominantemente on the job. Isto significa que a maior incidência ocorrerá ao 

nível das atividades primárias e, ao nível das atividades de suporte, na 

componente recursos humanos, conforme se pode observar na figura seguinte: 

  

 
131  Ver glossário. 
132  Ver glossário. 
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Figura 55. Mentoria, Relações de Ajuda e Cadeia de Valor num Banco de Retalho 

 

Fonte: elaboração própria 

Num caso de um banco, ser uma learning organization passa por alguns 

compromissos que envolvem a gestão, a organização e os recursos humanos 

ao nível da estratégia, da estrutura e da cultura, com o objetivo de aumentar o 

processo de aprendizagem continua dentro da organização e, 

consequentemente, a respetiva capacidade de resposta às solicitações do 

mercado, com 4 áreas de intervenção principais (Schuchmann & Seufert, 2015):  

1. A aprendizagem dos recursos humanos é uma tarefa da gestão de topo; 

2. O processo de aprendizagem deve conduzir à transformação da 

organização; 

3. O processo de aprendizagem deve ser conduzido transversalmente e 

incluir indivíduos e equipas; 

4. Os sistemas de gestão devem estar orientados para a aprendizagem e a 

inovação.  

Graficamente este modelo conceptual pode ser apresentado da seguinte 

forma: 
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Figura 56. Estrutura Conceptual da Learning Organization num Banco de Retalho 

 

Fonte: Schuchmann & Seufert (2015, 33) 

Ligada com a mentoria e o conceito de learning organization está a gestão do 

conhecimento133. Vendas, clientes, marketing, comunicação, I&D, mas também 

tesouraria, distribuição, armazenagem, transportes e restante logística, tudo 

dentro da vida de uma organização pode ser entendido como gestão do 

conhecimento. Esta pode ser explicita ou tácita, sendo explicita quando se 

encontra estruturada e documentada em manuais ou outras publicações. Mas a 

gestão de conhecimento mais relevante é tácita, pois reside na mente dos 

trabalhadores, sendo por isso pessoal, cognitiva, dificilmente passada a escrito, 

mas prontamente utilizada em cada situação que seja necessária (Karkoulian, 

Halawi & McCarthy, 2008). 

A gestão do conhecimento impacta diretamente na cultura de empresa e 

pressupõe um modelo formativo diferente para treinar as pessoas dentro da 

organização. A cultura de empresa gera comunidades de conhecimento, quase 

sempre conhecimento informal, que resulta de práticas aprendidas, repetidas e 

 
133 Ver glossário.  
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interiorizadas. Este modelo de transição de conhecimento encaixa perfeitamente 

numa lógica de mentoria, complementada sempre que necessário por relações 

de ajuda. Assim os programas de mentoria têm vindo a manifestar uma 

importância crescente nas organizações mais evoluídas, onde trabalhadores do 

conhecimento134 fazem uso da criatividade e da interação para desenvolver 

novas soluções que acrescentem valor para o cliente e otimizem o 

posicionamento estratégico da organização (Karkoulian, Halawi & McCarthy, 

2008, Schuchmann & Seufert, 2015, Hoyos, Thoene & Arjoon, 2016).  

Karkoulian, Halawi e McCarthy (2008) concluem a sua investigação sobre 

gestão de conhecimento e mentoria na banca libanesa indicando 4 hipóteses de 

ligação entre partilha e utilização de conhecimento neste setor de atividade: 

1. Existe uma relação positiva entre a mentoria formal e a partilha de 

conhecimento; 

2. Existe uma relação positiva entre a mentoria formal e a utilização do 

conhecimento; 

3. Existe uma relação positiva entre a mentoria informal e a partilha de 

conhecimento; 

4. Existe uma relação positiva entre a mentoria informal e a utilização do 

conhecimento; 

Os autores concluem que existe correlação positiva entre a mentoria formal e 

a partilha do conhecimento, mas o mesmo não acontece com a utilização desse 

conhecimento. No caso da mentoria informal a correlação é forte quer ao nível 

da partilha quer ao nível da utilização do conhecimento. 

Isto significa que, por um lado, um ambiente informal no processo de mentoria 

reforça o envolvimento dos participantes, e, por outro lado esse mindset leva a 

que os mentorados estejam mais disponíveis para partilhar e usar o 

conhecimento apreendido no seu contexto de trabalho na organização. 

 
134 Ver glossário. 
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Na banca de retalho, o tema da gestão de conhecimento é frequentemente 

um dossiê dominado por poucos e que funciona numa lógica top-down associada 

às direções de recursos humanos. Por outro lado, a mentoria é sobretudo on the 

job e efetuada de modo informal, sempre que um novo trabalhador chega a uma 

unidade de negócio, pelos trabalhadores mais antigos que a incluem. Torna-se, 

assim, relevante organizar e disseminar estes processos de mentoria, pois a 

robustez da cadeia de valor terá tudo a ganhar com essa iniciativa e, nesse 

sentido os clientes tenderam de reforçar a sua ligação ao banco. 

4.4. UMA ABORDAGEM INOVADORA AO POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 

Depois de cruzar mentoria e relação de ajuda na banca de retalho, cabe a vez 

de analisar o posicionamento estratégico sobre esta nova ótica, ela também 

influenciada pelo que foi dito sobre learning organization. O posicionamento 

estratégico é um dos aspetos mais relevantes da estratégia de marketing de 

qualquer organização. 

Para Michael Porter “o posicionamento determina se a rentabilidade de uma 

empresa está acima ou abaixo da média do setor” (Porter, 1985, pag. 11). O 

posicionamento para Ferrell e Hartline (2010, pag. 213) permite criar uma 

imagem distintiva e positiva da empresa e do seu produto/serviço junto dos 

consumidores e do mercado, reforçando desta forma a sua competitividade 

relativamente aos seus principais concorrentes. Já para Kotler e Armstrong 

(2012, pag. 207) é o mercado que define o posicionamento de uma empresa, 

pela forma como valoriza determinados atributos do seu produto/serviço, de uma 

forma diferenciada dos seus concorrentes e mesmo classificando alguns desses 

atributos como fatores críticos de sucesso (Porter, 1985; Ferrell & Hartline, 2010; 

Kotler & Armstrong, 2012). 

Regressando ao contexto da banca de retalho para PME, a transformação 

digital torna as evoluções no relacionamento com os clientes bastante mais 

rápidas e intensas. Este fator não é propriamente muito valorizado pelas 

empresas, habituadas a uma rotina de relacionamento para a qual têm os seus 

departamentos administrativos e financeiros estruturados. 
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Nesta ótica, é importante que o banco se coloque no lugar do cliente e não se 

limite, como habitualmente, a usar a transformação digital para aumentar 

margens reduzindo na despesa. Embora tecnologicamente despertas e 

comprometidas, muitas PME apenas se disponibilizam a aceitar os novos 

processos de negócio no quadro da transformação digital se estes constituírem 

uma efetiva vantagem para a sua forma de trabalhar e para o seu relacionamento 

bancário. 

Em muitos casos, ao planearem e desenharem estes processos, os bancos 

não levam em conta este aspeto. Mais que isso, os bancos de retalho decidem 

unilateralmente as alterações que pretendem implementar no relacionamento 

com PME e outros clientes, desenvolvendo-as numa solução informática 

normalmente designada como ambiente de testes135. Depois de testada e 

implementada (com ou sem plano de migração), a nova solução é colocada em 

produção, isto é, disponibilizada aos clientes para utilização imediata. Importa 

salientar que a versão anterior é substituída e, na maioria dos casos, deixa de 

estar disponível. Este exemplo simples permite aferir como, ao nível das TI, as 

agendas dos bancos relativamente à tecnologia digital desgastam o respetivo 

posicionamento e deterioram o relacionamento pessoal que as áreas comerciais 

levam normalmente longos períodos a estabilizar. 

Qual a ligação desta realidade com a mentoria e as relações de ajuda? 

Voltando a Arie de Geus e Peter Senge, os criadores da learning organization, 

deverá assumir-se que os trabalhadores de primeira linha desempenham um 

papel fundamental no modelo de prontidão competitiva e estratégica que se 

pretende implementar. 

Através do feedback dos clientes e outros stakeholders, estes trabalhadores 

funcionam como pontos de escuta do banco junto do mercado, apreendem os 

movimentos, desenvolvimentos e inovações dos concorrentes muito antes de 

qualquer departamento central deles se aperceber. Não basta chamar-lhes 

pontos de escuta, pois o que eles fazem é scouting especializado de marketing, 

orientado para a área de negócio com que normalmente trabalham. 

 
135 Ver glossário.  
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No entanto, muita desta informação é pura e simplesmente ignorada, em 

detrimento de informação mais genérica e menos específica, resultante de 

trabalho de data analytics ou adquirida a grandes consultoras internacionais. 

4.5. MENTORIA, MARKETING E VANTAGEM COMPETITIVA 

A grande maioria dos conceitos que têm vindo a ser abordados enquadram-

se, sobretudo, na área do marketing. Para Michael E. Porter “vantagem 

competitiva resulta do valor que uma empresa é capaz de criar para os seus 

clientes/mercado que excede os custos em que incorre ao criá-lo” (Porter, 1985, 

pag. 3). Este é um dos conceitos fundamentais do marketing e um objetivo de 

referência para qualquer empresa que opere num ambiente competitivo. Na 

banca de retalho, mais que a rentabilidade como um fim é fundamental a 

vantagem competitiva como um propósito. A obtenção de vantagens 

competitivas de natureza duradoura é mais um importante objetivo da learning 

organization, para o qual a função marketing é um importante instrumento. 

Voltando à análise da banca de retalho para PME, e tendo a captação de 

vantagens competitivas como referência, qual é afinal o papel da função 

marketing e de um departamento central de marketing? Na maioria dos bancos 

a segmentação da função marketing é feita por tipologia de cliente, separando 

naturalmente clientes particulares e clientes empresa/institucionais. Em cada um 

destes grandes grupos existem diversos subsegmentos, também estes 

constituídos em função das caraterísticas comuns dos clientes que agrupam. No 

caso dos particulares existem, por exemplo, clientes affluent, jovens, 

universitários, seniores, profissionais liberais, residentes no estrangeiro e outras 

tipologias menores que cada banco pode considerar. No que respeita aos 

clientes empresa, os principais segmentos são as grandes empresas, as PME, 

as microempresas/pequenos negócios e os clientes institucionais, que incluem 

as instituições públicas. De todos estes segmentos aqueles a que muitos bancos 

dão maior relevo são os clientes affluent e PME. 

Tradicionalmente, nos clientes particulares/affluent o esforço de marketing 

incide maioritariamente em operações passivas, nomeadamente depósitos e 

outro tipo de investimentos financeiros. 



A transformação digital na banca de retalho para PME 

 

José Alberto Maia Pereira   157 
  

No que respeita aos clientes empresa/PME, o esforço de marketing incide 

maioritariamente em operações ativas, isto é, financiamentos e serviços 

associados. O processo de criação de um produto financeiro também varia 

bastante de segmento para segmento, sendo mais estandardizado e 

automatizável no caso dos particulares e mais personalizável e relacional no 

caso das empresas. 

O departamento de marketing de empresas de um banco de retalho visa, 

sobretudo, colocar no mercado uma gama de produtos simples, coerente, 

competitiva e acessível à maioria dos clientes do segmento. Mais importante 

ainda, existe uma preocupação em indexar as famílias de produtos de crédito a 

empresas aos estádios do ciclo de vida das próprias empresas, conforme se 

pode observar na figura seguinte: 

Figura 57. Ciclo de Vida do Crédito a Empresas 

 

Fonte: elaboração própria 

Outro aspeto relevante, cruzando o marketing relacional com o trabalho de 

data analytics, é a pesquisa de clientes que visa alimentar o processo de negócio 

e aumentar a quota de mercado do banco no segmento PME. Esta pesquisa é 

dinamizada sob a forma de campanhas de leads, enviadas à rede comercial 

como ferramenta de trabalho para captação de novos clientes e reativação dos 
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atuais. As leads comerciais são reunidas em listas de empresas onde, para além 

da sua identificação, se inclui tipologia, CAE, localização, principais indicadores 

e risco económico-financeiro, atividade internacional, relacionamento bancário, 

produtos para os quais manifesta propensão de consumo e unidade de negócio 

a que a lead é atribuída. 

O tratamento das leads e o planeamento da atividade comercial resultante é 

uma das tarefas de marketing mais importantes que a rede comercial efetua, e 

ainda um dos alvos dos processos de mentoria que ocorrem entre os comerciais 

mais experientes e os recém chegados. O tratamento destas listagens não se 

limita à “picagem” das empresas incluídas, mas serve para alavancar a carteira 

de clientes e o volume de negócios do gestor e da unidade em que este se insere. 

Isto passa por obter informações adicionais sobre cada cliente, preparar e 

agendar reuniões, seguindo o Ciclo de Valor ao Cliente apresentado no ponto 5 

do 2º capítulo. A interação com o cliente não se limita a uma visita de cortesia, 

pois a informação contida nas listagens de leads comerciais permite que o banco 

se apresente na posse de um limite de relacionamento comercial que, atendendo 

ao estudo de propensão do cliente, poderá incluir financiamentos de diversa 

natureza e serviços financeiros ajustados à sua atividade. 

Trata-se, assim, de sugerir uma abordagem integrada ao cliente PME, que se 

dirige a apoiar financeiramente a sua atividade corrente e a sua interação com 

fornecedores, clientes e outros stakeholders, incluindo um limite de crédito para 

apoio à tesouraria, serviços financeiros ajustados à necessidade da empresa e 

a disponibilidade para analisar e aprovar operações fora deste limite (extra 

limite), que se enquadrem na atividade corrente ou pontual da empresa ou que 

signifiquem pontos de alavancagem do seu crescimento ou posicionamento 

estratégico (aquisição de stocks, equipamentos, ativos incorpóreos, imóveis, 

outras empresas ou processos de internacionalização). 

A representação gráfica deste modelo de abordagem ao cliente PME é 

apresentada na figura seguinte: 
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Figura 58. Abordagem Integrada ao Cliente PME 

 

Fonte: elaboração própria 

Em primeiro lugar, importa detalhar o ciclo de exploração de uma PME, 

apresentado no quadrante superior esquerdo. Os principais fluxos monetários 

circulam entre a empresa, os fornecedores e os clientes, sendo neste plano que 

os compromissos mais imediatos devem ser assegurados pela tesouraria. Surge 

aqui a primeira oportunidade de relacionamento comercial, através do apoio 

financeiro a este ciclo exploração. Esta é normalmente a “porta de entrada” para 

os bancos de retalho em empresas novas (ou com relacionamento a reativar), 

existindo diversos perfiz de risco associados às contrapartes obtidas (desde os 

descobertos não formalizados e não titulados/garantidos) até ao desconto 

comercial, formalizado por contrato e garantido pelo próprio título a descontar, 

conforme se apresenta no quadrante superior esquerdo da figura anterior. 

Mas para lá da abordagem comercial tradicional, a transformação digital e o 

tratamento da informação via data analytics permitem inovar no contacto e 

propor uma abordagem integrada ao cliente, apresentada nos 2 quadrantes 

inferiores da figura acima. 
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Esta abordagem consubstancia-se num limite global de exposição (montante 

de crédito aceitável para o banco, em virtude da análise de risco efetuada), que 

corresponde na prática ao montante máximo de crédito que o banco está 

disponível para colocar nesse cliente. No entanto, este limite global pode, por 

motivos negociais, ser superior ao montante aprovado, comunicado ao cliente e 

efetivamente contratado, permitindo assim a manutenção de um montante 

disponível para aprovar/comunicar/contratar caso por algum motivo pontual o 

limite contratado se possa mostrar insuficiente e o banco pretenda no momento 

marcar uma posição proativa junto do cliente. 

Por outro lado, este limite global contratado com o cliente pode ser repartido 

em várias finalidades: 

• um limite para operações de curto prazo que inclua diversas tipologias de 

produtos (por exemplo, conta-corrente, desconto comercial, cartão de 

crédito ou garantias bancárias), diversas finalidades (por exemplo, crédito 

de campanha para a agricultura, crédito para aquisição de stocks, crédito 

à importação/exportação) ou diversas empresas (caso o limite esteja a ser 

contratado com um grupo económico); 

• um montante destinado a operações extra-limite, por exemplo créditos de 

médio/longo prazo para aquisição de equipamento (leasing, renting, 

outros), apoios ao investimento ou outras finalidades; 

• um pacote de serviços destinados a apoiar a atividade das empresas e 

dos seus detentores (cartões de débito/crédito, e-banking, terminais de 

pagamento automático, poupanças, seguros e outros). 

Esta abordagem permite um elevado nível de automatização por via da 

tecnologia digital, aplicada a todas as componentes do processo que não 

incluam uma vertente relacional. Consegue-se, desta forma, libertar os 

comerciais para a interação com os clientes, que é afinal o foco da sua atividade. 

Marketing, transformação digital e mentoria conjugam-se assim para gerar 

vantagens competitivas de longa duração para o banco e um relacionamento 

satisfatório para o cliente PME, numa solução win-win que tenderá a manter-se. 
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Neste sentido e no atual contexto recessivo da banca de retalho para PME, a 

abordagem ao posicionamento estratégico numa ótica predominantemente 

teórica acaba por se revelar estéril e praticamente ineficaz. Os fundamentos da 

learning organization encaixam-se, à medida, no reforço da cadeia de valor e da 

componente relacional da atividade do banco. Todo este processo assenta na 

transmissão informal de conhecimento dentro da organização, de pessoas mais 

experientes para jovens quadros de contratação recente, mas com um 

dinamismo e criatividade elevados. A este processo, que plasma o conceito de 

mentoria, mais informal que formal, junta-se a perspetiva de uma ajuda técnica 

e especializada de alguém que conhece o contexto, efetua o diagnóstico e 

humildemente se disponibiliza a ajudar, quer se trate a título individual ou em 

equipa (Schein, 1999, 2009, 2013). Fecha-se assim o círculo, relacionando 

cadeia de valor, mentoria, relações de ajuda, learning organization e 

posicionamento estratégico. Refira-se, no entanto, que este será sempre um 

processo contínuo em qualquer organização, não subordinado a equipas pré-

definidas ou a calendarizações periódicas. Só assim, mais que uma função 

organizacional, o posicionamento estratégico será um objetivo e uma 

responsabilidade de todos. 

4.6. UM NOVO PAPEL PARA AS PESSOAS 

Apesar de muitos autores enaltecerem os efeitos da transformação digital nas 

organizações, a realidade é que não existem rosas sem espinhos. Neste caso 

os “espinhos” associados especificamente à transformação digital e mais 

genericamente às tecnologias de informação (TI), “picam” sobretudo os 

trabalhadores alvo das empresas afetadas e, neste contexto a banca de retalho 

é um exemplo consomado destes efeitos136. 

 
136 O Expresso Economia de 20/04/2021 noticiou que o banco espanhol CaixaBank, dono do 

BPI, vai reduzir 18,67% o número de empregados em Espanha, no âmbito da fusão em curso 
com banco Bankia que adquiriu no passado mês de Março. Estão em causa 8291 postos de 
trabalho que, segundo o CaixaBank, são explicados quer pela duplicação e sinergias 
causadas pela fusão, quer pelas atuais circunstâncias de mercado, nomeadamente taxas de 
juro baixas, efeitos económicos da pandemia e crescente utilização dos serviços bancários 
online. A esta quebra no número de empregados, junta-se ainda o encerramento de 27% das 
agências em Espanha (obtido em 21/04/2021 de https://expresso.pt/economia/2021-04-20-
Espanhol-CaixaBank-pretende-cortar-mais-de-18-dos-postos-de-trabalho-741d65ac).  

https://expresso.pt/economia/2021-04-20-Espanhol-CaixaBank-pretende-cortar-mais-de-18-dos-postos-de-trabalho-741d65ac
https://expresso.pt/economia/2021-04-20-Espanhol-CaixaBank-pretende-cortar-mais-de-18-dos-postos-de-trabalho-741d65ac
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Conforme estudo de Reis, Ferreira e Barata (2013), os principais efeitos do 

impacto das TI na atividade dos recursos humanos na banca são apresentados 

na figura seguinte: 

Figura 59. Impacto das TI na atividade dos Recursos Humanos 

 

Fonte: Reis, Ferreira & Barata (2013, pag. 40) 

Da análise dos quadros anteriores destacam-se os efeitos negativos sobre 

autonomia, estabilidade laboral, horas de trabalho, produtividade, progressão na 

carreira, contato humano e ambiente de trabalho, bem como as crescentes 

exigências em termos de adaptabilidade, versatilidade, aprendizagem, 

competências, qualificações, sempre complementadas pelo omnipresente 

espectro do desemprego. Há que reconhecer que este não é, propriamente, o 

melhor dos ambientes para cativar os trabalhadores para a transformação digital 

e para os convidar a comprometerem-se com uma mudança tão profunda no 

banco.  

Muitos dos trabalhadores da banca de retalho, aos primeiros sinais de que a 

sua função ou posto de trabalho podem ser alvo deste processo de mudança, 

começam de imediato a pesquisar alternativas de emprego, que lhe permita 

assegurar a continuidade da estabilidade financeira do seu agregado familiar.  
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Mas, se parte destes trabalhadores estão ao alcance de programas de pré-

reformas cada vez mais abrangentes, a realidade é que, conforme verificado no 

ponto 2 do segundo capítulo em Portugal a redução efetuada nos quadros do 

pessoal da banca tem sido feita à custa de trabalhadores com idades entre os 

30 e os 44 anos, antiguidade entre os 6 e 10 anos e afetos à atividade comercial. 

Face a este cenário negativo, como poderão os bancos motivar os seus 

trabalhadores para aderirem à transformação digital que pretendem e precisam 

de implementar? Será que só lhes resta o velho método da cenoura e do chicote? 

Frequentemente, absorvidos por conjunturas económico-financeiras adversas, 

complexos modelos organizacionais e jogos de poder e governance137, os 

gestores bancários esquecem o principal: este é um negócio de pessoas. Assim, 

só se faz negócio com pessoas motivadas, empenhadas e comprometidas, 

disponíveis para ir além daquilo que lhe é pedido e para resolver os problemas 

que surgem de forma autónoma e criativa. 

Espartilhados por uma densa estrutura hierárquica, tradicionalmente resultante 

da necessidade de implementar escalões para decidir crédito, os bancos 

convivem mal com a autonomia que propicia a criatividade. Esta inflexibilidade 

organizacional é um dos seus maiores problemas.  

É neste domínio que a transformação digital, através das tecnologias de 

informação, pode e deve ser útil ao posicionamento estratégico do banco. Muitos 

são os bancos que têm já balizada a decisão das operações de crédito em 

função da rentabilidade do cliente, da unidade de negócio e até do gestor de 

cliente. Isto significa que, dentro do seu escalão de competências, um decisor 

não terá um valor específico indicado (por exemplo, em termos de montante, 

preço ou prazo), mas antes um intervalo que o próprio sistema informático irá 

gerir em função da rentabilidade que, a cada momento, o cliente, a unidade de 

negócio e o gestor apresentarem. Outra alternativa, por exemplo, o produto “Fast 

Credit”, um produto para PME lançado em 2015 pelo banco italiano UniCredit 

(Parafioriti, 2015). 

 
137 Ver glossário.  
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Trata-se um processo de crédito simples e automatizado baseado em 3 passos 

principais: confirmação de dados, limite pré-aprovado e ativação automática do 

produto. A aprovação é efetuada num modelo de semáforo, onde o verde 

significa avançar para contratação, o amarelo significa enviar para análise de 

risco e o vermelho significa recusar. Este modelo é fundamentado em data 

analytics sobre informação do cliente, análise de transações e análise de risco 

IRB Advanced. Após a contratação os contratos e respetivas contra partes são 

automaticamente preenchidos e processados, tratando-se assim de um dossiê 

de crédito totalmente sem papel. 

As principais vantagens do Fast Credit são a segurança da proposta, a rapidez 

e confiabilidade da resposta e a disponibilidade de tempo para outras tarefas. 

Por outro lado, é um produto que casa facilmente com a internet, as redes sociais 

e distribuição omnicanal, representando um reforço no valor disponibilizado ao 

cliente e na diferenciação relativamente aos concorrentes. 

Mas o essencial no Fast Credit é mesmo o tempo que este tipo de produtos 

liberta aos recursos humanos do banco para outras tarefas. Daqui surge o novo 

paradigma que a transformação digital aporta ao desempenho dos trabalhadores 

na banca de retalho, no caso em análise para o segmento PME:  

• Maior automatização de tarefas rotineiras, mesmo que não diretamente 

transacionais; 

• Menos tempo ocupado em análises prévias e preparação de dossiers, 

bem como na elaboração de propostas para despacho; 

• Menos tempo ocupado com procedimentos administrativos associados à 

contratação de créditos, formalização de garantias e gestão de processos; 

• Mais tempo disponível para interação com clientes, acompanhamento 

periódico ou pós-venda, networking138 em representação do banco e 

outras formas de interagir com o ecossistema PME de forma a potenciar 

um fluxo de negócios sustentável e crescente, quer em volume quer em 

rentabilidade. 

 

138 Ver glossário.  
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Este “papel”, que nada tem de novo, mas corresponde na sua essência a um 

“back to basics” na banca de retalho para PME, é provavelmente um dos grandes 

apports da transformação digital nesta área do negócio bancário. No entanto, 

surge agora num novo figurino, onde tecnologia, conhecimento, mentoria e 

relações de ajuda se complementam para otimizar o posicionamento estratégico 

e transformar o banco numa learning organization. 

Efetivamente, com uma gama de produtos e serviços bancários cada vez mais 

abrangente, cruzada com uma gama ainda mais vasta de produtos e serviços 

fora de balanço ou resultantes de parcerias, a nível comercial ou especializado, 

os bancários são cada vez mais trabalhadores do conhecimento. A eles se pede 

que conheçam, profunda e relacionalmente: 

• a sua carteira de clientes, ou a do seu balcão, gerindo-a ou apoiando a 

sua gestão de uma forma eficaz, relacional e proativa, sempre focada nos 

objetivos do banco e da sua unidade de negócio; 

• a vasta gama de produtos e serviços, própria ou delegada, que o banco 

disponibiliza aos seus clientes, usando-a de uma forma dinâmica, criativa 

e negocial, de forma a captar/manter os clientes e incrementar a respetiva 

vinculação, acrescentando valor quer para estes quer para o banco; 

• o posicionamento do banco nos mercados em que este opera (nacional, 

regional e local), bem como o dos seus concorrentes e a sua gama de 

produtos e serviços, e ainda a conjuntura económico-financeira nesses 

mercados, seja ela publicada ou empírica. 

4.7. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

O robustecimento da cadeia de valor passa pela articulação entre recursos e 

competência, aquilo a que Canals (1993) chama indutores diferenciadores, 

atributos que atuam ao nível das atividades primárias, com forte componente de 

mentoria destinada à sustentabilidade dos níveis de serviço, contribuindo para 

que o cliente continue a reconhecer o serviço como único e o continue a preferir 

relativamente ao de bancos concorrentes. 
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Como fonte de inovação disruptiva e de diferenciação ao nível da tecnologia 

e dos processos, a transformação digital é uma excelente alavanca para a cadeia 

de valor. Introduz-se assim o conceito de valor digital, atual ou potencial, assente 

em inovações e/ou transformações ao nível do trabalho, dos produtos e serviços, 

da segurança, da comunicação, das unidades de negócio e do aconselhamento. 

O desafio é aumentar de forma gradual e sustentada o valor para o cliente, 

inovando na forma como isto é conseguido. 

No caso da banca de retalho para PME, podemos considerar três propostas 

de valor essenciais, centradas no cliente e com potencial para aumentar 

desempenhos e benefícios: banca eletrónica simples, aconselhamento digital 

avançado e apoio a decisão em tempo real. O desafio é aumentar o valor para o 

cliente inovando na forma como se faz. 

A inovação na criação de valor para o cliente passa inevitavelmente por 

manter e até reforçar os fatores críticos de sucesso que este destaca no 

relacionamento com o banco, alavancando a vertente mais processual com 

recurso à tecnologia e libertando a intervenção humana para a vertente 

relacional. Neste contexto, o desempenho do banco no relacionamento com o 

cliente tem tudo a ganhar com a implementação de processos de mentoria, 

através dos quais os jovens quadros bancários aprendam com trabalhadores 

mais antigos e experientes os aspetos fundamentais ligados a esta atividade, 

sobretudo aqueles de natureza mais informal. 

Para além do processo de mentoria mais formal do que informal, cabem 

também neste modelo formativo on the job as relações de ajuda, que 

correspondem a comportamentos altruístas e colaborativos baseadas em 

intervenções técnicas e especializadas com o objetivo de ajudarem os seus 

destinatários a resolverem problemas ou constrangimentos. 

Naturalmente, mentoria e relações de ajuda são processos psicossociais 

orientados para apoiar terceiros, numa dinâmica um-para-um. Esta realidade 

permite ao mentorado (jovem quadro) entrar gradualmente na cultura de 

empresa do banco, pela mão do seu mentor (trabalhador mais antigo e 

experiente). 
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Mais empáticos que complementares, a mentoria e as relações de ajuda, na 

medida em que reforçam a cultura da empresa, abrem a porta a um novo 

conceito, chamado learning organization. Por definição, a learning organization 

é uma organização que aprende a todo o momento por via dos estímulos e 

informações que o mercado lhe endereça. Desta forma, assente no 

conhecimento o conceito da learning organization estabelece a ponte entre a 

mentoria e as relações de ajuda, por um lado, e a cadeia de valor e o 

posicionamento estratégico, por outro.  

Tendo em conta que a learning organization está continuamente atenta ao 

mercado, a sua capacidade para descortinar os fatores críticos de sucesso e 

para obter vantagens competitivas duradouras é substancialmente maior à de 

outras empresas. Os trabalhadores de um banco com uma estratégia deste tipo 

sentem-se mais comprometidos com as suas funções e objetivos, colocam maior 

criatividade no seu dia-a-dia e conseguem desenvolver produtos e serviços de 

âmbito mais alargado e integrado, onde o efeito sinergético é substantivo, como 

no caso da abordagem integrado cliente PME. 

Neste contexto, aquilo que a transformação digital aporta ao desempenho dos 

trabalhadores da banca de retalho para PME é de certa forma, um “back to 

basics” relativamente àquilo que são as caraterísticas essenciais das suas 

funções: interagir com pessoas, reforçar relacionamentos, criar empatia nos 

negócios, tornar as relações mais rentáveis e duradouras. 
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 UM MODELO DE NEGÓCIO DIFERENCIADOR E DE PROXIMIDADE 

5.1. OS CLIENTES NO CENTRO DA ESTRATÉGIA 

Num banco de retalho para PME, a estratégia de negócio só faz sentido se for 

centrada no cliente. Para o sucesso desta estratégia, o banco necessita de 

desenvolver e manter uma filosofia e um posicionamento de customer centricity, 

que deve ser o cerne da sua estratégia comercial.  

Os bancos são tradicionalmente bons a segmentar os seus clientes. Este é 

um trabalho profundo de data analytics sobre as suas bases de dados de 

clientes, quer elas sejam relacionais ou transacionais. A cada cluster139 de 

clientes identificado corresponde normalmente uma abordagem comercial 

especifica, que vários bancos designam como modelo de serviço. O modelo de 

serviço define e detalha a tipologia do relacionamento com esse grupo de 

clientes, quer seja ao nível da gama de produtos e serviços a disponibilizar, quer 

seja ao nível da abordagem comercial presencial ou remota. O modelo de serviço 

é um output do esforço de marketing do banco para cada segmento e a 

transformação digital permite refinar a segmentação numa lógica sequencial de 

detalhe até ao mass customization, quase como se fosse desenvolvida uma 

estratégia de marketing para cada cliente. 

Mas para além desta vertente conceptual e de comunicação da gama de 

produtos e serviços do banco, a inovação resulta do cruzamento entre a 

disponibilidade tecnológica, via transformação digital, e a captação das 

necessidades do cliente, via learning organization. O banco que consiga gerar 

este tipo de empatia tem muito a ganhar em termos de diferenciação e 

vinculação. Mas também rapidamente conclui que as necessidades dos clientes 

PME vão, frequentemente, além da oferta bancária tradicional. Neste sentido, se 

o banco pretende fundamentar a sua estratégia comercial na experiência do 

cliente e construí-la em torno deste, precisa assumir o risco de sair da sua zona 

de conforto e aceitar entrar em áreas de produtos e serviços que estão fora da 

sua oferta tradicional.  

 
139 Ver glossário.  
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Nos capítulos 6 e 7 do presente estudo, irá ser abordado o trabalho de campo 

efetuado em torno do tema que tem vindo a ser analisado. De qualquer forma, 

sem intenção de antecipar para já a abordagem que irá ser feita nesses 

capítulos, poderá desde já adiantar-se que o fundamento teórico do trabalho de 

campo é um modelo E-S-QUAL/E-RecS-QUAL140 (Parasuraman, Zeithaml & 

Malhotra, 2005; Hussain, 2014; Firdous, 2017; Ulkhaq, Rabbani, Wibowo & 

Rachmania, 2017). Para esta área de clientes as variáveis associadas são 

disponibilidade (E-S-QUAL) e feedback (E-RecS-QUAL). 

5.2. CREDIBILIDADE E RELAÇÕES DURADOURAS 

Desde 2007 que a imagem dos bancos à escala global não é propriamente 

positiva. Não só a crise provocou um desgaste reputacional forte sobre a banca 

como os seus efeitos económico-financeiros induziram um período conturbado, 

posteriormente agravado pela crise das dividas soberanas, com efeitos 

negativos prolongados sobre as taxas de juro e as margens do negócio. Os 

bancos têm vindo a procurar substituir a margem financeira/de intermediação por 

margem complementar/comissionamento, estratégia esta que afeta os seus 

clientes como se fosse um imposto indireto e que cria ainda maior desgaste na 

imagem do setor. Face a estes constrangimentos e à difusão da informação 

sobre produtos e serviços bancários/parabancários, os clientes têm vindo a 

tornar-se mais sofisticados, mais conhecedores das vantagens e inconvenientes 

de cada produto/serviço e da forma de as aproveitar/contornar. 

A grande difusão da oferta bancária e a entrada no mercado de outros 

operadores (fintechs) têm acabado por reforçar o poder negocial dos clientes e 

obrigado os bancos a mudar a sua atitude ao nível do marketing relacional. A 

credibilidade que se constrói em décadas perde-se em segundos e o número de 

vezes que o setor surge associado a escândalos não é um bom indicador. 

A todo este cenário se junta pela negativa o efeito do isolamento originado 

pela pandemia COVID-19. Fechados nos seus procedimentos de controlo 

 
140 A análise dos dados recolhidos através de inquérito foi efetuada com recurso à construção de 

um modelo com 9 variáveis, 4 no âmbito do E-S-QUAL (eficiência, disponibilidade, fiabilidade 
e privacidade) e outras 5 no âmbito do E-RecS-QUAL (feedback, vantagens, relacionamento, 
valor e lealdade). 
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interno e reforço da segurança, a maioria dos bancos de retalho criaram normas 

de relacionamento na pandemia que os afastaram ainda mais da ligação aos 

clientes, numa altura em que estes se encontram psicologicamente mais débeis. 

Mais uma vez, a lógica interna sobrepõe-se à lógica do cliente e do mercado, 

sendo espectável que o efeito deste reposicionamento seja visível a muito curto 

prazo nas demonstrações financeiras dos bancos. 

A transformação digital tende, de alguma forma, a tornar as relações mais 

frias e mecânicas. Se em países menos expansivos e calorosos, como por 

exemplo os do norte da Europa, este modus operandi é razoavelmente bem 

aceite, já em países latinos como o nosso o distanciamento físico entre o banco 

e os clientes é mal-aceite e motivo de desgaste na relação (Andersson, 2010; 

Athanassopoulos, 2010; Rienstra, 2010; Nieddu, 2014; Manning, 2015). O que a 

maioria dos clientes PME precisa hoje é um banco de proximidade com o qual 

possa manter uma relação cordial, empática e sobretudo ética. A atitude ética é 

a base da confiança no negócio bancário, manifesta-se nos pequenos gestos do 

dia-à-dia, reforça a credibilidade e origina relações duradoras que induzem 

vantagens competitivas, defensáveis e sustentáveis. 

A ética, como alavanca da credibilidade no relacionamento, é sinónimo de 

uma parceria assumida pelas duas partes de forma integral e duradora. Esta 

parceria não pode funcionar apenas na ótica do banco, nomeadamente ao nível 

do crédito, mas tem de capacitar uma visão 360º do cliente PME, incluindo áreas 

que para estes são necessidades, mas não constam na oferta principal do banco. 

Para esta área de relacionamento as variáveis associadas são eficiência (E-S-

QUAL) e lealdade (E-RecS-QUAL). 

5.3. UM POSICIONAMENTO ÚNICO E REFORÇADO 

Conforme anteriormente ficou referido, a estrutura do banco tem de estar 

virada para o cliente e para o mercado. Para o sucesso desta atitude, o 

envolvimento de cada trabalhador é fundamental. O banco só é competitivo no 

segmento PME se agir como uma learning organization e se essa atitude for 

reconhecida e valorizada pelos clientes e pelo mercado como um 

posicionamento estratégico diferenciador. 
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Num ambiente competitivo extremamente intenso, com produtos e serviços 

facilmente imitáveis, a alternativa do banco para manter níveis de vinculação 

elevados nos seus clientes e de diferenciação na sua oferta é avançar com o 

desenvolvimento de novos produtos/serviços nos mercados atuais, uma 

estratégia a que Ansoff (1965) chamou Desenvolvimento de Produtos. 

A proposta-chave deste trabalho é que a melhor direção para implementar 

esta estratégia de desenvolvimento de produtos na banca de retalho para PME 

corresponde à implementação de um serviço de aconselhamento e consultoria. 

Esta nova oferta, disruptiva, diferenciadora e muito valorizada pelos clientes 

PME, pode ser caraterizada em traços gerais da seguinte forma: 

• Este serviço funciona como um prolongamento da oferta de produtos e 

serviços do banco, com a qual mantém uma forte ligação; 

• Formalmente deverá ser um serviço de tipologia “produtos não bancários”, 

a prestar por uma empresa externa ao banco, mas ao qual deverá estar 

informalmente ligada (protocolos, parcerias, acionistas comuns, outros); 

• O banco deverá captar para este projeto os recursos humanos mais 

experientes e tecnicamente conhecedores do segmento PME, que se 

encontram em fase prévia ou já em situação de pré-reforma/rescisão; 

• A ligação contratual entre o banco – empresa de consultoria deverá 

assumir a forma de contrato programa no qual o banco disponibilizará os 

recursos necessários à boa execução das tarefas acordadas, colocando 

objetivos de volume, níveis de serviço e rentabilidade que a empresa 

deverá cumprir, sob pena de reformulação ou cancelamento do contrato; 

• A ligação contratual entre a empresa de consultoria e os seus recursos 

humanos, recrutados conforme anteriormente indicado, deverá ser um 

contrato de prestação de serviços, devendo a retribuição deste trabalho 

surgir sob a forma de trabalho especializado, efetuado por trabalhador 

liberal, com majorações associadas ao cumprimento de objetivos 

comerciais; 
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• O banco deverá encaminhar preferencialmente os clientes PME com 

necessidade desta tipologia de serviços para a empresa de consultoria, 

facultando-lhe, após autorização do cliente, os elementos informativos 

necessários para uma intervenção de qualidade elevada; 

• A empresa de consultoria e os seus recursos humanos mantém o vínculo 

de sigilo que o banco tem para com os seus clientes. 

Como se poderá observar no capítulo 7, existe um forte potencial de negócios 

associado à disponibilização deste serviço, que é complementar à oferta 

bancária e permite alargar a área de intervenção do banco junto do segmento 

PME. Por outro lado, esta área de aconselhamento e consultoria enquadra-se 

no know-how natural do banco relativamente a este segmento, tendo um elevado 

potencial de rentabilidade associado ao comissionamento que os clientes 

estarão disponíveis para pagar por um serviço que efetivamente lhes acrescenta 

valor. 

Estes aspetos são tanto mais relevantes quanto cruzam no momento 

presente, duas realidades concomitantes. Por um lado, os programas de apoio 

à recuperação e estímulo da economia (PRR ou Plano de Recuperação e 

Resiliência) prosseguem as medidas de apoio em curso desde o início de 2020 

relativamente à atividade, ao emprego, à fiscalidade e a outras áreas nas quais 

a pandemia tem tido forte impacto. Por outro lado, o Quadro Financeiro 

Plurianual 2021-2027 inclui uma dotação orçamental comunitária de 1,8 biliões 

de euros, dos quais cerca de 60 mil milhões se destinam a Portugal. Em qualquer 

um dos casos, existem procedimentos específicos de acesso a subsídios, linhas 

de crédito, avisos/concursos e outras oportunidades, que requerem um 

tratamento expedito e especializado de cada candidatura. 

Muitos dos empresários PME, fortemente absorvidos pela gestão operacional 

das suas empresas, delegam a responsabilidade destas candidaturas em 

contabilistas ou consultores que muitas vezes nem conhecem. No que respeita 

aos contabilistas, esta não é, em princípio, a sua zona de conforto, pelo que os 

erros nas candidaturas apresentadas têm sido frequentes e transversais. 
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No que respeita aos consultores, o seu trabalho é frequentemente efetuado 

numa ótica de volume, o que significa que os projetos de menor dimensão são 

muitas vezes relegados para plano secundário. 

Por outro lado, muitos destas empresas de consultoria continuam a trabalhar 

segundo um mindset dos anteriores quadros comunitários (QREN, Compete), 

onde o investimento era a base da valorização dos projetos e da filosofia de 

abertura das candidaturas. Tal já não ocorreu no Portugal 2020, o que acarretou 

dificuldades adicionais na aprovação de muitas candidaturas141, prevendo-se 

que uma lógica semelhante se venha a verificar no QFP 2021-2027. A este nível 

o banco, como interlocutor privilegiado para as linhas de crédito supranacionais, 

com ligação direta aos diversos intervenientes/stakeholders, tem toda a 

capacidade para evitar estes problemas de interpretação e para elaborar as 

candidaturas à luz do que é a efetiva interpretação da entidade gestora. 

Em resumo, a opção por este modelo de prestação de serviços permite ao 

banco aumentar a diferenciação, fidelizar os clientes atuais e captar novos 

clientes, obter vantagens competitivas de longa duração e reforçar o seu 

posicionamento estratégico. Para esta área de posicionamento as variáveis 

associadas são fiabilidade (E-S-QUAL) e valor (E-RecS-QUAL). 

5.4. ALAVANCA TECNOLÓGICA: A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR 

Apesar da relevância que a transformação digital traz para a vertente 

tecnológica da atividade bancária, não convém esquecer que a tecnologia é 

apenas um enabler da estratégia do banco, devendo estar focada no cliente 

como elemento central desta estratégia. A transformação digital exponencia o 

potencial de mudança das TI, permitindo não apenas automatizar todas as 

funções e transações possíveis, de forma que a elas acedam remotamente quer 

os trabalhadores quer os clientes. Por outro lado, a contínua evolução 

tecnológica permite a todo o momento o lançamento de novas funcionalidades e 

acessibilidades, alargando o espectro da distribuição omnicanal para os clientes 

e criando uma maior interação ao nível do relacionamento bancário. 

 
141 Ver, a este respeito, http://www.yunitconsulting.pt/blog/problema-da-execucao-financeira-

dos-projetos-no-portugal-2020/ (obtido em 22/04/2021). 

http://www.yunitconsulting.pt/blog/problema-da-execucao-financeira-dos-projetos-no-portugal-2020/
http://www.yunitconsulting.pt/blog/problema-da-execucao-financeira-dos-projetos-no-portugal-2020/
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Ao nível interno, a transformação digital permite não apenas agilizar a gestão 

de carteiras e a pesquisa de clientes, como automatizar e simplificar o controlo 

de gestão quer ao nível global, hierárquico ou pessoal. Por outro lado, é possível 

também minimizar significativamente o trabalho de back office, inserindo em 

sistema toda a componente documental, processual e contratual do 

relacionamento bancário, bem como o arquivo das peças contratuais (contratos 

e garantias) associadas às diversas operações. 

No entanto, os bancos caem frequentemente num erro classificável como 

autismo: desejosos por inovações tecnológicas que lhes permitam reduzir 

custos, os bancos avançam frequentemente com soluções ponderadas do ponto 

de vista técnico, ignorando que, numa lógica de self-service, vai ser o cliente 

PME o alvo direto das novas releases disponibilizadas. Neste cenário, o mais 

natural é o aparecimento de dúvidas e o contato com o gestor de cliente para as 

esclarecer. Focado em atividades comerciais, o gestor de cliente não só não tem 

os conhecimentos técnicos para responder positivamente ao cliente, como perde 

tempo útil com tarefas que não lhe dizem respeito e acaba por deixar uma má 

imagem junto do cliente. Assim, tudo parece negativo na implementação de uma 

nova release tecnológica onde não seja tida em conta a ótica do cliente. 

Pelo contrário, se a implementação dessa nova release tecnológica incluir, na 

ótica do cliente, um plano de migração claro e explícito, tutoriais online e 

formação e-learning, bem como apoio tecnológico através de call centers e 

helpdesks142 com nível de serviço máximo de 24 horas, a perceção do cliente 

relativamente à nova release tecnológica será, seguramente, mais positiva e 

indutora de fidelização. Para esta área de tecnologia as variáveis associadas 

são privacidade (E-S-QUAL) e feedback (E-RecS-QUAL). 

5.5. AS PESSOAS NO CENTRO DA REVOLUÇÃO 

Numa organização que se reclama de racionalmente gerida, o trabalho 

humano deve ser aplicado naquilo em que o seu uso se torna mais valioso. 

 

142 Ver glossário.  
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Num banco de retalho para PME, isto significa interagir com clientes (atuais 

ou potenciais), stakeholders e outros trabalhadores do banco, o que deve ocupar 

a quase totalidade da jornada de trabalho de um comercial da primeira linha. 

Esta teoria (porque disso não passa…) esbarra quase continuamente nas 

entropias de uma organização fortemente hierarquizada, onde cada área 

funcional é gerida como um castelo que está quase sempre sob ameaça/ataque. 

Por este motivo, muitas das estratégias de marketing dos bancos de retalho para 

PME falham, por vezes logo no arranque das suas iniciativas. 

No entanto, nenhum banco consegue atingir produção e resultados sem o 

forte empenho dos seus “trabalhadores do conhecimento”, quantas vezes 

lutando contra uma estrutura que os asfixia ao invés de, como deveria, alavancar 

o melhor do seu potencial. Como foi referido anteriormente, a experiência no 

negócio bancário resulta de uma prolongada prática de relacionamento com 

PME e empresários, de forma a conhecer o segmento, as suas caraterísticas e 

as suas necessidades. Naturalmente, a mentoria e as relações de ajuda têm 

neste contexto um papel fundamental. 

A experiência no negócio bancário é, assim, fundamental para o sucesso 

deste modelo de negócio e, por isso, muitos dos excedentários da banca (pré-

reformas e rescisões) são provavelmente os destinatários ideais para estas 

funções. Para além da mentoria e relações de ajuda serem críticas para a 

preparação de comerciais mais jovens e para manter níveis de serviço, podem 

também fazer parte da oferta de aconselhamento/consultoria a disponibilizar 

pelo banco às PME. Trata-se de mais uma área onde o banco poderá diferenciar 

acrescentando valor e gerando vantagens competitivas de longa duração. 

Por fim, importa destacar que o empenho e dinamismo da estrutura no apoio 

à área comercial, em geral, e a este serviço de aconselhamento/consultoria, em 

particular, passa por iniciativas que, ao nível das comunidades locais, regionais 

ou até nacionais acrescentem valor para as PME e prestígio/credibilidade para 

o banco. Esta afirmação pode ser ilustrada com alguns exemplos, conforme 

abaixo se apresenta: 
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• O Idea Bank, um banco de PME polaco, lançou em 2015 o seu Idea Hub, 

um balcão experimental desenhado para responder às necessidades dos 

clientes PME, com espaço para trabalhar, reunir e até para tomar um 

café143; 

• O DBS Bank, um banco de Singapura orientado para PME, lançou em 

março de 2020 um conjunto de medidas no âmbito da pandemia COVID-

19 para apoiar a recuperação de PME e o seu investimento no âmbito da 

transformação digital, nomeadamente, financiamentos de curto prazo, 

moratórias nos créditos em vigor, alargamento da cobertura de seguros e 

consultoria especializada nos apoios lançados para a recuperação das 

empresas144; 

• O banco californiano Union Bank, lançou em março de 2020 um programa 

de apoio às PME e comunidades locais, no âmbito da pandemia COVID-

19, no valor global de 3 milhões de dólares que, para além de 50% em 

crédito, incluía 500 mil dólares em programas de apoio social nos EUA 

(saúde e bancos alimentares) e outros 100 mil dólares em apoios a 

organizações não governamentais no Canadá e na América Latina145; 

• O banco Virgin Money UK (ex-Royal Bank of Scotland) disponibiliza aos 

seus clientes PME, através de parceria com a organização sem fins 

lucrativos Future-Fit, ferramentas e apoios em termos de gestão e 

sustentabilidade ambiental, dirigidas a decisões de natureza estratégica e 

operacional146; 

• O banco inglês Hampshire Community Bank foi criado em setembro de 

2020 em Winchester, UK, e é o primeiro banco comunitário sem fins 

 

143 Ver, a este propósito, https://www.efma.com/article/detail/19492 (obtido em 22/04/2021). 

144 Ver, a este propósito, https://www.dbs.com/in/sme/businessclass/articles/economic-
outlook/supporting-our-sme-community-amid-crisis (obtido em 22/04/2021). 

145 Ver, a este propósito, https://www.unionbank.com/about-us/newsroom/press-releases/union-
bank-announces-support-to-communities-clients-and-colleagues-feeling-the-effects-of-covid-
19 (obtido em 22/04/2021). 

146 Ver, a este propósito, https://www.virginmoneyukplc.com/corporate-sustainability/future-fit/ 
(obtido em 22/04/2021). 

https://www.efma.com/article/detail/19492
https://www.dbs.com/in/sme/businessclass/articles/economic-outlook/supporting-our-sme-community-amid-crisis
https://www.dbs.com/in/sme/businessclass/articles/economic-outlook/supporting-our-sme-community-amid-crisis
https://www.unionbank.com/about-us/newsroom/press-releases/union-bank-announces-support-to-communities-clients-and-colleagues-feeling-the-effects-of-covid-19
https://www.unionbank.com/about-us/newsroom/press-releases/union-bank-announces-support-to-communities-clients-and-colleagues-feeling-the-effects-of-covid-19
https://www.unionbank.com/about-us/newsroom/press-releases/union-bank-announces-support-to-communities-clients-and-colleagues-feeling-the-effects-of-covid-19
https://www.virginmoneyukplc.com/corporate-sustainability/future-fit/
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lucrativos do condado de Hampshire, disponibilizando financiamentos a 

PME com fortes ligações locais e que contribuam para a economia da 

região147; 

• O também inglês Barclays Bank criou a academia LifeSkills para promover 

a educação e o conhecimento entre os seus clientes, nomeadamente os 

clientes PME, com formações e conteúdos sobre gestão de tesouraria, 

recursos humanos, estratégia e outros temas148.  

 Para esta área de pessoas as variáveis associadas são disponibilidade (E-

S-QUAL) e relacionamento (E-RecS-QUAL). 

5.6. MARKETING E COMUNICAÇÃO: SEMPRE ONLINE 

Como facilmente se depreende, o marketing digital é a alavanca que potencia 

a expansão deste modelo. As redes sociais têm capacidade para funcionar como 

um importante elemento divulgador desta oferta, captando a atenção das 

pessoas, nomeadamente no que respeita às causas sociais e de apoio à 

comunidade. A distribuição omnicanal é transversal a toda a gama de serviços 

de aconselhamento/consultoria, mas também a toda a oferta do banco. No 

entanto, deve ser preocupação dos especialistas de comunicação, marketing e 

tecnologia a coerência de conteúdos entre as diversas plataformas, até porque, 

no limite, o cliente poderá iniciar uma operação num canal e terminá-la noutro. 

Por isso, é importante definir criteriosamente níveis de serviço para esta 

oferta, de forma que o modelo de negócio transmita conveniência, mas também 

valor. Para reforçar este aspeto, a customer experience deve ser a base onde 

todo o modelo trabalha. Por isso todas as interações com o cliente devem ser 

tratadas em data analytics, não só para alimentar esta customer experience, mas 

também para alimentar os modelos de propensão que vão permitir criar 

conteúdos de marketing e comunicação personalizados para cada cliente. 

No limite, toda esta estrutura irá contribuir para a estratégia da learning 

organization e para o reposicionamento contínuo do banco no mercado em que 

 

147 Ver, a este propósito, http://hampshirebank.org/ (obtido em 22/04/2021). 

148 Ver, a este propósito, https://barclayslifeskills.com/business/ (obtido em 22/04/2021). 

http://hampshirebank.org/
https://barclayslifeskills.com/business/
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opera. Para esta área de marketing as variáveis associadas são fiabilidade (E-

S-QUAL) e vantagens (E-RecS-QUAL). 

5.7. DAS IDEIAS À PRÁTICA: REENGENHARIA DE PROCESSOS 

Toda esta profunda mudança na estratégia, no posicionamento, na atitude e 

na cultura de um banco de retalho para PME pressupõe uma metodologia 

estruturada de transição, que envolva toda a organização e que resulte eficaz. 

Esta metodologia é a reengenharia de processos. Segundo o seu percursor, 

Michael Hammer, “reengenharia é o repensar fundamental e a reestruturação 

radical dos processos empresariais que visam alcançar drásticas melhorias em 

indicadores críticos e contemporâneos de desempenho, tais como custos, 

qualidade, atendimento e velocidade” (Hammer & Stanton, 1995, pag. 3). 

A implementação da mudança através de um processo de reengenharia é, em 

princípio, mais organizada, coordenada, participada e, sobretudo, mais focada 

nos reais objetivos do banco. Por outro lado, no ambiente de turbulência e 

incerteza em que a banca de retalho para PME atualmente vive, poder contar 

com uma metodologia específica e testada para promover a necessária 

mudança dentro da organização, uma espécie de “mudança com manual de 

instruções” é seguramente uma fonte de tranquilidade para a administração e 

um convite à participação de todos. Assim, o alinhamento do processo de 

reengenharia que poderá ser associado ao modelo de negócio proposto pode 

ser representado de acordo com a tabela seguinte: 

Tabela 6. Processo de Reengenharia para Modelo de Negócio de Banca de Retalho para PME 

Passos Descrição 

1 | Identificação processos O primeiro passo é identificar os processos de negócio que vão ser alvo 

de reengenharia. Um levantamento do funcionamento desses processos, 

bem como um benchmarking das melhores práticas nessa área, é critico 

para o sucesso da mudança que se pretende implementar. Outro aspeto 

a ter em conta é o jogo de forças em torno do processo de negócio a 

alterar, que deve ser usado como fator de sucesso. 

2 | Análise impacto Uma análise do impacto inicial deve ser estabelecida para compreender 

os requisitos de base do processo de reengenharia. 
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Tabela 7. Processo de Reengenharia para Modelo de Negócio de Banca de Retalho para PME 
(continuação) 

Passos Descrição 

3 | Definição âmbito A seleção dos processos de reengenharia é normalmente baseada nos 

benefícios que possibilitam, embora a métrica custo-benefício seja 

insuficiente para os analisar. A empresa deve basear-se no diálogo 

mantido com os intervenientes no processo para ir ajustando as métricas 

utilizadas e definindo as fronteiras do processo. 

4 | Análise negócio Este passo tem a ver com a análise do fluxo de trabalho associado ao 

processo de negócio, dos modelos em vigor e da informação existente 

(modelos conceptuais, políticas, regras, estrutura, tecnologia, tempos, 

funções, postos de trabalho, valor acrescentado e rendimentos). 

5 | Processos alternativos O novo desenho do processo de negócio é efetuado neste passo, 

incluindo a resolução dos problemas encontrados e a produção de novos 

fluxos de trabalho. Uma vez que a reengenharia vai permitir implementar 

a mudança, processo a processo, é natural que esta mudança leve à 

aplicação da reengenharia a processos adjacentes e, no limite, a toda a 

estrutura organizacional. No novo desenho do processo de negócio deve 

ser incluída a tecnologia/transformação digital e a modelização das 

funções de negócio. No final é importante efetuar uma análise de 

sensibilidade às alterações introduzidas pelo novo desenho do processo. 

6 | Custos e benefícios A análise custo-benefício resulta, em primeiro lugar, da previsão de 

resultados associada ao novo desenho do processo de negócio. A 

extensão da mudança a implementar inclui maiores ou menores custos 

com um nível estimado de rendimentos superiores. Por outro lado, existem 

benefícios da reengenharia que são quantificáveis, mas outros não o são.  

7 | Seleção alternativas Com base na análise efetuada no passo anterior e na eventual seriação 

de alternativas, chega agora o momento de selecionar qual será a 

alternativa a implementar. O objetivo é selecionar a melhor alternativa e 

não apenas alterar o estado das coisas, bem como definir as atividades 

necessárias à respetiva implementação. 
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Tabela 8. Processo de Reengenharia para Modelo de Negócio de Banca de Retalho para PME 
(continuação) 

Passos Descrição 

8 | Implementação A implementação da mudança assenta no roadmap definido pela equipa 

de reengenharia onde, entre outros intervenientes participam os recursos 

humanos que asseguram o processo de negócio redesenhado. A base 

desta implementação é um plano de migração que parte do antigo para o 

novo desenho do processo definindo, a cada momento, todas as 

intervenções e interações, quer da equipa de reengenharia quer de todos 

os outros intervenientes diretos ou indiretos no processo de negócio. A 

ordem sequencial das principais alterações é a seguinte: 

1. Alterar regras e políticas de negócio; 

2. Alterar/criar descrições de postos de trabalho e funções; 

3. Implementar um novo fluxo de trabalho; 

4. Implementar uma nova estrutura organizacional; 

5. Alterar o processo de produção do produto/serviço; 

6. Alterar o suporte informático do produto/serviço; 

7. Alterar layouts e localizações; 

8. Efetuar testes de funcionamento ao novo processo; 

9. Estabelecer planos de contingência para o novo processo; 

10. Formar os recursos humanos, preferencialmente on the job; 

11. Elaborar/aplicar um plano de entrada em vigor do novo processo. 

9 | Posicionamento Sistematizar a documentação de suporte ao processo de reengenharia e 

disponibilizá-la a todos os intervenientes no processo redesenhado e nos 

processos adjacentes, mantendo-a igualmente disponível nos arquivos 

físicos/online do banco.  

Fonte: elaboração própria (adaptado de Hammer & Champy, 1994) 
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5.8. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Nos pontos 1 a 6 do presente capítulo foram detalhados os fatores 

subjacentes ao modelo de negócio que, de acordo com a pergunta de partida, é 

proposto implementar. No ponto 7 apresenta-se uma sugestão para executar 

esta implementação, com o apoio da reengenharia. Finalmente, no presente 

ponto, é apresentada a representação gráfica do modelo de negócio, com todas 

as variáveis nele intervenientes, conforme figura seguinte: 

Figura 60. Modelo de Negócio na Banca de Retalho para PME 

 

Fonte: elaboração própria 

É com base nesta representação gráfica que podemos explanar os aspetos 

inovadores do modelo de negócio diferenciador e de proximidade sugerido no 

presente trabalho. Assim: 

• Ao nível das variáveis de entrada, as pessoas e a tecnologia são a base. 

Por um lado, os clientes pressupõem um aumento contínuo de valor, com 

um permanente saldo positivo no binómio perceções versus expetativas. 

Isto pressupõe uma constante atenção ao cliente, com reposicionamento 

da oferta em função de mudanças nas suas preferências e o foco na 

jornada do cliente com o banco, inovando e proporcionando-lhe a cada 

momento experiências positivas. 
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• No que respeita à tecnologia, a transformação digital é a alavanca que 

permite alterar a filosofia comercial do banco. A segurança dos processos 

vem através da arquitetura blockchain, que não substitui a necessidade 

de uma crescente atitude ética por parte da estrutura organizacional. 

• Ao nível do posicionamento, a diferenciação é a palavra de ordem. O novo 

modelo de negócio distingue-se pela disponibilização de uma assessoria 

experiente e orientada às necessidades das PME, que vai além da oferta 

bancária para o segmento, mas que a complementa. Este modelo não é 

ainda aplicado na banca de retalho portuguesa e corresponde, de certa 

forma, a um mix entre o desempenho da banca de investimento (project 

finance149 e corporate finance150) e de diversas empresas de consultoria, 

nomeadamente as que trabalham com apoio de gestão e fundos 

comunitários. 

• O relacionamento assenta no conhecimento técnico das pessoas, na sua 

experiência e versatilidade. Estas competências são treinadas e ajustadas 

em função dos clientes e dos mercados (local, regional, nacional e até 

internacional), com recurso a técnicas de mentoria (formação on the job, 

outras) e de relações de ajuda. A perspectiva didática, de transmissão de 

conhecimentos, é também relevante, bem como a competência para 

trabalhar em equipa e a orientação aos resultados. É neste sentido que o 

conhecimento acumulado dos bancários em final de carreira se torna tão 

importante, pois pode permitir aos bancos abrir uma nova linha estratégica 

de negócio junto dos seus clientes PME, fortemente diferenciadora e 

lucrativa. 

• O papel do marketing surge neste contexto em dois planos. A nível 

estratégico, permite delinear abordagens de cross-selling que vão alargar 

o leque de produtos e serviços colocados no cliente, incrementando a sua 

vinculação. A nível operacional, permite desenhar uma nova rede de 

consultores bancários, a trabalhar em articulação e complementaridade 

 
149 Ver glossário. 
150 Ver glossário. 
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com a sua rede de retalho para PME, gerando troca de experiência e de 

informações que vão enriquecendo o negócio e o posicionamento. Esta 

dinâmica coloca cada vez mais o cliente no centro do negócio, saindo a 

sua experiência no relacionamento robustecida pelo acréscimo de valor. 

• Com base nestas variáveis de entrada o modelo de negócio corresponde 

a ações de aconselhamento, consultoria, formação, mentoria e apoio 

local. É importante destacar que a mentoria e as relações de ajuda não 

existem apenas entre os trabalhadores bancários, mas podem ser 

também disponibilizadas aos próprios quadros das PME clientes. Por 

outro lado, um apoio presencial, na sede ou nas sucursais da PME, junto 

dos seus quadros e operacionais, é uma mais-valia importantíssima para 

a aceitação da oferta e uma diferenciação valorizada por estes clientes. 

• Em conclusão, com base neste modelo de negócio diferenciador e de 

proximidade, o posicionamento do banco de retalho para PME passa a ter 

como pilares fundamentais a criação de valor, a centralização no cliente 

e a distribuição omnicanal, transformando numa learning organization, 

uma organização que escuta e aprende com o mercado a cada momento, 

com vista à obtenção de vantagens competitivas duradouras. 
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 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

6.1. ENQUADRAMENTO BASE E OBJETIVO 

Conforme se tem vindo a observar, a transformação digital é hoje uma 

realidade incontornável na vida em sociedade, com efeitos a todos os setores da 

economia e, naturalmente, à banca de retalho. O Governo japonês desenvolve 

há anos um projeto denominado Sociedade 5.0151, através do qual têm vindo a 

estudar o potencial da transformação digital nas sociedades modernas. A grande 

consequência da transformação digital para a banca de retalho, e sobretudo para 

a banca de retalho de PME, não é apenas a exponencial capacidade de 

automatização de tarefas cada vez mais complexas, permitindo, assim, reduzir 

a componente humana nos processos de negócio. Esta, é uma visão 

reducionista, que só tem cabimento na crise que o setor bancário tem vindo a 

viver desde 2007.  

A grande vantagem da transformação digital para a banca de retalho é o 

elevado potencial de inovação criativa ao nível do relacionamento entre o banco 

e os seus clientes. Ao desenhar a sua estratégia de negócio em torno do cliente, 

o banco assume um novo padrão relacional no qual a experiência do cliente é o 

referencial determinante para o seu posicionamento. Toda esta mudança é 

potenciada, até onde a criatividade permitir, pela transformação digital. 

Por outro lado, a transformação digital induz também uma revolução ao nível 

da distribuição bancária e das comunicações. Com a proliferação de novos 

canais digitais/virtuais, o banco chega ao cliente de múltiplas e variadas formas, 

podendo este optar, em cada momento, por aquela que lhe seja mais 

conveniente e user friendly. Esta realidade obriga, por parte do banco, a uma 

cuidadosa manutenção dos conteúdos de comunicação disponíveis nos diversos 

canais, cuja coerência é um aspeto relevante para a satisfação do cliente com a 

interação e com o relacionamento. 

O que é válido para a banca em termos gerais é ainda mais válido para a 

banca de retalho para PME. Este segmento pretende, de um banco parceiro, um 

 
151 Ver Glossário.  
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nível de atenção e prontidão superior ao que um cliente particular procura. Por 

outro lado, atendendo a uma maior cumplicidade que a natureza da sua atividade 

introduz no relacionamento bancário, este segmento de clientes é também mais 

exigente ao nível da qualidade do serviço que o banco lhe disponibiliza. 

Conforme já referido na introdução do presente trabalho, quer a conjuntura do 

setor bancário quer o nível de sofisticação/conhecimento dos clientes PME 

levam à necessidade de repensar o modelo de negócio da banca de retalho. É 

neste enquadramento que o trabalho foi desenvolvido e este é também o 

referencial para a investigação apresentada nos capítulos seguintes. O objetivo 

é, afinal, desenvolver um modelo de negócio diferenciador e de proximidade para 

a banca de retalho para PME, baseado no relacionamento personalizado e na 

transformação digital. Deste objetivo geral saem quatro objetivos específicos: 

 Entender a forma como as estratégias omnicanal e costumer centric 

reforçam a relação entre o banco e o cliente e otimizar o posicionamento 

estratégico; 

 Perceber a forma como a mentoria e as relações de ajuda podem 

aumentar o valor para o cliente e os seus níveis de fidelização ao banco; 

 Analisar a satisfação potencial com o novo modelo de negócio em 

empresas PME Excelência; 

 Validar os resultados obtidos com um painel de especialistas. 

Em termos metodológico, conforme já referido na introdução, este trabalho 

enquadra-se numa linha de investigação hipotético-dedutiva, na qual se inclui o 

trabalho de campo com enfoque multimetodológico a dois níveis (Freixo, 2009): 

1. Metodologia quantitativa, através da construção, implementação e análise 

de resultados de um questionário; 

2. Metodologia qualitativa, via utilização de um painel de especialistas para 

validação dos resultados do inquérito. 
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6.2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E QUESTÕES CENTRAIS DA 

INVESTIGAÇÃO. 

A principal caraterística do serviço é que é algo intangível que é produzido e 

consumido simultaneamente (Pereira, 1993). No caso do serviço bancário, 

conforme já anteriormente referido, o elemento distintivo está no impacto que 

este tem na esfera patrimonial dos clientes. Desde o tempo dos Templários, os 

primeiros banqueiros internacionais da história (Freitas, 2005), a interação entre 

banco e clientes sempre foi pessoal e maioritariamente presencial. Apenas em 

1984 a banca telefónica foi introduzida em Inglaterra pelo Girobank152. Já no final 

dos anos 90, surgem as primeiras versões de mobile banking, com recurso a 

SMS. Em 1999, o banco norueguês DnB lançou os primeiros serviços bancários 

wireless, numa base nacional. A partir daí a digitalização da banca não mais 

parou de evoluir. 

Segundo Bonfati et al (2016) na banca digital os empregados de primeira linha 

têm um papel de consultores financeiros de confiança para com os clientes que 

acompanham, criando-lhe novas experiências com acréscimo de valor, nas 

quais juntam as suas competências com a versatilidade e convergência da 

estratégia omnicanal. O reforço destas competências nos comerciais, como 

atitude geradora de valor para o banco e os clientes, assenta na transferência 

de conhecimento, quer ela seja através de formação (e-learning e on the job) ou 

através de processos de mentoria e relações de ajuda. Tendo em conta o ritmo 

da evolução dos serviços bancários no contexto da transformação digital, este 

processo de transferência de conhecimento é crítico, tanto para o banco como 

para os seus trabalhadores, clientes e outros stakeholders. 

É este enquadramento que conduz a uma formulação do problema numa ótica 

positiva de melhoria do serviço e reforço do posicionamento. É isto que se 

pretende com o desenvolvimento de um modelo de serviço orientado para o 

aconselhamento e consultoria, levando a que o banco se encaminhe para áreas 

de fronteira do seu negócio que produzem um acréscimo de valor significativo 

nos seus clientes PME. 

 
152 Ver a este propósito, (https://wiki2.org/en/Telephone_banking, obtido em 24/04/2021). 

https://wiki2.org/en/Telephone_banking
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A tentativa de aproveitar competências tecnológicas e humanas conduziu, 

então, à formulação da pergunta de partida inicialmente apresentada: Como 

aplicar um modelo de negócio diferenciador e de proximidade à banca de retalho 

para PME em Portugal, baseado no relacionamento personalizado e na 

transformação digital? 

6.3. QUESTÕES DERIVADAS E HIPÓTESES 

No seguimento da pergunta de partida anteriormente formulada foram 

construídas as seguintes perguntas derivadas: 

1. Qual o impacto da transformação digital na banca de retalho para PME e 

mais especificamente no relacionamento entre o banco e o cliente? 

2. De que forma as estratégias colaborativas entre o banco e o cliente, 

apoiadas em processos de mentoria e relações de ajuda, podem reforçar 

o posicionamento do banco e incrementar valor para os clientes? 

3. Como valorizam os clientes estas estratégias? 

4. Em que pressupostos poderá assentar o modelo de negócios 

diferenciador e de proximidade para a banca de retalho para PME, 

fundamentado no relacionamento personalizado e na transformação 

digital? 

5. Como poderá ser validado este modelo de negócio?  

Com base na pergunta de partida e nas perguntas derivadas, anteriormente 

definidas, de forma a delimitar o campo da investigação foram definidas as 

seguintes hipóteses: 

1. A transformação digital é hoje uma realidade incontornável que incide na 

relação entre o banco e o cliente, tornando-a, numa primeira análise, mais 

fria e distante; 

2. A adoção de estratégias omnicanal centradas no cliente permite ampliar 

a base de ligação ao cliente e reforçar os momentos de interação 

personalizada, incrementando valor para o cliente e otimizando o 

posicionamento do banco; 
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3. As estratégias colaborativas entre o banco e o cliente permitem uma nova 

abordagem à cadeia de valor do negócio, quando baseadas na mentoria 

e nas relações de ajuda, gerando uma diferenciação personalizada por 

parte do banco e níveis de fidelização incrementais por parte do cliente; 

4. É possível desenvolver um novo modelo de negócio para a banca de 

retalho para PME, baseado na personalização do relacionamento e na 

transformação digital. 

6.4. ABORDAGEM MULTIMETODOLÓGICA 

6.4.1. METODOLOGIA QUANTITATIVA E SEUS OBJETIVOS 

Ao nível da metodologia qualitativa aplicada ao presente estudo, o que se 

pretendeu foi aferir, junto de uma amostra relevante dos clientes bancários PME 

nacionais, a recetibilidade do modelo de negócio construído. Para esse efeito, 

foi preparado um inquérito e enviado a esta amostra. 

6.4.1.1. CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Para se obter um resultado fidedigno, foi assumido consultar através do 

inquérito uma amostra das melhores PME nacionais. De entre os inúmeros 

prémios que existem para classificar PME, o mais reconhecido é, sem dúvida, o 

estatuto PME Excelência/PME Líder atribuído anualmente pelo IAPMEI e pelo 

Turismo de Portugal. Dos dois mencionados estatutos, o mais rigoroso e por isso 

prestigiado é, seguramente, o estatuto PME Excelência, que obriga as empresas 

candidatas, à data de 31 de outubro, a cumprirem cumulativamente nas suas 

demonstrações financeiras sete critérios de natureza económico-financeira, 

diferentes de ano para ano, mas sempre de nível de exigência média-alta 

(IAPMEI, 2019). 

Em 2019, o IAPMEI e o Turismo de Portugal atribuíram 2.337 estatutos PME 

Excelência. Destas empresas, foi possível obter o endereço de mail da gestão 

de 2.052 delas, isto é, 88% do universo global. A estes 2.052 destinatários foram 

acrescentados outros 83: 72 de quadros de direção da banca (área comercial, 

de marketing e tecnológica), 7 da academia (professores universitários com área 
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de investigação ligada à banca) e 4 de fornecedores de tecnologias de 

informação para a banca (com foco em áreas de transformação digital). A 

associação destes 83 destinatários (4% do total) teve como objetivo dar, ao nível 

das respostas do questionário, uma perspetiva diferente estabelecendo desde 

logo uma estratégia de triangulação153 na metodologia do trabalho de campo. 

Na posse dos endereços de mail dos gestores das PME Excelência 2019, o 

questionário foi construído através do software Google Forms e foi enviado 

personalizadamente a cada um destes destinatários, bem como aos restante 83 

inquiridos. Para os 2.135 questionários enviados foram obtidas 334 respostas, o 

que corresponde a uma taxa de resposta de 15,6% do total. 

Com base nas respostas recebidas, foi possível caraterizar a amostra do 

estudo, sendo a mesma apresentada nas tabelas e figuras seguintes: 

Tabela 9. Caraterização dos Inquiridos: Idade 

 

 

Fonte: elaboração própria 

  

 
153 Ver glossário. 

n %

Até 25 anos 7 2,10%

De 26 a 40 anos 90 26,90%

De 41 a 55 anos 150 44,90%

Acima de 55 anos 87 26,00%

Idade
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Figura 61. Caraterização dos Inquiridos: Idade 

 

Fonte: elaboração própria 

Mais de 70% dos inquiridos estão acima dos 40 anos e mais de ¼ estão acima 

dos 55. No entanto, só 2% dos inquiridos têm menos de 25 anos. Embora o 

objetivo do presente estudo não seja aferir a estrutura etária dos quadros destas 

empresas, esta é uma imagem real e um pouco preocupante do ecossistema 

PME em Portugal. 

Tabela 10. Caraterização dos Inquiridos: Sexo 

 

Fonte: elaboração própria 

  

n %

Masculino 216 64,70%

Feminino 118 35,30%
Sexo
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Figura 62. Caraterização dos Inquiridos: Sexo 

 

Fonte: elaboração própria 

65% dos inquiridos são homens e 35% dos inquiridos são mulheres. Apesar 

de não existirem dados para o afirmar, admite-se que o número de mulheres 

ligadas à gestão das empresas tenha vindo a aumentar significativamente nos 

últimos anos, sendo plausível que esta tendência se mantenha e até se reforce. 

Tabela 11. Caraterização dos Inquiridos: Escolaridade 

 

 

Fonte: elaboração própria 

  

n %

Ensino básico 7 2,10%

Ensino secundário 93 27,80%

Ensino superior 234 70,10%

Escolaridade
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Figura 63. Caraterização dos Inquiridos: Escolaridade 

 

Fonte: elaboração própria 

No que respeita à escolaridade, uma excelente notícia: 70% dos inquiridos 

têm formação superior. Isto significa que a gestão das empresas é cada vez mais 

assegurada por pessoas com recursos e competências para enfrentar o 

ambiente de incerteza e competitividade que hoje se vive. 

Tabela 12. Caraterização dos Inquiridos: Profissão 

 

 

Fonte: elaboração própria 

  

n %

Administrativo 55 16,50%

Comercial 4 1,20%

Quadro intermédio 29 8,70%

Gestor/Quadro de topo 224 67,10%

Outra 22 6,60%

Profissão
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Figura 64. Caraterização dos Inquiridos: Profissão 

 

Fonte: elaboração própria 

Como foi objetivado no presente estudo, mais de 65% dos inquéritos foram 

respondidos diretamente por gestores. Se a esta proporção se juntar 16,5% de 

respostas dadas por administrativos e 6,6% de respostas dadas por outras 

funções, correspondendo todas estas a pessoas que trabalham diretamente com 

a gestão, verifica-se que mais de 90% das respostas foram efetuadas ao nível 

da gestão das empresas inquiridas 

Tabela 13. Caraterização dos Inquiridos: Antiguidade 

 

Fonte: elaboração própria 

  

n %

Até 5 anos 36 10,80%

Entre 5 e 20 anos 167 50,00%

Acima de 20 anos 131 39,20%

Tempo de permanência na empresa
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Figura 65. Caraterização dos Inquiridos: Antiguidade 

 

Fonte: elaboração própria 

Verifica-se que quase 90% das respostas foram enviadas por pessoas com 

mais de 5 anos de empresa, sendo que 40% do total são pessoas com mais de 

20 anos de empresa. Este indicador reflete, de uma forma diferente, o que acima 

foi referido relativamente à idade dos gestores. Efetivamente, uma parte muito 

relevante dos gestores possui já um tempo longo de permanência na empresa, 

não sendo provavelmente despropositado afirmar que muitas delas serão o 

projeto de vida dos respetivos gestores. 

Em resumo, o inquirido-tipo é homem, com mais de 40 anos, licenciado, gestor 

da empresa pela qual respondeu ao inquérito, onde trabalha há cerca de 20 

anos. Esta tipificação sociodemográfica constitui-se como um contributo 

importante para questões que irão ser colocadas ao nível da análise dos dados. 

Após a abordagem aos inquiridos, é importante também caraterizar a tipologia 

das empresas que responderam ao inquérito. Assim, com base nas respostas 

recebidas, foi possível caraterizar as empresas associadas a estas respostas, 

sendo estas caraterísticas apresentadas nas tabelas e figuras seguintes: 
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Tabela 14. Caraterização das Empresas: Antiguidade 

 

Fonte: elaboração própria 

Figura 66. Caraterização das Empresas: Antiguidade 

 

Fonte: elaboração própria 

Quase 70% das empresas têm mais de 20 anos. Mas se considerarmos 

também as empresas têm entre 5 e 20 anos de idade, então podemos dizer que 

98% do nosso universo de empresas está acima dos 5 anos de idade. Isto 

significa que, à partida, apenas as empresas já maduras e em velocidade de 

cruzeiro têm condições para cumprir os rigorosos critérios de acesso ao estatuto 

PME excelência. Mas esta realidade, esconde outra bem mais preocupante: não 

existe, quer por parte da banca de retalho para PME, quer por parte do 

ecossistema governamental de apoio às PME, a necessária flexibilidade para 

entender o conceito de negócio e para avançar com a abertura aos apoios de 

crédito para as empresas com menos de 5 anos. 

n %

Até 5 anos 7 2,10%

Entre 5 e 20 anos 101 30,20%

Acima de 20 anos 226 67,70%

Antiguidade da empresa
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Esta realidade, pouco abordada por tantas vezes inconveniente, tem particular 

incidência na área do empreendedorismo. 

Tabela 15. Caraterização das Empresas: Tipo de Empresa 

 

Fonte: elaboração própria 

Figura 67. Caraterização das Empresas: Tipo de Empresa 

 

Fonte: elaboração própria 

Como seria de esperar, 57% das empresas contatadas são pequenas 

empresas e mais 28% são médias empresas. Logo aqui, verificamos que 85% 

das empresas inquiridas são PME. Mas, se esta percentagem se juntarem 9% 

de micro empresas e 2% de empresários em nome individual, alcançam-se os 

96% de PME em sentido lato. 

n %

Emp. Nome Individual 6 1,80%

Micro-empresa 31 9,30%

Pequena Empresa 191 57,20%

Média Empresa 93 27,80%

Grande Empresa 13 3,90%

Tipo de empresa
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Os restantes 4% correspondem já a grandes empresas, mas que nas contas 

de 2018 ainda cumpriam os critérios comunitários para serem classificadas como 

PME. 

Tabela 16. Caraterização das Empresas: Setor de Atividade 

  

Fonte: elaboração própria 

Figura 68. Caraterização das Empresas: Setor de Atividade 

 

Fonte: elaboração própria 

Por setor de atividade as respostas foram maioritariamente da indústria, da 

prestação de serviços e do comércio, com 85% das respostas totais. A reduzida 

expressão das respostas do setor do turismo e restauração tem a ver com o fato 

n %

Setor primário 8 2,40%

Indústria 105 31,40%

Tecnologia de Informação 15 4,50%

Comércio 87 26,00%

Prestação de Serviços 91 27,20%

Turismo e Restauração 28 8,40%

Setor de atividade
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de muitas destas empresas se encontrarem encerradas devido à pandemia 

COVID-19. No entanto, o reduzido número de respostas do turismo e 

restauração pode indiciar algum clima mais depressivo no setor, decorrente do 

momento critico que este atravessa. 

Tabela 17. Caraterização das Empresas: Localização 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Figura 69. Caraterização das Empresas: Localização 

 

Fonte: elaboração própria 

  

n %

Região Norte 122 36,50%

Região Centro 68 20,40%

Lisboa e Vale do Tejo 98 29,30%

Alentejo 16 4,80%

Algarve 19 5,70%

Regiões Autónomas 11 3,30%

Localização
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Ao nível da localização as regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Centro 

representam mais de 85% das respostas recebidas. Curiosamente são também 

as regiões com maior dinamismo empresarial. Segue-se o Algarve, o Alentejo e 

as Regiões Autónomas. 

A informação seguinte não se prende com a identificação das empresas, mas 

com a caraterização do seu relacionamento com os bancos. A este nível, foram 

levantadas 3 questões principais: qual é a duração da relação com o banco, qual 

é a frequência da interação com o banco e qual é o principal canal de interação 

com o banco. As respostas são apresentadas nas tabelas e figuras abaixo. 

Tabela 18. Caraterização das Empresas: Duração da Relação com o Banco 

 

Fonte: elaboração própria 

Figura 70. Caraterização das Empresas: Duração da Relação com o Banco 

 

Fonte: elaboração própria 

n %

Até 5 anos 13 3,90%

Entre 5 e 20 anos 205 61,40%

Acima de 20 anos 116 34,70%

Duração da relação com o banco
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Cerca de 35% das empresas mantêm um relacionamento com o banco há 

mais de 20 anos e cerca de 96% destas mantêm relacionamento há mais de 5 

anos. Verifica-se assim que a relação bancária é, por norma, uma relação 

duradora e relativamente estável.  

Tabela 19. Caraterização das Empresas: Frequência da Interação com o Banco 

 

Fonte: elaboração própria 

Figura 71. Caraterização das Empresas: Frequência da Interação com o Banco 

 

Fonte: elaboração própria 

Cerca de 42% das empresas mantêm relações diárias com os seus bancos e 

mais de 80% das empresas mantêm interação com o banco pelo menos com 

periodicidade semanal. Apenas 3% das empresas mantêm interação com o 

banco em periocidade superior a mensal. 

n %

Diariamente 139 41,60%

Semanalmente 131 39,20%

Mensalmente 53 15,90%

Outra 11 3,30%

Frequência da interação com o banco
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Estes resultados indicam-nos que, mesmo sem fazer muito para isso o banco 

é efetivamente um parceiro das empresas, na gestão dos seus negócios e da 

sua tesouraria. Por outro lado, atendendo à intensidade do relacionamento 

poderá concluir-se que o grau de dependência das PME nacionais relativamente 

aos bancos é elevado. 

Tabela 20. Caraterização das Empresas: Principal Canal de Interação com o banco 

 

Fonte: elaboração própria 

Figura 72. Caraterização das Empresas: Principal Canal de Interação com o banco 

 

Fonte: elaboração própria 

Mais de 50% das empresas inquiridas relacionam-se com os seus bancos 

principalmente através da internet. Por outro lado, quase 85% das empresas 

optam pelo self-service na sua interação com o banco. 

n %

Pessoal 55 16,50%

Telefónico 96 28,70%

Internet 179 53,60%

Outra 4 1,20%

Principal canal de interação com o banco
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Em primeiro lugar, é importante destacar que o layout da maioria das agências 

bancárias nacionais está preparado sobretudo para clientes particulares, 

existindo muito poucos espaços vocacionados para o atendimento a PME. Isto 

induzir, numa conclusão mais precipitada, que o papel das agências na banca 

de retalho para PME tenderá a desaparecer. Nada mais errado. Conforme 

descrito no 5º capítulo o balcão experimental Idea Hub do banco de PME polaco 

Idea Bank é uma solução interessante e facilmente replicável noutras geografias.   

6.4.1.2. AS ESCALAS E-S-QUAL E E-RECS-QUAL 

As escalas E-S-QUAL e E-RecS-QUAL são utilizadas normalmente para 

medir a qualidade da prestação de serviços por via eletrónica (Parasuraman, 

Zeithaml & Malhotra, 2005). Este modelo vem na linha dos modelos paramétricos 

de avaliação da prestação de serviços (Grönroos, 1983, 1984, 2007; 

Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, 1988; Gummesson & Grönroos, 1987; 

Cronin & Taylor, 1992) e foca na prestação de serviços através da internet. 

A escala E-S-QUAL mede a qualidade da prestação do serviço nas vertentes 

principais da interação online, ao passo que a escala E-RecS-QUAL mede a 

capacidade de recuperação da qualidade do serviço eletrónico. Para cada uma 

destas escalas foram definidas 7 dimensões com 33 itens (4 dimensões e 22 

itens na primeira e 3 dimensões e 11 itens na segunda) conforme seguidamente 

se apresenta (Parasuraman, Zeithaml & Malhotra, 2005): 

• No que respeita E-S-QUAL a primeira dimensão é eficiência (facilidade e 

rapidez de acesso), a segunda é realização (disponibilidade e capacidade 

de entrega das funcionalidades anunciadas), a terceira é disponibilidade 

do sistema (funcionamento técnico do site) e a quarta é privacidade (grau 

de segurança e proteção das informações); 

• Na escala E-RecS-QUAL a primeira dimensão é reação (eficácia no 

tratamento de problemas), a segunda é contrapartidas (grau de 

compensação pelos problemas causados) e a terceira é resposta 

(disponibilidade para apoio telefónico ou online a problemas). 
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Segundo Firdous (2017, pag. 8), os objetivos deste modelo são os seguintes: 

• Identificar as diversas dimensões de qualidade na prestação de serviços 

de internet banking; 

• Compreender a relação entre a satisfação do cliente e estas dimensões; 

• Analisar o impacto destas dimensões na satisfação dos clientes. 

No que respeita ao presente trabalho, os construtos154 foram desenvolvidos 

por meio de escalas de medida adotadas a partir dos estudos desenvolvidos por 

Parasuraman, Zeithaml & Malhotra (2005), Firdous (2017), Hussain (2014) e 

Ulkhaq, Rabbani, Wibowo & Rachmania (2017). 

No ajustamento das dimensões das escalas E-S-QUAL e E-RecS-QUAL ao 

modelo desenvolvido, procurou-se minimizar os ajustamentos às dimensões 

iniciais. Partindo da pesquisa em torno da caraterização de cada uma das 7 

dimensões, segundo os modelos utilizados por Parasuraman, Hussain e Firdous, 

foi também efetuada análise a cada um dos 33 itens de suporte a estas 

dimensões, de forma a entender a melhor forma de os ajustar ao caso em estudo 

sem desvirtuar o espírito inicial do modelo. Para além disso, o modelo inicial foi 

ampliado em mais 2 dimensões, ligadas ao valor percebido e às intenções de 

lealdade (Parasuraman, Zeithaml & Malhotra, 2005, PAG. 19), importantes para 

o contexto de relacionamento personalizado em que o presente estudo é 

construído. 

Por fim, com base nesta análise, foram elaborados novos construtos para 

cada uma das dimensões consideradas, como se pode observar pelo quadro 

seguinte: 

  

 
154 Ver glossário.  
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Quadro 9. Modelo E-S-QUAL: criação dos construtos 

 
Fonte: elaboração própria 

Quadro 10. Modelo E-S-RecS-QUAL: criação dos construtos 

 
Fonte: elaboração própria 

  

Escala Dimensão Autor Nº Itens Descrição

E-S-QUAL Eficiência Parasuraman Eficiência: facilidade e velocidade de acesso e usando o site

Confiabilidade Hussain

Confiabilidade: refere-se à capacidade de executar o serviço prometido com precisão e

consistência, incluindo a frequência de atualização do site, resposta imediata às consultas

do cliente e precisão das compras e faturamento online

Eficiência 1 8

Eficiência: refere-se à capacidade de o banco esclarecer o cliente através da

informação disponibilizada, entender os seus pedidos e dar-lhes seguimento com

rapidez e eficácia

Cumprimento Parasuraman
Cumprimento: até que ponto as promessas do site sobre a entrega do pedido e a

disponibilidade do item são cumpridas

Capac. resposta Hussain
Capacidade de resposta: relaciona-se à flexibilidade, entrega rápida, consistência e

precisão do serviço prestado.

Disponibilidade 2 4
Disponibilidade: facilidade de contacto com o interlocutor no banco ou com

interlocutor alternativo, online ou offline, mesmo durante a pandemia

Dispon. sistema Parasuraman Disponibilidade do sistema: funcionamento técnico correto do site

Facilidade uso Hussain

Facilidade de uso: site contém funções que ajudam os clientes a encontrar o que precisam

sem dificuldade, tem boa funcionalidade de pesquisa e permite que o cliente manobre de

forma fácil e rápida para frente e para trás nas páginas

Fiabilidade 3 7
Fiabilidade: valorização da atitude do banco em termos de proatividade, parceria e

mentoria

Privacidade Parasuraman Privacidade: grau em que o site é seguro e protege as informações do cliente

Personalização Hussain

Personalização: envolve design individualizado para clientes de acordo com o seu padrão

de consumo/preferências, resultando num ótimo atendimento online, economia de

tempo e melhor percepção da qualidade do serviço

Privacidade 4 3
Privacidade: prevenção na disponibilização de dados dos clientes, atitude ética nos

negócios, vigilância ativa

E-RecS-QUAL Capac. resposta Parasuraman Capacidade de resposta: tratamento eficaz de problemas e devoluções através do site

Segurança Hussain
Segurança: aborda especificações técnicas de segurança do site, métodos de pagamento,

confiança e a confidencialidade geral entre consumidores ecolaboradores

Feedback 5 5
Feedback: outputs periódicos de relacionamento, orientados para as necessidades da

gestão

Compensação Parasuraman Compensação: grau em que o site compensa os clientes por problemas

Webdesign Hussain
Webdesign: busca multidisciplinar do planeamento e produção de websites, incluindo

desenvolvimento técnico, estrutura de informação, design visual e distribuição em rede

Vantagens 6 3
Vantagens: benefícios indexados ao relacionamento comercial, como parcerias, protocolos

e networking em eventos

Contato Parasuraman Contato: disponibilidade de atendimento por telefone ou representantes online

Contato Firdous Contato: disponibilidade de atendimento por telefone ou representantes online

Relacionamento 7 3 Relacionamento: confiança, empatia, permanência do interlocutor bancário na função

Valor percebido Parasuraman
Valor percebido: a medida de valor consiste em quatro itens e os entrevistados avaliam o

site em cada um deles usando uma escala de Likert

Valor 8 4
Valor: classificação da relação custo-benefício do serviço prestado pelo banco, destacando

as suas principais vertentes

Intenção lealdade Parasuraman
Intenção de lealdade: a medida de lealdade é composta por cinco itens comportamentais e 

os respondentes indicam sua probabilidade de se engajar em cada um deles

Lealdade 9 5
Lealdade: descrição de um padrão positivo e continuado de comportamento no

relacionamento com o banco 
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O modelo do estudo passou a ter 9 dimensões com 42 itens, sendo 4 

dimensões com 22 itens relativas à escala E-S-QUAL e 5 dimensões com 20 

itens relativas à escala E-S-RecS-QUAL. A definição final das dimensões e dos 

itens associados a cada uma delas é apresentada no quadro seguinte: 

Quadro 11. Modelo E-S-QUAL: enquadramento final 

 
Fonte: elaboração própria 

  

E-S-QUAL EF = Eficiência EF1 = O banco está ao meu dispor sempre que necessito

EF2 = Consigo aceder ao banco onde quer que me encontre

EF3 = A informação disponibilizada pelo banco está organizada

EF4 = A informação disponibilizada pelo banco é completa e detalhada

EF5 = A informação disponibilizada pelo banco é intuitiva

EF6 =  O banco entende rapidamente o que eu pretendo

EF7 = O banco consegue dar-me uma resposta rapidamente

EF8 = O banco faz rapidamente follow-up do meu pedido

DI = Disponibilidade DI1 = Consigo contatar o meu interlocutor no banco sem dificuldade

DI2 = Caso este não esteja disponível, tenho interlocutor alternativo

DI3 = A disponibilidade funciona quer online quer offiline

DI4 = As medidas adotadas durante a pandemia não afetaram a disponibilidade

do banco 

FI = Fiabilidade FI1 = Valorizo que o banco seja um parceiro de negócios para a minha empresa

FI2 = Valorizo que o banco tenha uma atitude proativa para com a minha

atividade

FI3 = Valorizo que o banco me informe de produtos e serviços a disponibilizar 

FI4 = Valorizo que o banco me informe de produtos e serviços adequados à minha

atividade
FI5 = Valorizo que o meu interlocutor no banco atue como mentor da minha

gestão

FI6 = Valorizo que o banco me informe de novas ferramentas de gestão

FI7 = Valorizo que o banco acompanhe a minha internacionalização

PR = Privacidade PR1 = O banco não fornece os meus dados a terceiros

PR2 = O banco tem uma atitude ética par com os meus negócios

PR3 = O banco efetua vigilância ativa (ciber-segurança) sobre o meu

relacionamento

Capacidade de o banco esclarecer o cliente através da

informação disponibilizada, entender os seus pedidos e dar-lhes

seguimento com rapidez e eficácia

Facilidade de contacto com o interlocutor no banco ou com

interlocutor alternativo, online ou offline, mesmo durante a

pandemia

Valorização da atitude do banco em termos de proatividade,

parceria e mentoria

Prevenção na disponibilização de dados dos clientes, atitude

ética nos negócios, vigilância ativa
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Quadro 12. Modelo E-RecS-QUAL: enquadramento final 

 
Fonte: elaboração própria 

6.4.1.3. CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Um dos objetivos específicos inicialmente definidos foi medir níveis de 

satisfação potencial em empresas PME Excelência face a novas abordagens de 

negócio bancário assente na articulação entre relacionamento personalizado e 

transformação digital. Este é, assim o tiro de partida para o trabalho de campo 

associado ao presente estudo.  

Considerou-se assim que o envio de um inquérito às empresas PME 

Excelência seria a melhor forma de cumprir este objetivo específico. A última 

listagem de empresas distinguidas com esta classificação diz respeito ao ano de 

2019, num total de 2.337 empresas distinguidas pelo IAPMEI e Turismo de 

Portugal, sendo 387 delas pertencentes ao setor do turismo. Estas foram, 

portanto, as destinatárias do inquérito elaborado, mais precisamente, os 

contatos de correio eletrónico que foram possíveis obter associados à gestão 

destas empresas.  

E-RecS-QUAL FE = Feedback FE1 = O meu interlocutor no banco é uma pessoa experiente e conhecedora

FE2 = O banco envia-me regularmente um relatório de relacionamento comercial

FE3 = Os documentos bancários são emitidos a pensar nas minhas necessidades

contabilisticas

FE4 = O banco envia-me sugestões para otimizar a minha contabilidade

FE5 = O banco envia-me sugestões para otimizar a minha gestão de tesouraria

VA = Vantagens VA1 = O banco sugere-me parcerias de valor para o meu negócio

VA2 = O banco disponibiliza-me uma base de protocolos comerciais

VA3 = O banco convida-me para eventos que potenciam o meu networking

RE = Relacionamento RE1 = Tenho plena confiança no meu interlocutor no banco

RE2 = O meu interlocutor no banco é um amigo e um professor

RE3 = O meu interlocutor no banco mantém-se, normalmente, pelo período

mínimo de um ano

VL = Valor VL1 = O serviço do banco vale o que pago por ele

VL2 = Quanto melhor for o serviço mais competitivo é o banco

VL3 = Valorizo a oferta de uma serviço de aconselhamento

VL4 = Valorizo a oferta de um serviço de consultoria

LE = Lealdade LE1 = É provável que venha a elogiar o meu banco a outras pessoas

LE2 = É provável que venha a recomendar o meu banco a outras pessoas se estas

me pedirem opinião
LE3 = É provável que venha a incentivar outras empresas a serem clientes do meu

banco

LE4 = Considero o meu banco como primeira escolha no segmento banca de PME

LE5 = Costumo interagir diariamente com o meu banco

Confiança, empatia, permanência do interlocutor bancário na

função

Classificação da relação custo-benefício do serviço prestado

pelo banco, destacando as suas principais vertentes

Descrição de um padrão positivo e continuado de

comportamento no relacionamento com o banco 

Outputs periódicos de relacionamento, orientados para as

necessidades da gestão

Benefícios indexados ao relacionamento comercial, como

parcerias, protocolos e networking em eventos



A transformação digital na banca de retalho para PME 

 

José Alberto Maia Pereira   207 
  

Conforme anteriormente foi referido, a estrutura do inquérito foi desde logo 

condicionada aos trabalhos de Parasuraman, Zeithaml e Malhotra (2005) de 

Hussain (2014), de Firdous (2017) e de Ulkhaq, Rabbani, Wibowo e Rachmania 

(2017) sobre as escalas E-S-QUAL e E-RecS-QUAL. Em termos de distribuição, 

o questionário foi construído no software Google Forms e enviado por mail a 

2.052 destas empresas (aquelas para as quais foi possível obter um mail 

correto), bem como a 83 outros destinatários, nomeadamente profissionais da 

banca com ligações a esta área de negócio e professores universitários com 

especialização nesta área de conhecimento, com o objetivo de promover uma 

técnica de triangulação que permita consolidar as respostas aos inquéritos. 

O questionário tem 9 dimensões, incluindo cada uma destas entre 3 e 8 itens, 

num total de 42. As respostas a estes 42 itens são efetuadas através de escalas 

de Likert155 de 5 níveis, nas quais 1 é discordo fortemente, 2 é discordo, 3 é não 

concordo nem discordo, 4 é concordo e 5 é concordo fortemente. 

No quadro nº 5 foi já apresentada a tabela final de dimensão e itens, isto é, 

das variáveis e questões consideradas para o presente inquérito. Importa, no 

entanto, detalhar um pouco a razão da escolha das questões associadas a cada 

variável:  

1. A Eficiência é a capacidade de o banco esclarecer o cliente através da 

informação disponibilizada, entender os seus pedidos e dar-lhes 

seguimento com rapidez e eficácia. Neste contexto, as questões 

relacionam-se com o acesso à informação, a organização e intuitividade 

da mesma, bem como a capacidade do banco para entender o que o 

cliente pretende e lhe dar rapidamente seguimento. 

2. A Disponibilidade corresponde à facilidade de contato com o banco quer 

seja com o interlocutor habitual ou com outro, online ou offline. As 4 

questões associadas prendem-se com estes aspetos, bem como com as 

medidas de prevenção que os bancos têm adotado durante a pandemia 

COVID-19, que para muitos clientes se limitaram a ser mais uma barreira 

ao relacionamento personalizado. 

 
155 Ver glossário.  
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3. A Fiabilidade tem a ver com o que o cliente pensa da atitude do banco em 

termos de proatividade, parceria e mentoria. Como o inquérito se dirige a 

clientes PME é importante aferir de que forma estes valorizam este tipo 

de atitudes por parte do banco. 

4. A Privacidade é um assunto muito importante nos dias que correm e 

prende-se não apenas com mecanismos de prevenção sobre ataques a 

dados de clientes, mas também com vigilância ativa ao nível da 

cibersegurança, procurando antecipar a concretizaram destes ataques. 

Uma das questões aborda a temática da ética nos negócios e a forma 

como o banco a coloca em prática. 

5. O Feedback prende-se com o tipo de outputs que o banco envia 

periodicamente aos clientes, de forma a apoiar a gestão das PME, bem 

como ao tipo de experiência e conhecimento que o inquirido reconhece 

ao seu interlocutor direto. Os outputs têm a ver com documento e 

sugestões. 

6. As Vantagens prendem-se com os benefícios que o banco negoceia com 

parceiros e coloca ao dispor dos seus clientes, tais como: condições 

especiais e/ou descontos na compra de produtos/serviços, promoções 

exclusivas, acesso a eventos especiais e outros. 

7. O Relacionamento tem a ver com o nível de personalização da interação 

entre o cliente e o banco. Confiança, empatia, sustentabilidade, mas 

também amizade e conhecimento são aspetos abordados nestas 

questões. 

8. O Valor prende-se com a relação preço/beneficio do serviço prestado pelo 

banco, que o cliente analisa quer do ponto de vista individual quer no 

ambiente competitivo em que operam todos os bancos. Existe aqui 

espaço para a inovação, sendo colocadas questões sobre 

aconselhamento e consultoria. 

9. A Lealdade tem a ver com uma atitude positiva e duradoura do cliente no 

seu relacionamento com o banco, principalmente na interação com 

terceiros e numa ótica de agir como embaixador da marca bancária. 
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6.4.2. METODOLOGIA QUALITATIVA E SEUS OBJETIVOS 

6.4.2.1. CARATERIZAÇÃO DO PAINEL DE ESPECIALISTAS 

Com o objetivo de validar os resultados dos questionários e no quadro de uma 

estratégia de triangulação incluída na multimetodologia adotada no presente 

trabalho, foi reunido um painel de especialistas156 para analisar o contexto do 

estudo efetuado e do output obtido nos questionários efetuados. Neste sentido, 

foram contactados 27 profissionais de reconhecido mérito: quadros superiores 

da banca (marketing e comunicação, tecnologia digital e áreas comerciais com 

ligação a PME), fornecedores de tecnologia digital e professores universitários 

com especialização na área (banca, marketing e transformação digital). 

Destes 27 convidados responderam positivamente 17 profissionais (63%), 

parte deles proveniente da banca de retalho para PME (12 especialistas de 6 

bancos) e outra parte proveniente das escolas superiores (5 especialistas de 4 

escolas), conforme se pode observar na figura seguinte: 

Figura 73. Painel de Especialistas: Origem dos Intervenientes 

 

Fonte: elaboração própria 

 
156 Ver glossário. 
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6.4.2.2. CONSTRUÇÃO SOCIOTÉCNICA DAS QUESTÕES 

Procurou-se estabelecer um conjunto de questões subordinado ao seguinte 

racional: simples, fácil e rápido de responder, que refletisse os pontos essenciais 

que haviam resultado das respostas ao inquérito e que pudesse ser respondido 

com igual facilidade por alguém que dominasse tecnicamente o negócio 

(quadros bancários) ou por alguém que o dominasse de uma perspectiva mais 

teórica e estratégica (professores universitários). 

No que respeita à construção das questões, o objetivo foi conceber perguntas 

simples e de fácil resposta, sem excederem 30 palavras, mas que incluíssem 

todos os pressupostos subjacentes à pergunta de partida, nomeadamente os 

aspetos ligados ao posicionamento, ao relacionamento e fidelização de clientes, 

ao desempenho dos recursos humanos e à rentabilidade. Propositadamente o 

tema mentoria/relações de ajuda não foi abordado, de forma a aferir se este seria 

indiretamente comentado, nomeadamente quanto à inclusão de trabalhadores 

em situação de pré-reforma. 

O objetivo era aferir que tipo de ligação era possível de estabelecer entre as 

respostas aos inquéritos, no que respeita às variáveis do modelo. Para tal, os 

indicadores relativos a estas variáveis, obtidos através da análise estatística 

multivariada, seriam comparados com as ideias-chave das respostas dos 

especialistas, condensadas sob a forma de buzzword, tentando-se de seguida 

representar esta ligação através de um mapa cognitivo157. 

6.4.2.3. IMPLEMENTAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

O contacto com os especialistas arrancou com uma ligação telefónica prévia 

(nalguns casos via Whatsapp, sempre que possível com câmera), na qual foi 

apresentado o estudo, os seus objetivos, o modelo de negócio em construção, o 

contexto dos inquéritos e os seus principais resultados. 

 

157 Ver glossário.  
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Esta informação foi enviada por mail a cada um dos especialistas158, incluindo 

as questões preparadas para o efeito159. Os especialistas responderam por mail 

às questões enviadas, não sem antes ter sido incentivada a respetiva discussão 

entre pares. 

O tratamento das respostas dos especialistas foi efetuado de acordo com os 

seguintes passos: 

1. O sentido da resposta de cada especialista a cada questão foi 

classificado de forma sucinta: sim ou não; 

2. As respostas dos especialistas foram condensadas em pequenas 

frases, de conteúdo simples e claro; 

3. Cada uma destas frases foi sintetizada numa única palavra (buzzword), 

que representasse o conceito de gestão e/ou de negócio subjacente; 

4. Estas buzzwords foram agrupadas em 4 classes: estratégia, 

vantagens, desvantagens e outros comentários, tendo o mesmo 

procedimento sido efetuado para todas as questões (1ª questão, 2ª 

questão, 3ª questão e total das questões); 

 

158 O tema desta tese é “A transformação digital na banca de retalho para PME: Contributos para 
um modelo de negócio diferenciador e de proximidade”. O objetivo é desenvolver um modelo 
de negócio diferenciador e de proximidade para a banca de retalho para PME, baseado no 
relacionamento personalizado e na transformação digital. O modelo corresponde à 
disponibilização de uma oferta de aconselhamento e consultoria destinada a clientes PME, 
com aproveitamento das competências e experiência profissional dos recursos humanos já 
em situação de pré-reforma ou em vias de entrar neste regime. Para aferir da adesão a esta 
ideia foi efetuado um inquérito com base no modelo E-S-QUAL (9 variáveis) às quase 2.000 
PME Excelência de 2019, tendo-se verificado o seguinte: 
• mais de 90% dos inquiridos valorizam fortemente que o banco seja um parceiro de negócios 

e tenha uma atitude proativa para com a sua empresa; 
• mais de 85% dos inquiridos valorizam fortemente a oferta pelo banco de um serviço de 

aconselhamento; 
• cerca de 80% dos inquiridos afirmam ter plena confiança no seu gestor de cliente no banco; 
• mais de 75% dos inquiridos valorizam fortemente a oferta pelo banco de um serviço de 

consultoria. 

159 1. Considera interessante o lançamento pelos bancos de retalho de uma oferta de 
aconselhamento consultoria destinada a PME? 

 2. Considera interessante a afetação de recursos humanos mais experientes e conhecedores 
do segmento, nomeadamente pessoas em situação de pré-reforma, a esta oferta? 

 3. Considera que esta oferta poderá ser importante ao nível da rentabilidade, da fidelização 
dos clientes e do posicionamento estratégico do banco no mercado em que opera? 
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5. As buzzwords foram seguidamente ordenadas pela respetiva 

frequência absoluta (número de vezes que ocorreram); os valores 

obtidos para cada classe foram adicionados entre si para se apurar o 

valor obtido por questão e os valores obtidos para cada questão foram 

adicionados entre si para se obter o valor total; 

6. Com base no total das buzzwords, e da respetiva frequência absoluta 

acumulada, foi elaborado um mapa cognitivo, no qual o modelo mental 

gerado pelas respostas dos especialistas é comparado com o modelo 

estatístico das respostas dos entrevistados. 

6.5. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Em termos metodológicos, o presente estudo enquadra-se numa linha de 

investigação hipotético-dedutiva, na qual se inclui o trabalho de campo com 

enfoque multimetodológico a dois níveis: 

1. Metodologia quantitativa, através da construção, implementação e análise 

de resultados de um questionário; 

2. Metodologia qualitativa, via utilização de um painel de especialistas para 

validação dos resultados do inquérito. 

Ao nível da metodologia quantitativa o objetivo foi aferir a recetibilidade do 

modelo de negócio construído. Nesse sentido, foi elaborado um questionário e 

enviado àquelas que são consensualmente consideradas as melhores PME 

nacionais, as empresas certificadas pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal 

como PME Excelência. Em 2019 foram atribuídos 2.337 estatutos, dos quais foi 

possível obter o endereço eletrónico de 2.052 (88%). A estas empresas foram 

adicionados outros 83 destinatários (4% do total), correspondentes a quadros 

superiores da banca, docentes universitários da área e fornecedores deste 

segmento de tecnologia digital. A inclusão destes destinatários teve por objetivo 

a implementação de uma estratégia de triangulação diretamente nas respostas 

aos questionários, que foram assim enviados a 2.135 destinatários. 
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Relativamente aos inquéritos enviados foram recebidas 334 respostas (15,6% 

do total), tendo as pessoas que responderam ao questionário sido caraterizadas 

da seguinte forma: 

• mais de 70% dos inquiridos estão acima dos 40 anos; 

• mais de ¼ dos inquiridos estão acima dos 55 anos; 

• só 2% dos inquiridos têm menos de 25 anos; 

• 65% dos inquiridos são homens e 35% dos inquiridos são mulheres; 

• 70% dos inquiridos têm formação superior; 

• mais de 65% dos inquéritos foram respondidos diretamente por gestores; 

• quase 90% das respostas foram enviadas por pessoas com mais de 5 

anos de empresa; 

• 40% dos inquiridos são pessoas com mais de 20 anos de empresa; 

• o inquirido-tipo é homem, com mais de 40 anos, licenciado, gestor da 

empresa, onde trabalha há cerca de 20 anos. 

Quanto às empresas contatadas, foi possível caraterizá-las da seguinte forma: 

• 90% das empresas tem mais de 5 anos de idade, sendo que 70% delas 

têm mais de 20 anos; 

• 96% das empresas inquiridas são PME, sendo 57% pequenas empresas, 

28% médias empresas, 9% microempresas e 2% de empresários em 

nome individual; 

• 85% das empresas pertencem aos setores da indústria, prestação de 

serviços e comércio; 

• 85% das empresas localizam-se nas regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo 

e Centro; 

No que respeita à relação das empresas contatadas com os seus bancos, 

esta foi caraterizada da seguinte forma: 
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• 35% das empresas mantêm um relacionamento com o banco há mais de 

20 anos; 

• 96% das empresas mantêm relacionamento com o banco há mais de 5 

anos; 

• 42% das empresas mantêm relacionamento diário com os seus bancos; 

• mais de 80% das empresas interagem com o banco com periodicidade 

pelo menos semanal; 

• mais de 50% das empresas optam pela internet para se relacionarem com 

os seus bancos; 

• quase 85% das empresas optam pelo self-service na sua interação com 

o banco. 

O questionário enviado foi construído com base nas escalas E-S-QUAL e E-

RecS-QUAL. Os construtos associados foram desenvolvidos a partir dos estudos 

desenvolvidos por Parasuraman, Zeithaml & Malhotra (2005), Firdous (2017), 

Hussain (2014) e Ulkhaq, Rabbani, Wibowo & Rachmania (2017). O modelo do 

estudo incluiu 9 dimensões com 42 itens, sendo 4 dimensões com 22 itens 

relativas à escala E-S-QUAL e 5 dimensões com 20 itens relativas à escala E-S-

RecS-QUAL. As respostas a estes 42 itens são efetuadas através de escalas de 

Likert de 5 níveis, nas quais 1 é discordo fortemente, 2 é discordo, 3 é não 

concordo nem discordo, 4 é concordo e 5 é concordo fortemente. 
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 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

7.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

7.1.1. ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA E INTERPRETAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

Depois de recolhidas as respostas aos inquéritos, foi promovida a análise 

estatística das mesmas, num processo com os seguintes passos: 

1. Caraterização do universo inquirido (pessoas e empresas); 

2. Análise de estatística descritiva às respostas ao questionário (média, 

desvio padrão, intervalo de variação, tendência); 

3. Análise das variáveis (média, desvio padrão); 

4. Estudo de confiabilidade (alfa de Cronbach); 

5. Correlação entre variáveis (coeficiente de correlação de Pearson); 

6. Construção de um modelo de equações estruturais: 

6.1. Elaboração e análise do modelo de equações estruturais; 

6.2. Cálculo dos pesos fatoriais, fiabilidades individuais e alfa de 

Cronbach; 

6.3. Representação gráfica do modelo de equações estruturais; 

7. Conclusões. 

A implementação deste processo de análise passou, antes de mais, pela 

pesquisa de um conjunto de conceitos associados às diversas áreas da 

estatística acima mencionada. Desta pesquisa resultou a sistematização destes 

conceitos previamente ao início da análise e interpretação dos resultados, nos 

termos apresentados no quadro seguinte: 
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Quadro 13. Análise Estatística: Principais Conceitos Utilizados 

 
Fonte: elaboração própria (adaptado de Byrne, 2010; Hair, 2014; Kline, 2016) 

  

MÉDIA
Quociente entre o valor total de observações de um universo e o número dessas 

observações.

DESVIO PADRÃO
Raiz quadrada da média dos quadrados dos desvios das observações em relação à média 

da amostra.

VARIÂNCIA Média dos quadrados dos desvios das observações em relação à média da amostra.

COVARIÂNCIA Mede a relação linear entre duas variáveis, sendo semelhante à correlação entre elas.

SIGNIFICÂNCIA
Análise efetuada para verificar a discrepância de uma hipótese estatística em relação aos 

dados observados.

CONFIABILIDADE

Frequência com a qual o intervalo observado contém, o parâmetro real de interesse 

quando a experiência é repetido diversas vezes, ou seja, a proporção de intervalos de 

confiança construídos em experiências separadas da mesma população e com o mesmo 

procedimento.

ALFA CRONBACH

Mede a correlação entre duas variáveis dentro num questionário através da análise das 

respostas dadas pelos inquirídos, apresentando uma correlação média entre as questões; 

é calculado a partir da variância dos itens individuais e da variância da soma dos itens.

CORRELAÇÃO
Qualquer relação estatística (causal ou não causal) entre duas variáveis, dentro de uma 

ampla classe de relações estatísticas que envolva dependência entre duas variáveis.

COEFICIENTE 

CORRELAÇÃO 

PEARSON

Mede o grau e a direção da correlação (positiva ou negativa) entre duas variáveis de uma 

escala métrica (intervalar ou de rácio).

QUI-QUADRADO
Serve para avaliar quantitativamente a relação entre o resultado de uma experiência e a 

distribuição esperada para este fenómeno.

EQUAÇÕES 

ESTRUTURAIS

Técnica de análise estatística multivariada muito utilizada em ciências sociais, envolvendo 

uma combinação de técnicas de análise fatorial  e regressão linear múltipla com o objetivo 

de analisar a relação estrutural/causal entre grandezas.

PESO FATORIAL Coeficiente que indica o peso de cada variável observada para a mensuração do construto.

FIABILIDADE 

INDIVIDUAL

Correspondendo à fracção da variabilidade total do indicador explicado pelo factor de cujo 

indicador é uma manifestação.

ÍNDICES DE 

MODIFICAÇÃO

Calculados com base no tamanho da amostra, nos graus de liberdade e no qui-quadrado, 

entre zero (ajuste inadequado) e 1 (ajuste perfeito).

ÍNDICES DE 

AJUSTAMENTO

São indicadores utilizados para testar a adequação do modelo, podendo ser comparativos, 

absolutos, relativos à proporção de variância explicada, ao grau de parcimónia do modelo 

ou baseados em resíduos.

ESTATÍSTICA 

DESCRITIVA

ANÁLISE 

ESTATÍSTICA 

MULTIVARIADA

MODELO DE 

EQUAÇÕES 

ESTRUTURAIS
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Quadro 14. Análise Estatística: Principais Conceitos Utilizados (continuação) 

 
Fonte: elaboração própria (adaptado de Byrne, 2010; Hair, 2014; Kline, 2016) 

NPAR Número de parâmetros.

CMIN Discrepância mínima.

DF Graus de liberdade.

P Valor da probabilidade.

CMIN/DF Discrepância mínima por grau de liberdade.

RMR

Root Mean Square Residual (RMR) representa o valor residual médio derivado do ajuste da 

variância-covariância matriz para o modelo hipotético para a variância-covariância matriz 

dos dados da amostra.

GFI
Goodness-of-Fit Index (GFI) é uma medida da quantidade relativa de variância e 

covariância em S que é conjuntamente explicada por ∑.

AGFI
O Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) difere do GFI apenas por se ajustar ao número 

de graus de liberdade especificado no modelo.

PGFI
Indice de parcimónia (PGFI) explica a proporção da covariância observada entre as 

variáveis explicadas pelo modelo ajustado.

PRATIO O First Fit Index(PRATIO) refere-se à proporção de parcimónia inicial

PNFI
O Parsimony-adjusted Normed Fit Index (PNFI) é igualmente um índice de parcimónia, que 

valoriza os modelos mais simples e penaliza os mais complexos.

PCFI
O Parsimony Comparative Fit Index (PCFI) é um índice de parcimónia que recompensa os 

modelos que têm relativamente poucos parâmetros para estimar.

NCP
O Noncentrality Parameter (NCP) funciona como um indicador da discrepância entre uma 

hipótese alternativa e uma hipótese nula e, assim, pode ser considerado como uma 

medida de "inadequação da população".

LO 90
Limite inferior do intervalo, a 90% de confiança em torno da discrepância da população 

(FO).

HI 90
Limite superior do intervalo, a 90% de confiança em torno da discrepância da população 

(FO).

FMIN Função de discrepância mínima.

F0 Discrepância da população.

LO 90
Limite inferior do intervalo, a 90% de confiança em torno da discrepância da população 

(FO).

HI 90
Limite superior do intervalo, a 90% de confiança em torno da discrepância da população 

(FO).

RMSEA

Significância estatística ou índice de discrepância populacional (RMSEA) avalia se o modelo 

ajustado é aproximadamente correto, em oposição ao exatamente correto do modelo qui-

quadrado, comparando o ajustamento obtido na amostra com o ajustamento que se 

obteria se o mínimo da função de discrepância fosse obtido a partir de momentos ou 

covariâncias populacionais.

LO 90
Limite inferior do intervalo, a 90% de confiança em torno da discrepância da população 

(FO).

HI 90
Limite superior do intervalo, a 90% de confiança em torno da discrepância da população 

(FO).

PCLOSE
A proximidade de ajuste (PCLOSE) testa a hipótese de que o RMSEA é "bom" na população, 

especificamente, que é < 0,05.

RMSEA

CMIN

RMR, GFI

Parsimony-

Adjusted 

Mesures

NCP

FMIN
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Quadro 15. Análise Estatística: Principais Conceitos Utilizados (conclusão) 

 
Fonte: elaboração própria (adaptado de Byrne, 2010; Hair, 2014; Kline, 2016) 

Definido o processo e os conceitos associados à análise estatística, uma vez 

que a caraterização do universo dos inquiridos foi já efetuada no capítulo 

anterior, o primeiro é analisar as respostas ao questionário. Estas são 

apresentadas individualmente, com indicação das percentagens de resposta a 

cada uma das alternativas da escala de Likert, bem como à tendência verificada 

nas mesmas (positiva, a verde, incluindo as opções concordo e concordo 

fortemente; negativa, a vermelho, incluindo as opções discordo fortemente, 

discordo e não concordo nem discordo). São a ainda apresentadas a média, o 

desvio padrão e o intervalo de variação em torno da média (M – DP; M + DP). 

 

 

 

AIC
O Akaike Information Criterion (AIC) é um avaliador de erros de previsão e, portanto, da 

qualidade relativa dos modelos estatísticos para um determinado conjunto de dados.

BCC
O Critério de Browne-Cudeck (BCC) compara a qualidade do ajuste de vários modelos com 

os critérios de informação e complexidade.

BIC

O Critério de Informação de Bayes (BIC) compara o número de parâmetros de que o 

modelo depende e a sua complexidade, penalizando os modelos mais complexos e 

favorecendo os mais simples.

CAIC

A versão consistente do AIC (CAIC) aborda a versão da parcimônia na avaliação do ajuste 

do modelo estatístico de adequação, bem como o número de parâmetros estimados que 

são levados em consideração.

ECVI

O Expected Cross-Validation Index (ECVI) mede a discrepância entre a matriz de 

covariância ajustada na amostra analisada e a matriz de covariância esperada que seria 

obtida em outra amostra de tamanho equivalente.

LO 90
Limite inferior do intervalo, a 90% de confiança em torno da discrepância da população 

(FO).

HI 90
Limite superior do intervalo, a 90% de confiança em torno da discrepância da população 

(FO).

MECVI
O ECVI modificado (MECVI) é semelhante ao critério de Browne-Cudeck (BCC) exceto com 

algumas divergências em termos de escala.

HOELTER 0,05

HOELTER 0,01

AIC

ECVI

HOELTER

Os índices de Hoelter CM (Hoelter 0,05 e Hoelter 0,01) difere substancialmente das 

estatísticas de ajuste anteriores, pois concentram-se na adequação do tamanho da 

amostra e não no ajuste do modelo, sendo por isso independente do tamanho da amostra 

e assumindo um valor acima de 200 para um modelo que representa adequadamente os 

dados da amostra.
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A análise individual às respostas obtidas é apresentada nas figuras seguintes: 

Figura 74. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 1 

 

Fonte: elaboração própria 

Quase 60% dos inquiridos concordam que o banco está ao seu dispor quando 

necessitam: A tendência positiva é ainda mais forte, contando com quase 85% 

dos inquiridos. A média corresponde à pontuação da resposta “concordo”, com 

um desvio padrão de quase um escalão (0,85), o que confirma a certeza dos 

inquiridos nesta resposta. 

Figura 75. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 2 

    

Fonte: elaboração própria 

A facilidade no acesso ao banco em qualquer lugar é consensual. Quase 95% 

dos inquiridos concordam com esta afirmação o que denota satisfação pelo 

standard de acessibilidade da banca. A média ronda os 4,3 para um desvio 

padrão de 0,7, o que coloca o intervalo de variação entre os 3,6 e os 5. 

  

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

2. Consigo aceder ao banco onde quer que me encontre 0,60% 2,10% 3,90% 55,10% 38,30% 4,28 0,69 6,60% 93,40% 3,59 4,97
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Figura 76. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 3 

 
Fonte: elaboração própria 

Praticamente 64% dos inquiridos considera que a informação disponibilizada 

pelos bancos está organizada, estando a tendência positiva perto dos 86%. A 

média está um pouco acima dos 4 e o desvio padrão é de 0,73, o que aponta 

para um intervalo de variação entre 3,3 e 4,75. Tem peso determinante nesta 

resposta a forma como a informação se encontra organizada na internet e nas 

redes sociais, canais alternativos importantes no quadro da transformação digital 

Figura 77. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 4 

 
Fonte: elaboração própria 

No que respeita à informação disponibilizada pelo banco ser completa e 

detalhada, a adesão dos inquiridos é elevada (tendência positiva de 73%) mas 

inferior à da resposta sobre organização. A resposta a esta questão é mais 

valorativa que a anterior, nomeadamente no que se refere ao nível de detalhe, 

pelo que a média está ligeiramente abaixo dos 4 e o desvio padrão anda perto 

da unidade, o que aponta para um intervalo de variação entre menos de 3 e um 

pouco mais de 4,5. Um ponto a rever na comunicação dos bancos.  

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

3. A informação disponibilizada pelo banco está organizada 0,60% 3,90% 9,90% 63,80% 21,90% 4,02 0,73 14,40% 85,70% 3,29 4,75

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

4. A informação disponibilizada pelo banco é completa e detalhada 1,50% 8,10% 17,70% 57,80% 15,00% 3,77 0,86 27,30% 72,80% 2,91 4,63
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Figura 78. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 5 

 
Fonte: elaboração própria 

A questão relativa à intuição da informação é bem menos consensual que as 

anteriores. Efetivamente, apenas 47,60% responderam “concordo”, para uma 

tendência positiva de 60% e uma tendência negativa de quase 40%, por mais de 

27% dos inquiridos terem respondido “não concordo nem discordo”. A média está 

pouco acima dos 3,5 e o desvio padrão passa os 0,9, o que se traduz num 

intervalo de variação bastante amplo. 

Poderá ser assumido, neste caso, que o peso da forma na informação 

disponibilizada, nomeadamente a exigência legal da inclusão de disclaimers160, 

torna a informação mais complexa e menos intuitiva ou que, por outro lado, o 

gap de literacia financeira161 nos clientes bancários PME ainda é significativo. 

Figura 79. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 6 

 
Fonte: elaboração própria 

 
160 Ver glossário. 
161 Ver glossário. 

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

5. A informação disponibilizada pelo banco é intuitiva 1,80% 10,80% 27,20% 47,60% 12,60% 3,58 0,91 39,80% 60,20% 2,67 4,49

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

6. O banco entende rapidamente o que eu pretendo 1,20% 5,40% 15,30% 62,30% 15,90% 3,86 0,79 21,90% 78,20% 3,07 4,65
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A forma como o banco ouve e entende o cliente PME é fortemente valorizado 

por este e o feedback é positivo: mais de 62% dos clientes concordam, para uma 

tendência positiva acima de 78%. A média ronda os 3,9 e o desvio padrão é de 

0,79, o que corresponde a um intervalo de variação muito perto de 1,6. 

Figura 80. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 7 

 
Fonte: elaboração própria 

Apesar de bem pontuada, a rapidez de resposta do banco não é um ponto 

forte do seu posicionamento para os clientes PME. Efetivamente, só pouco mais 

de 50% dos inquiridos responderam “concordo” a esta questão, com uma 

tendência a rondar os 65%. A média é de 3,6 e o desvio padrão de 0,9. 

Figura 81. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 8 

 
Fonte: elaboração própria 

Curiosamente, a questão do follow-up é mais valorizada pelos inquiridos que 

a da rapidez de resposta. Efetivamente, 56,6% responderam “concordo” (54,2% 

na questão anterior) e a tendência positiva é de 67,7% (64,7% na anterior). A 

média é 3,65 e o desvio padrão 0,97 (3,59 e 0,9 na questão anterior). Fica-se 

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

7. O banco consegue dar-me uma resposta rapidamente 1,80% 12,60% 21,00% 54,20% 10,50% 3,59 0,90 35,40% 64,70% 2,69 4,49

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

8. O banco faz rapidamente follow-up do meu pedido 1,20% 11,40% 19,80% 56,60% 11,10% 3,65 0,87 32,40% 67,70% 2,78 4,52
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com a ideia de que o banco pode demorar mais algum tempo a responder, mas 

que quando pega no assunto ele efetivamente avança. 

Figura 82. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 9 

 
Fonte: elaboração própria 

A facilidade no contacto com o banco é fortemente pontuada pelos inquiridos, 

com uma tendência positiva acima dos 80%, tendo quase 50% respondido 

“concordo”. A média está acima de 4 e o desvio padrão próximo da unidade, o 

que coloca o intervalo de variação nos 1,86. 

Figura 83. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 10 

 
Fonte: elaboração própria 

A existência de interlocutor alternativo obtém a pontuação “concordo” de 50% 

dos inquiridos, embora 18% tenham respondido “não concordo nem discordo” e 

11% tenham respondido “discordo”. No entanto, a tendência positiva é de 70%, 

a média de 3,77 e o desvio padrão de 0,93. A estrutura da resposta indicia que 

existe interlocutor alternativo, mas que este “benefício” apenas é divulgado aos 

melhores clientes, o que desagrada aos restantes. 

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

9. Consigo contatar o meu interlocutor no banco sem dificuldade 2,10% 5,70% 11,40% 48,20% 32,60% 4,04 0,93 19,20% 80,80% 3,11 4,97

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

10. Caso este não esteja disponível, tenho interlocutor alternativo 1,20% 10,80% 18,00% 50,00% 20,10% 3,77 0,93 30,00% 70,10% 2,84 4,70
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Figura 84. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 11 

 
Fonte: elaboração própria 

Esta questão permite aferir a perceção dos clientes PME sobre a eficácia do 

banco, comparativamente em situações de online e offline. A tendência positiva 

é de 63%, contra 37% de tendência negativa, apesar de 45,5% dos inquiridos 

terem respondido “concordo” à pergunta. De qualquer forma, o saldo é positivo 

para os bancos e, com o advento da transformação digital, as performances em 

offline deverão naturalmente melhorar. 

Figura 85. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 12 

 
Fonte: elaboração própria 

A operativa dos bancos de retalho durante a pandemia COVID-19 sofreu 

alterações significativas, que aumentaram inevitavelmente a distância física para 

os clientes. Cerca de 29% destes reagiram negativamente a estas medidas, ao 

passo que 71% concordam com elas. Um desvio padrão de 1,04 conduz a um 

intervalo de variação de 2,1 em torno da média. 

  

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

11. A disponibilidade funciona quer online quer offline 1,80% 12,60% 22,50% 45,50% 17,70% 3,65 0,97 36,90% 63,20% 2,68 4,62

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

12. As medidas adotadas durante a pandemia não afetaram a disponibilidade do 
banco

3,60% 12,00% 13,50% 50,00% 21,00% 3,73 1,04 29,10% 71,00% 2,69 4,77
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Figura 86. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 13 

 
Fonte: elaboração própria 

Quase 94% dos inquiridos valorizam que o banco seja um parceiro de 

negócios para a sua empresa, sendo que 41,6% responderam “concordo 

fortemente”. A média está acima de 4,3 e o desvio padrão é de 0,7, o que dá aso 

a um intervalo de variação de 1,4. Confirma-se, assim, uma elevada coesão nas 

respostas a esta questão. 

Figura 87. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 14 

 
Fonte: elaboração própria 

De igual forma, 91% dos inquiridos valorizam positivamente que os bancos 

tenham uma atitude proativa para com a sua atividade, numa questão onde a 

tendência negativa vale apenas 9%. A média está nos 4,25 e o desvio padrão é 

0,71, com um intervalo de variação de 1,42. 

  

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

13. Valorizo que o banco seja um parceiro de negócios para a minha empresa 1,20% 0,60% 4,80% 51,80% 41,60% 4,32 0,70 6,60% 93,40% 3,62 5,02

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

14. Valorizo que o banco tenha uma atitude proativa para com a minha atividade 0,90% 1,20% 6,90% 54,50% 36,50% 4,25 0,71 9,00% 91,00% 3,54 4,96
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Figura 88. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 15 

 
Fonte: elaboração própria 

A atitude proativa do banco ao informar os seus clientes PME relativamente a 

novos produtos e serviços a lançar é por esta bastante valorizada, como se pode 

observar através de uma tendência positiva de quase 85%, com média de 4,07, 

desvio padrão de 0,79 e um intervalo de variação de 1,6. 

Figura 89. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 16 

 
Fonte: elaboração própria 

A atitude proativa do banco é ainda mais valorizada pelos seus clientes PME 

se os produtos e serviços recomendados forem orientados para a sua atividade, 

como se pode observar através de uma tendência positiva de 91%, com média 

de 4,24, desvio padrão de 0,73 e um intervalo de variação de 1,46. 

  

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

15. Valorizo que o banco me informe de produtos e serviços a disponibilizar 1,20% 3,00% 11,40% 56,30% 28,10% 4,07 0,79 15,60% 84,40% 3,28 4,86

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

16. Valorizo que o banco me informe de produtos e serviços adequados à minha 
atividade

1,20% 1,20% 6,60% 54,20% 36,80% 4,24 0,73 9,00% 91,00% 3,51 4,97
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Figura 90. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 17 

 
Fonte: elaboração própria 

No que respeita à possibilidade de o interlocutor do banco poder atuar como 

mentor da gestão da PME, esta opção é bem valorizada, com uma tendência 

positiva de quase 65%, embora cerca de 25% dos inquiridos tenha respondido 

“não concordo nem discordo”. Esta ocorrência baixou a média para 3,74 e subiu 

o desvio padrão para 1. É possível que exista alguma perplexidade dos gestores 

face à inclusão da palavra mentor, que pode ter sido interpretada num quadro de 

dependência relativamente ao banco. 

Figura 91. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 18 

 
Fonte: elaboração própria 

Os clientes PME valorizam bastante que o banco lhes sugira a aplicação de 

novas ferramentas de gestão, algo que possa vir a melhorar as performances da 

sua empresa. A tendência positiva nas respostas é de 85%, com uma média de 

4,10 e um desvio padrão de 0,80. 

  

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

17. Valorizo que o meu interlocutor no banco atue como mentor da minha gestão 3,00% 7,80% 24,60% 41,30% 23,40% 3,74 1,00 35,40% 64,70% 2,74 4,74

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

18. Valorizo que o banco me informe de novas ferramentas de gestão 1,20% 3,30% 10,50% 54,50% 30,50% 4,10 0,80 15,00% 85,00% 3,30 4,90
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Figura 92. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 19 

 
Fonte: elaboração própria 

A disponibilidade do banco para apoiar o processo de internacionalização dos 

seus clientes PME é igualmente bem valorizada, com uma tendência positiva de 

mais de 65%, média de 3,79, desvio padrão de 0,9 e um intervalo de variação 

de 1,8. 

Figura 93. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 20 

 
Fonte: elaboração própria 

Ao nível da privacidade, o banco não fornecer os dados de clientes a terceiros 

é praticamente um must have, embora bastante valorizado por estes. Mesmo 

assim, as respostas manifestam uma tendência positiva de 69%, com média de 

3,91, desvio padrão de 1,03 e intervalo de variação de 2,06. 

  

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

19. Valorizo queo banco acompanhe a minha internacionalização 2,40% 3,00% 29,30% 43,70% 21,60% 3,79 0,90 34,70% 65,30% 2,89 4,69

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

20. O banco não fornece os meus dados a terceiros 3,00% 6,00% 21,90% 35,00% 34,10% 3,91 1,03 30,90% 69,10% 2,88 4,94
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Figura 94. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 21 

 
Fonte: elaboração própria 

Uma atitude ética nos negócios por parte do banco é muito valorizada pelos 

seus clientes PME, como se observa numa tendência positiva acima dos 80%, 

média acima de 4, desvio padrão de 0,81 e intervalo de variação de 1,62. Na 

realidade, para se desenvolver uma relação de parceria entre empresas, a ética 

é muito mais um pressuposto que uma vantagem, é a raiz da confiança sem a 

qual o relacionamento não evolui. 

Figura 95. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 22 

 
Fonte: elaboração própria 

Uma posição ativa do banco em termos de cibersegurança é bastante 

valorizada pelos seus clientes PME, com uma tendência positiva de 67,70%, 

média de 3,80 e desvio padrão de 0,82. No entanto, o facto de quase 28% dos 

clientes ter respondido “não concordo nem discordo” pode indicar que, no atual 

cenário de ataques informáticos frequentes, o banco não faz mais que a sua 

obrigação ao implementar estas medidas ativas de segurança. 

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

21. O banco tem uma atitude ética par com os meus negócios 1,50% 2,40% 15,90% 54,50% 25,70% 4,01 0,81 19,80% 80,20% 3,20 4,82

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

22. O banco efetua vigilância ativa (ciber-segurança) sobre o meu relacionamento 1,50% 3,00% 27,80% 49,40% 18,30% 3,80 0,82 32,30% 67,70% 2,98 4,62



A transformação digital na banca de retalho para PME 

 

José Alberto Maia Pereira   230 
  

As respostas obtidas para a questão 23 (“O meu interlocutor no banco é uma 

pessoa experiente e conhecedora”) deixaram a dúvida de que a mesma não teria 

sido corretamente interpretada pelos inquiridos, pelo que foi retirada desta 

análise. Será dada uma explicação mais concisa quando for abordado o modelo 

de equações estruturais. 

Figura 96. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 24 

 
Fonte: elaboração própria 

O envio pelo banco de um relatório periódico do relacionamento comercial aos 

clientes PME é negativamente valorizado por estes, com uma tendência negativa 

de 68,60%. Efetivamente, alguns bancos disponibilizam aos seus clientes um 

extrato de todas operações efetuadas num determinado período de tempo. No 

entanto, esta informação é produzida numa ótica operativa e transacional, sendo 

normalmente inútil para os clientes, que só a usam para fazer reconciliações 

bancárias. O foco da informação a disponibilizar ao cliente naquilo que de este 

necessita e valoriza é uma forma positiva de diferenciar o serviço do banco. 

Figura 97. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 25 

 
Fonte: elaboração própria 

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

24. O banco envia-me regularmente um relatório de relacionamento comercial 12,30% 23,10% 33,20% 26,90% 4,50% 2,88 1,08 68,60% 31,40% 1,80 3,96

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

25. Os documentos bancários são emitidos a pensar nas minhas

necessidades contabilísticas
4,80% 14,40% 30,20% 41,60% 9,00% 3,36 0,99 49,40% 50,60% 2,37 4,35
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No seguimento da questão anterior, a adequação dos documentos enviados 

pelo banco à contabilidade dos seus clientes PME é negativamente valorizada 

por metade destes. Também neste caso, a ótica operacional, transacional e de 

controlo de gestão que prevalece no modelo bancário de comunicação a clientes 

está completamente desajustada do que são as realidades das PME. 

Figura 98. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 26 

 
Fonte: elaboração própria 

Possuindo departamentos de risco que analisam operações de crédito de 

PME, contando com níveis técnicos de qualidade elevada quer do ponto de vista 

humano que do ponto de vista tecnológico (bases de dados, modelização e 

sistemas), os bancos não utilizam estes recursos para melhorar a qualidade do 

serviço prestado às PME e diferenciar relativamente aos seus concorrentes. 

Quando confrontados com esta questão, os clientes PME manifestam o seu 

desagrado com uma tendência negativa acima dos 80%. 

Figura 99. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 27 

 
Fonte: elaboração própria 

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

26. O banco envia-me sugestões para otimizar a minha contabilidade 16,50% 31,40% 32,60% 17,40% 2,10% 2,57 1,02 80,50% 19,50% 1,55 3,59

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

27. O banco envia-me sugestões para otimizar a minha gestão de

tesouraria
9,00% 23,40% 34,10% 29,60% 3,90% 2,96 1,02 66,50% 33,50% 1,94 3,98
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Outra área normalmente crítica para as PME e onde a experiência dos bancos 

poderia ser eficaz em termos de diferenciação é a gestão de tesouraria. Mas 

também neste caso os bancos optam, maioritariamente, por uma perspetiva 

egocêntrica de foco na venda e não no relacionamento, da qual resulta a natural 

insatisfação dos clientes PME e uma tendência negativa de 66,50%. 

Figura 100. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 28 

 
Fonte: elaboração própria 

A capacidade dos bancos em captar sinergias de valor para os seus clientes 

é enorme. O banco, para além da colocação dos seus produtos e serviços, teria 

também vantagem em agir como facilitador na colocação de produtos e serviços 

de clientes seus junto de outros clientes seus. Mas muitas vezes existe um certo 

“complexo classista”, como algo que não faz parte do métier. No entanto, é algo 

que acrescenta valor e que reforça a fidelização dos clientes, pelo que é positivo 

para o seu negócio. Naturalmente, os clientes quando se apercebem que esta 

oportunidade seria possível, valorizam negativamente o desempenho do banco. 

Figura 101. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 29 

 
Fonte: elaboração própria 

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

28. O banco sugere-me parcerias de valor para o meu negócio 12,30% 26,30% 32,60% 24,90% 3,90% 2,82 1,06 71,20% 28,80% 1,76 3,88

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

29. O banco disponibiliza-me uma base de protocolos comerciais 9,90% 24,60% 35,60% 26,30% 3,60% 2,89 1,02 70,10% 29,90% 1,87 3,91
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O que foi referido para a questão é válido para esta. Os bancos estabelecem 

frequentemente protocolos com clientes cuja atividade é a venda de produtos e 

serviços, para dinamizar as vendas destes clientes e gerar sinergias. Não passar 

esta informação a outros clientes é um erro, que é negativamente valorizado. 

Figura 102. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 30 

 
Fonte: elaboração própria 

O networking é hoje uma forma comum de conhecer pessoas e potenciar 

relações comerciais. Tradicionalmente, os bancos são especialistas neste tipo 

de contactos, sendo frequente organizarem de encontros desta natureza. Excluir 

outros clientes da lista de convidados destes eventos pode revelar-se uma 

decisão errada, que desde logo é negativamente valorizada. 

Figura 103. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 31 

 
Fonte: elaboração própria 

Já foi várias vezes referido ao longo do presente trabalho que o negócio 

bancário é um negócio de confiança, sendo a confiança estabelecida entre 

pessoas. A tendência positiva de 80% nesta resposta confirma esta afirmação. 

  

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

30. O banco convida-me para eventos que potenciam o meu networking 12,60% 25,10% 28,40% 29,90% 3,90% 2,87 1,09 66,10% 33,80% 1,78 3,96

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

31. Tenho plena confiança no meu interlocutor no banco 1,50% 3,30% 15,30% 53,90% 26,00% 4,00 0,83 20,10% 79,90% 3,17 4,83
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Figura 104. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 32 

 
Fonte: elaboração própria 

Apesar do vínculo de confiança, a maioria dos clientes PME não considera o 

seu interlocutor bancário como um amigo ou um professor. Duas razões podem 

explicar esta pontuação: por um lado, as questões ligadas à possibilidade de 

dependência do banco, já abordadas na questão 17; por outro lado, a atitude dos 

interlocutores bancários pode não conduzir a este tipo de relacionamento. 

Figura 105. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 33 

 
Fonte: elaboração própria 

A estabilidade dos gestores de cliente/interlocutores bancários nas funções 

durante um período mais ou menos prolongado é um aspeto positivamente 

valorizado pelas PME, observável pela tendência positiva de 76,30% nas 

respostas. Apesar disso, os bancos apostam normalmente na rotatividade dos 

seus recursos humanos como forma de evitar “vícios”, mesmo sabendo que esta 

estratégia causa tensão e incerteza nos clientes PME. 

  

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

32. O meu interlocutor no banco é um amigo e um professor 11,40% 17,40% 38,30% 26,00% 6,90% 3,00 1,08 67,10% 32,90% 1,92 4,08

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

33. O meu interlocutor no banco mantém-se, normalmente, pelo período

mínimo de um ano
2,10% 6,90% 14,70% 50,00% 26,30% 3,92 0,93 23,70% 76,30% 2,99 4,85
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As respostas obtidas para a questão 34 (“O serviço do banco vale o que pago 

por ele”) deixaram a dúvida de que a mesma não teria sido corretamente 

interpretada pelos inquiridos, pelo que foi retirada desta análise. Será dada uma 

explicação mais concisa quando for abordado o modelo de equações estruturais. 

Figura 106. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 35 

 
Fonte: elaboração própria 

A tendência positiva de 83% relativamente a esta questão não deixa dúvidas 

relativamente à forte ligação entre a qualidade percebida do serviço prestado 

pelo banco e a competitividade da sua oferta no mercado. 

Figura 107. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 36 

 
Fonte: elaboração própria 

Na resposta a esta questão os clientes PME valorizaram a oferta pelo banco 

de um serviço de aconselhamento, com uma tendência positiva de quase 86% e 

com 23,40% dos inquiridos a concordarem fortemente, enquanto apenas 2,40% 

discordam desta possibilidade. 

  

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

35. Quanto melhor for o serviço mais competitivo é o banco 1,80% 2,70% 12,60% 48,50% 34,40% 4,11 0,85 17,10% 82,90% 3,26 4,96

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

36. Valorizo a oferta de uma serviço de aconselhamento 1,50% 0,90% 12,00% 62,30% 23,40% 4,05 0,72 14,40% 85,70% 3,33 4,77
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Figura 108. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 37 

 
Fonte: elaboração própria 

Na linha da resposta anterior, 78% dos inquiridos valorizam positivamente a 

oferta pelo banco de um serviço de consultoria, com 22,50% dos inquiridos a 

concordarem fortemente e apenas 4,80% a discordarem desta possibilidade. 

Através da resposta a estas 2 questões fica comprovada a boa recetividade dos 

clientes PME ao modelo de negócio baseado no aconselhamento/consultoria, 

que corresponde ao objetivo do presente trabalho. 

Figura 109. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 38 

 
Fonte: elaboração própria 

63,50% dos inquiridos responderam que vão elogiar o seu banco a outras 

pessoas, ao passo que 31,10% estão indecisos sobre esta possibilidade e 

apenas 5,40% assumiram que não o farão. À semelhança de outros setores de 

atividade, a banca de retalho deve dar particular atenção aos embaixadores das 

suas marcas, nomeadamente no segmento PME, onde estes programas de 

marketing praticamente não existem. 

  

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

37. Valorizo a oferta de um serviço de consultoria 2,40% 2,40% 17,40% 55,10% 22,50% 3,93 0,84 22,20% 77,60% 3,09 4,77

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

38. É provável que venha a elogiar o meu banco a outras pessoas 0,90% 4,50% 31,10% 47,30% 16,20% 3,73 0,82 36,50% 63,50% 2,91 4,55
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Figura 110. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 39 

 
Fonte: elaboração própria 

No seguimento da questão anterior, mais de 70% dos inquiridos confirmaram 

a sua disponibilidade para recomendarem o seu banco a outras pessoas, 25,40% 

não tem uma posição formada sobre o assunto e apenas 4,50% se negaram a 

fazê-lo. A recomendação é uma expressão de lealdade mais forte que o elogio 

e, em certas redes sociais, como no cado do LinkedIn, uma recomendação tem 

um peso significativo na formação de opinião entre pares. 

Figura 111. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 40 

 
Fonte: elaboração própria 

O nível mais elevado no parâmetro lealdade é o incentivo, pois pressupõe 

uma iniciativa/ação concreta para que terceiros alterem o seu comportamento e 

passem a ser clientes do banco. Quando um cliente PME se torna embaixador 

do banco a este nível, é claramente um sucesso na fidelização e na estratégia 

de marketing desta instituição financeira. No caso do presente questionário, os 

inquiridos manifestaram uma tendência positiva de 54,50%, sendo que 13,20% 

destes se mostraram fortemente dispostos a fazê-lo, ao passo que apenas 9,3% 

se recusaram a promover esta iniciativa. 

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

39. É provável que venha a recomendar o meu banco a outras pessoas

se estas me pedirem opinião
1,50% 3,00% 25,40% 53,00% 17,10% 3,81 0,80 29,90% 70,10% 3,01 4,61

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

40. É provável que venha a incentivar outras empresas a serem clientes do

meu banco
2,70% 6,60% 36,20% 41,30% 13,20% 3,56 0,90 45,50% 54,50% 2,66 4,46
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Figura 112. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 40 

 
Fonte: elaboração própria 

65% dos inquiridos consideram o seu banco como a melhor escolha no 

segmento da banca de retalho para PME. Este é um bom resultado ao nível da 

satisfação dos clientes PME com o desempenho do seu banco até porque, dado 

que a maioria das PME tem relacionamento com diversos bancos, é difícil apurar 

o que significar ser o primeiro banco para estas empresas. 

Figura 113. Análise dos Resultados do Inquérito: Questão 42 

 
Fonte: elaboração própria 

Mais de 55% dos inquiridos afirmou interagir diariamente com o seu banco. 

Este resultado parece aceitável, até porque na base de dados obtida para as 

PME Excelência não é possível aferir a dimensão das empresas credenciadas, 

tendo-se a noção que uma empresa de maior dimensão tenderá a promover esta 

interação com o banco numa periodicidade mais curta. Por outro lado, também 

o setor de atividade impacta neste relacionamento, admitindo-se que o setor 

primário e o setor terciário se encontrem em extremos opostos. 

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

41. Considero o meu banco como primeira escolha no segmento banca de

PME
0,90% 4,20% 29,90% 47,00% 18,00% 3,77 0,82 35,00% 65,00% 2,95 4,59

Questão
Escala de Likert Análise

1 2 3 4 5 M DP 1+2+3 4+5 M-DP M+DP

42. Costumo interagir diariamente com o meu banco 6,30% 10,50% 27,80% 38,30% 17,10% 3,49 1,09 44,60% 55,40% 2,40 4,58
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Da análise efetuada às perguntas do questionário enviado às PME Excelência 

é possível concluir o seguinte: 

1. A facilidade no acesso ao banco em qualquer lugar é consensual e os 

clientes PME mostram satisfação pelo nível de acessibilidade da banca; 

2. A maioria dos clientes considera que a informação disponibilizada pelos 

bancos (internet e redes sociais) está bem organizada, é completa e 

detalhada, embora sejam menos os que a consideram intuitiva; 

3. A forma como o banco ouve e entende o cliente PME é francamente 

positiva, sendo que os bancos por norma demoram algum tempo a 

responder às solicitações do cliente, mas quando pegam nos assuntos 

estes efetivamente avançam; 

4. A facilidade de contato com o interlocutor bancário é um ponto 

fortemente valorizado pelos clientes PME, embora a disponibilização de 

um interlocutor alternativo nem sempre seja uma realidade, mesmo que 

estes clientes aceitem razoavelmente bem constrangimentos 

informáticos que possam colocar os sistemas temporariamente em 

offline; 

5. Cerca de 30% dos clientes PME reagiram negativamente às medidas de 

distanciamento físico adotadas pelos bancos no contexto da pandemia 

COVID-19, embora entendam o respetivo fundamento; 

6. Quase 94% dos inquiridos valorizam o papel do banco como parceiro de 

negócios da empresa, ao passo que 91% valorizam a atitude proativa 

destes para com a sua atividade, proatividade essa expressa pela 

divulgação de novos produtos e serviços a lançar, sempre que possível 

orientados para a atividade da empresa; 

7. Apesar de positivamente valorizada pelos inquiridos, a possibilidade de 

o interlocutor do banco poder atuar como mentor da gestão da PME 

mereceu uma resposta de “não concordo nem discordo” de 25% destes, 

provavelmente perplexos pela inclusão desta palavra e pela 
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possibilidade de ela poder representar alguma dependência 

relativamente ao banco; 

8. Os clientes PME consideram a defesa informática da sua privacidade 

como uma responsabilidade natural do banco, embora valorizem muito 

positivamente a adoção de atitudes éticas nos negócios por parte destes; 

9. O modelo de documentos periódicos enviados pelos bancos aos seus 

clientes PME não se coaduna com as suas necessidades e é por isso 

negativamente valorizado, existindo uma oportunidade de melhoria ao 

nível da diferenciação se os bancos deixarem de produzir esta 

documentação numa ótica interna transacional e de controlo de gestão; 

10. Os bancos têm recusado entrar em áreas de negócio que consideram 

como marginais, mas que são de forte valor para os clientes PME, como 

é o caso do aconselhamento em termos contabilísticos e de gestão de 

tesouraria, de parcerias e protocolos de negócios ou do convite para 

eventos onde os empresários possam potenciar o networking; 

11. Apesar de a confiança ser base do relacionamento bancário, a maioria 

dos clientes PME não considera o seu interlocutor no banco nem como 

um amigo nem como um professor, embora valorize a permanência 

deste interlocutor durante um período mais ou menos longo; 

12. Verifica-se uma forte ligação entre a qualidade percebida do serviço 

prestado pelo banco e a competitividade da sua oferta no mercado sem 

contributos comprovados para o aumento desta qualidade a 

disponibilização de serviços de aconselhamento e consultoria; 

13. No que respeita à lealdade dos clientes PME, os inquiridos manifestaram 

níveis de compromisso significativos, que vão até incentivar outras 

empresas a serem clientes do banco; 

14. A maioria dos inquiridos considera o seu banco como primeira escolha 

no segmento da banca de retalho para PME e mantém interações diárias 

com este. 
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Após a análise das respostas ao questionário, é possível estabelecer a ligação 

entre estas e as variáveis construídas anteriormente, para suportar o modelo 

estatístico de equações estruturais. Estas ligações são apresentadas a seguir: 

Quadro 16. Quadro de Ligação Variáveis-Observações  (E-S-QUAL) 

 
Fonte: elaboração própria 

1 2 3 4 5

1. O banco está ao meu dispor sempre que necessito 2,10% 5,10% 8,40% 59,30% 25,10% 4,00 0,85

2. Consigo aceder ao banco onde quer que me encontre 0,60% 2,10% 3,90% 55,10% 38,30% 4,28 0,69

3. A informação disponibilizada pelo banco está organizada 0,60% 3,90% 9,90% 63,80% 21,90% 4,02 0,73

4. A informação disponibilizada pelo banco é completa e detalhada 1,50% 8,10% 17,70% 57,80% 15,00% 3,77 0,86

5. A informação disponibilizada pelo banco é intuitiva 1,80% 10,80% 27,20% 47,60% 12,60% 3,58 0,91

6. O banco entende rapidamente o que eu pretendo 1,20% 5,40% 15,30% 62,30% 15,90% 3,86 0,79

7. O banco consegue dar-me uma resposta rapidamente 1,80% 12,60% 21,00% 54,20% 10,50% 3,59 0,90

8. O banco faz rapidamente follow-up do meu pedido 1,20% 11,40% 19,80% 56,60% 11,10% 3,65 0,87

1 2 3 4 5

9. Consigo contatar o meu interlocutor no banco sem dificuldade 2,10% 5,70% 11,40% 48,20% 32,60% 4,04 0,93

10. Caso este não esteja disponível, tenho interlocutor alternativo 1,20% 10,80% 18,00% 50,00% 20,10% 3,77 0,93

11. A disponibilidade funciona quer online quer offline 1,80% 12,60% 22,50% 45,50% 17,70% 3,65 0,97

12. As medidas adotadas durante a pandemia não afetaram a 

disponibilidade do banco
3,60% 12,00% 13,50% 50,00% 21,00% 3,73 1,04

1 2 3 4 5

13. Valorizo que o banco seja um parceiro de negócios para a minha 

empresa
1,20% 0,60% 4,80% 51,80% 41,60% 4,32 0,70

14. Valorizo que o banco tenha uma atitude proativa para com a minha 

atividade
0,90% 1,20% 6,90% 54,50% 36,50% 4,25 0,71

15. Valorizo que o banco me informe de produtos e serviços a 

disponibilizar
1,20% 3,00% 11,40% 56,30% 28,10% 4,07 0,79

16. Valorizo que o banco me informe de produtos e serviços adequados 

à minha atividade
1,20% 1,20% 6,60% 54,20% 36,80% 4,24 0,73

17. Valorizo que o meu interlocutor no banco atue como mentor da 

minha gestão
3,00% 7,80% 24,60% 41,30% 23,40% 3,74 1,00

18. Valorizo que o banco me informe de novas ferramentas de gestão 1,20% 3,30% 10,50% 54,50% 30,50% 4,10 0,80

19. Valorizo que o banco acompanhe a minha internacionalização 2,40% 3,00% 29,30% 43,70% 21,60% 3,79 0,90

DI = Disponibilidade
Facilidade de contato com o interlocutor no banco ou com interlocutor alternativo, 

online ou offline, mesmo durante a pandemia

Escala de Likert
M DP

EF = Eficiência
Capacidade de o banco esclarecer o cliente através da informação disponibilizada, 

entender os seus pedidos e dar-lhes seguimento com rapidez e eficácia

Escala de Likert
M DP

FI = Fiabilidade
Valorização da atitude do banco em termos de proatividade, parceria e mentoria

Escala de Likert
M DP
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Quadro 17. Quadro de Ligação Variáveis-Observações  (E-S-QUAL, continuação) 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

Quadro 18. Quadro de Ligação Variáveis-Observações  (E-RecS-QUAL) 

 
Fonte: elaboração própria 

  

1 2 3 4 5

20. O banco não fornece os meus dados a terceiros 1,20% 0,60% 4,80% 51,80% 41,60% 4,32 0,70

21. O banco tem uma atitude ética par com os meus negócios 0,90% 1,20% 6,90% 54,50% 36,50% 4,25 0,71

22. O banco efetua vigilância ativa (ciber-segurança) sobre o meu 

relacionamento
1,20% 3,00% 11,40% 56,30% 28,10% 4,07 0,79

PR = Privacidade
Prevenção na disponibilização de dados aos clientes, atitude ética nos negócios, 

vigilância ativa

Escala de Likert
M DP

1 2 3 4 5

24. O banco envia-me regularmente um relatório de relacionamento 

comercial
12,30% 23,10% 33,20% 26,90% 4,50% 2,88 1,08

25. Os documentos bancários são emitidos a pensar nas minhas 

necessidades contabilisticas
4,80% 14,40% 30,20% 41,60% 9,00% 3,36 0,99

26. O banco envia-me sugestões para otimizar a minha contabilidade 16,50% 31,40% 32,60% 17,40% 2,10% 2,57 1,02

27. O banco envia-me sugestões para otimizar a minha gestão de 

tesouraria
9,00% 23,40% 34,10% 29,60% 3,90% 2,96 1,02

1 2 3 4 5

28. O banco sugere-me parcerias de valor para o meu negócio 12,30% 26,30% 32,60% 24,90% 3,90% 2,82 1,06

29. O banco disponibiliza-me uma base de protocolos comerciais 9,90% 24,60% 35,60% 26,30% 3,60% 2,89 1,02

30. O banco convida-me para eventos que potenciam o meu networking 12,60% 25,10% 28,40% 29,90% 3,90% 2,87 1,09

1 2 3 4 5

31. Tenho plena confiança no meu interlocutor no banco 1,50% 3,30% 15,30% 53,90% 26,00% 4,00 0,83

32. O meu interlocutor no banco é um amigo e um professor 11,40% 17,40% 38,30% 26,00% 6,90% 3,00 1,08

33. O meu interlocutor no banco mantém-se, normalmente, pelo período 

mínimo de um ano
2,10% 6,90% 14,70% 50,00% 26,30% 3,92 0,93

FE = Feedback
Outputs periódicos de relacionamento,orientados para as necessidades da 

gestão

Escala de Likert
M DP

RE = Relacionamento
Confiança, empatia, permanência do interlocutor bancário na função

Escala de Likert
M DP

VA = Vantagens
Benefícios indexados ao relacionamento comercial, como parcerias, 

protocolos e networking em eventos

Escala de Likert
M DP
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Quadro 19. Quadro de Ligação Variáveis-Observações  (E-RecS-QUAL, continuação) 

 
Fonte: elaboração própria 

Partindo deste quadro, é possível fazer a análise das variáveis do 1º grupo do 

questionário (o 2º grupo corresponde à caraterização dos inquiridos/empresas), 

conforme se apresenta na tabela seguinte: 

Tabela 21. Análise das Variáveis do 1º Grupo 

 
Fonte: elaboração própria 

Da análise desta tabela verifica-se que quase todas as médias se encontram 

acima de 3,5, o que pode ser considerado um bom resultado pois o ponto médio 

da escala é 3. Apenas o feedback e as vantagens não cumprem este critério, 

devido às tendências negativas explicadas na análise individual das questões. 

1 2 3 4 5

35. Quanto melhor for o serviço mais competitivo é o banco 1,80% 2,70% 12,60% 48,50% 34,40% 4,11 0,85

36. Valorizo a oferta de uma serviço de aconselhamento 1,50% 0,90% 12,00% 62,30% 23,40% 4,05 0,72

37. Valorizo a oferta de um serviço de consultoria 2,40% 2,40% 17,40% 55,10% 22,50% 3,93 0,84

1 2 3 4 5

38. É provável que venha a elogiar o meu banco a outras pessoas 0,90% 4,50% 31,10% 47,30% 16,20% 3,73 0,82

39. É provável que venha a recomendar o meu banco a outras pessoas 

se estas me pedirem opinião
1,50% 3,00% 25,40% 53,00% 17,10% 3,81 0,80

40. É provável que venha a incentivar outras empresas a serem clientes 

do meu banco
2,70% 6,60% 36,20% 41,30% 13,20% 3,56 0,90

41. Considero o meu banco como primeira escolha no segmento banca 

de PME
0,90% 4,20% 29,90% 47,00% 18,00% 3,77 0,82

42. Costumo interagir diariamente com o meu banco 6,30% 10,50% 27,80% 38,30% 17,10% 3,49 1,09

LE = Lealdade
Descrição de um padrão positivo e continuado de comportamento no 

relacionamento com o banco

Escala de Likert
M DP

VL = Valor
Classificação da relação custo-benefício do serviço prestado pelo banco, 

destacando as suas principais vertentes

Escala de Likert
M DP

M DP M DP

Eficiencia 3.85 0.64 Feedback 3.18 0.74

Disponibilidade 3.79 0.77 Vantagens 2.86 0.93

Fiabilidade 4.07 0.62 Relacionamento 3.64 0.77

Privacidade 3.91 0.70 Valor 3.82 0.66

Lealdade 3.67 0.73

E - S - QUAL E - RecS - QUAL
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Conforme anteriormente referido, entende-se por confiabilidade a frequência 

com a qual o intervalo observado contém o parâmetro real de interesse quando 

a experiência é repetida diversas vezes, ou seja, a proporção de intervalos de 

confiança construídos em experiências separadas da mesma população e com 

o mesmo procedimento que contém este parâmetro (Hair, 2014). A confiabilidade 

é calculada através do Alfa de Cronbach, que mede a correlação entre respostas 

num questionário através da análise das respostas dadas pelos inquiridos, 

apresentando uma correlação média entre as questões e é calculado a partir da 

variância dos itens individuais e da variância da soma dos itens de cada avaliador 

de todos os itens que utilizem a mesma escala de medição (Hair, 2014). O estudo 

da confiabilidade é apresentado na tabela seguinte: 

Tabela 22. Estudo de Confiabilidade das Variáveis 

 
Fonte: elaboração própria 

O Alfa de Cronbach162 valida a fidedignidade/confiabilidade das variáveis para 

valores maiores ou iguais a 0,7 (Laureano & Botelho, 2017, pág.336). No 

presente caso, todos os valores cumprem esta condições, pelo que se conclui 

que os resultados obtidos são confiáveis. 

Para além disto, da análise da tabela resulta que a Eficiência, a Fiabilidade e 

a Lealdade são as variáveis apresentam maior grau de confiabilidade. Relembra-

se que a Eficiência corresponde à “capacidade de o banco esclarecer o cliente 

através da informação disponibilizada, entender os seus pedidos e dar-lhes 

 
162 Ver tabela 19, pág. 215 

Nº itens
Alfa de 

Cronbach
Nº itens

Alfa de 

Cronbach

Eficiência 8 0,91 Feedback 5 0,81

Disponibilidade 4 0,81 Vantagens 3 0,85

Fiabilidade 7 0,88 Relacionamento 3 0,74

Privacidade 3 0,70 Valor 4 0,74

Lealdade 5 0,88

E - S - QUAL E - RecS - QUAL
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seguimento com rapidez e eficácia”, a Fiabilidade é a “valorização da atitude do 

banco em termos de proatividade, parceria e mentoria” e a Lealdade é a 

“descrição de um padrão positivo e continuado de comportamento no 

relacionamento com o banco”. Neste sentido verifica-se existir uma forte ligação 

entre o desempenho operacional do banco, a sua capacidade para o transformar 

em valor para o cliente ao nível do negócio e o feedback positivo que o cliente 

atribui a estes comportamentos. 

Correlação163 é qualquer relação estatística (causal ou não causal) entre duas 

variáveis, dentro de uma ampla classe de relações estatísticas que envolva 

dependência entre duas variáveis. Um dos principais indicadores para avaliar a 

correlação entre variáveis é o Coeficiente de Correlação de Pearson164, que 

mede o grau e a direção da correlação (positiva ou negativa) entre duas variáveis 

de uma escala métrica (Hair, 2014). A análise da correlação entre as variáveis 

do modelo, de acordo com o coeficiente de correlação de Pearson (Maroco, 

2007, pág.43), é apresentada na tabela seguinte: 

Tabela 23. Correlação entre Variáveis: Coeficiente de Correlação de Pearson 

 
Fonte: elaboração própria 

Da observação da tabela ressalta que apenas as correlações Disponibilidade 

vs Eficiência e Vantagens vs Feedback são consideradas fortes. Depois, existem 

11 correlações que são moderadas, mas a maioria das correlações devem ser 

classificadas como fracas. 

 
163 Ver tabela 19, pág. 215 
164 Ver tabela 19, pág. 215 

Eficiencia Disponibilidade Fiabilidade Privacidade Feedback Vantagens Relacionamento Valor

Disponibilidade ,709**

Fiabilidade ,428** ,348**

Privacidade ,547** ,456** ,443**

Feedback ,517** ,489** ,362** ,486**

Vantagens ,400** ,434** ,275** ,343** ,752**

Relacionamento ,559** ,587** ,429** ,447** ,579** ,521**

Valor ,480** ,360** ,666** ,431** ,391** ,314** ,530**

Lealdade ,642** ,587** ,378** ,479** ,452** ,379** ,588** ,482**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tipo de correlação para escala de valores do ceficiente de correlação de Pearson

|0,9| Muito Forte |0,3; 0,5| Fraca

|0,7; 0,9| Forte |0; 0,3| Desprezível

|0,5; 0,7| Moderada
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Pode, assim, concluir-se que a correlação entre as variáveis do modelo é 

genericamente fraca, subsistindo algumas moderadas e 2 fortes. Importa, então, 

analisar as correlações fortes. No que respeita à ligação entre Disponibilidade 

(facilidade de contato com o interlocutor no banco ou com interlocutor alternativo, 

online ou offline, mesmo durante a pandemia) e Eficiência (capacidade de o 

banco esclarecer o cliente através da informação disponibilizada, entender os 

seus pedidos e dar-lhes seguimento com rapidez e eficácia), constata-se que 

esta relação é um dos principais pilares de satisfação do cliente bancário, com 

especial ênfase no segmento PME. Importa, por isso, que a estrutura operacional 

da banca de retalho esteja orientada para o suporte dos trabalhadores de 

primeira linha, numa filosofia Modern Customer-Oriented Organization Chart165. 

No que respeita à correlação entre Vantagens (benefícios indexados ao 

relacionamento comercial, como parcerias, protocolos e networking em eventos) 

e Feedback (outputs periódicos de relacionamento, orientados para as 

necessidades da gestão), verifica-se que esta é uma relação de valor típica da 

banca de retalho para PME. Efetivamente, as necessidades de informação das 

empresas são substancialmente mais exigentes que no caso dos particulares e, 

a disponibilização pelo banco de outputs periódicos focados nestas 

necessidades (relatórios, documentos e sugestões) entram numa ótica de 

consultoria subjacente ao modelo de negócio apresentado neste trabalho e são 

bastante valorizados pelos gestores destas empresas, sendo reforçados pelos 

benefícios adicionais que o banco disponibiliza aos seus melhores clientes, tais 

como acesso a parcerias de valor, a protocolos exclusivos e a eventos onde o 

networking pode ser vantajosamente desenvolvido. 

Para concluir, foi efetuada uma análise multivariada com base num modelo de 

equações estruturais. Conforme anteriormente foi referido, trata-se de uma 

técnica de análise estatística multivariada muito utilizada em ciências sociais e 

comportamentais, envolvendo uma combinação de técnicas de análise fatorial e 

regressão linear múltipla com o objetivo de analisar a relação estrutural/causal 

entre grandezas mensuráveis e construtos (Kline, 2016). 

 
165 Ver figura 34, pág.77 
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Os índices de ajustamento do modelo, com os 42 itens correspondentes às 

42 questões, revelaram um ajustamento deficiente (χ2 = 2445.888, df =783, χ2/df 

= 3.124, p < 0.001, GFI = 0.726, PGFI = 0.654, CFI = 0.824, PCFI = 0.749, 

RMSEA = 0.080). 

De modo a melhorar o ajustamento do modelo analisaram-se os índices de 

modificação e eliminaram-se os itens 23 (“O meu interlocutor no banco é uma 

pessoa experiente e conhecedora”) e 34 (“O serviço do banco vale o que pago 

por ele”), porque apresentavam pesos fatoriais estandardizados inferiores a 0,5. 

Assim, de acordo com a tabela seguinte, os itens das 9 dimensões do modelo 

apresentam pesos fatoriais estandardizados superiores a 0,5 e as fiabilidades 

individuais apresentam valores superiores a 0,25 (Maroco, 2014), o que explica 

mais de 25% de variância, valor considerado aceitável para este autor. 

Os índices de ajustamento do modelo melhoraram e revelam uma qualidade 

de ajustamento aceitável (χ2 = 190.015, df =704, χ2/df = 2.70, p < 0.001, GFI = 

0.762, PGFI = 0.654, CFI = 0.865, PCFI = 0.781, RMSEA = 0.071).  Os valores 

de todos os Alfas de Cronbach são superiores ou iguais a 0,7, o que demostra 

uma fiabilidade aceitável. 

A representação do modelo, incluindo pesos fatoriais, fiabilidades individuais 

e Alfa de Cronbach, é apresentada na tabela seguinte: 
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Tabela 24. Modelo de Equações Estruturais: Pesos e Fiabilidades 

 
Fonte: elaboração própria 

No contexto da aplicação do software AMOS para construção do modelo de 

equações estruturais (Byrne, 2010), foram calculados diversos indicadores que 

se apresentam na tabela seguinte: 

Variáveis Itens Pesos Fatoriais Fiabilidades Individuais Alfa de Cronbach

EF7 0,84 0,70

EF6 0,81 0,66

EF8 0,79 0,62

EF4 0,73 0,53

EF1 0,73 0,53

EF3 0,70 0,50

EF5 0,67 0,45

EF2 0,62 0,38

DI9 0,83 0,69

DI10 0,75 0,57

DI11 0,73 0,53

DI12 0,60 0,36

FI16 0,87 0,76

FI15 0,83 0,69

FI14 0,81 0,66

FI18 0,78 0,60

FI13 0,69 0,48

FI17 0,56 0,32

FI19 0,61 0,37

PR21 0,86 0,73

PR22 0,67 0,44

PR20 0,51 0,26

FE26 0,87 0,76

FE27 0,82 0,67

FE24 0,66 0,44

FE25 0,61 0,37

VA28 0,90 0,80

VA29 0,83 0,68

VA30 0,71 0,50

RE31 0,88 0,77

RE32 0,67 0,45

RE33 0,57 0,32

VL36 0,95 0,90

VL37 0,89 0,79

VL35 0,57 0,32

LE39 0,94 0,87

LE38 0,93 0,87

LE40 0,82 0,68

LE41 0,77 0,60

LE42 0,50 0,25

Eficiência 0,91

Disponibilidade 0,81

Fiabilidade 0,88

Privacidade 0,70

Feedback 0,83

Vantagens 0,85

Relacionamento 0,74

Valor 0,70

Lealdade 0,88
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Tabela 25. Modelo de Equações Estruturais: Valores do Modelo 

 
Fonte: elaboração própria 

Importa neste momento especificar o modelo de análise de equações 

estruturais (AEE). A especificação do modelo “consiste no desenho formal do 

modelo teórico que testa as questões de investigação e reflete as assunções, a 

priori, do referencial sob estudo.” (Maroco, 2021, pág.30). 

CMIN NPAR CMIN DF P CMIN/DF COMENT

Default model 116 1901,015 704 ,000 2,700

Saturated model 820 ,000 0

Independence model 40 9679,556 780 ,000 12,410

RMR | GFI RMR GFI AGFI PGFI COMENT

Default model ,055 ,762 ,723 ,654

Saturated model ,000 1,000

Independence model ,273 ,169 ,127 ,161

NFI RFI IFI TLI

Delta1 rho1 Delta2 rho2 COMENT

Default model ,804 ,782 ,867 ,851 ,865

Saturated model 1,000 1,000 1,000

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Parsimony-Adjusted Measures PRATIO PNFI PCFI COMENT

Default model ,903 ,725 ,781

Saturated model ,000 ,000 ,000

Independence model 1,000 ,000 ,000

NCP NCP LO 90 HI 90

Default model 1197,015 1071,312 1330,339

Saturated model ,000 ,000 ,000

Independence model 8899,556 8585,724 9219,845

FMIN FMIN F0 LO 90 HI 90

Default model 5,709 3,595 3,217 3,995

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000

Independence model 29,068 26,725 25,783 27,687

RMSEA RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE COMENT

Default model ,071 ,068 ,075 ,000

Independence model ,185 ,182 ,188 ,000

AIC AIC BCC BIC CAIC COMENT

Default model 2133,015 2165,590 2575,107 2691,107

Saturated model 1640,000 1870,274 4765,136 5585,136

Independence model 9759,556 9770,789 9912,001 9952,001

ECVI ECVI LO 90 HI 90 MECVI COMENT

Default model 6,405 6,028 6,806 6,503

Saturated model 4,925 4,925 4,925 5,616

Independence model 29,308 28,366 30,270 29,342

HOELTER HOELTER

0,05 0,01

Default model 135 140

Independence model 30 31

Execution time summary

Minimization: ,031

Miscellaneous: 1,184

Bootstrap: ,000

Total: 1,215

Baseline Comparisons CFI

HOELTER

Ajustamento 

bom

Ajustamento 

sofrível

Ajustamento 

sofrível

Ajustamento 

bom

Ajustamento 

aceitável

Quanto menor 

melhor

Quanto menor 

melhor
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Dentro do modelo vão ser consideradas quer variáveis observadas 

diretamente (respostas aos questionários) quer construtos (as variáveis 

definidas anteriormente e subjacentes às perguntas incluídas no questionário). 

As primeiras chamam-se manifestas e as segundas latentes. 

Com base nos dados recolhidos, é construída uma matriz de covariância que, 

na diagonal principal, apresenta as variâncias das variáveis e, fora desta, as suas 

covariâncias (Maroco, 2021, pág.30). O objetivo da análise é “estimar os 

parâmetros do modelo que minimizam as diferenças entre as variâncias e as 

covariâncias observadas nas variáveis manifestas (respostas ao questionário) e 

as variâncias e covariâncias geradas pelo modelo teórico.” (Maroco, 2021, 

pág.30).A fase seguinte consiste na obtenção de estimativas dos parâmetros do 

modelo que reproduzam, no melhor possível, os dados observados na amostra 

em análise. Este processo é iterativo procurando-se maximizar a verosimilhança 

das covariâncias das variáveis manifestas, sempre com base em matrizes de 

covariâncias. 

A discrepância mínima (CMIN) ocorre quando o ajustamento é perfeito e o 

valor da função de discrepância é nulo. A qualidade do ajustamento é medida 

pela raiz quadrada da matriz dos erros (RMR, sendo que o ajustamento é perfeito 

RMR=0) e pelo Índice de Qualidade do Ajustamento (GFI, sendo que o 

ajustamento é perfeito quando GFI=1). Outros indicadores são a Percentagem 

de Incremento na Qualidade do Ajustamento (NFI, sendo que o ajustamento é 

bom se os valores forem superiores a 0,9 e mau se forem inferiores a 0,8), o 

Índice Comparativo de Ajustamento (CFI, sendo que o ajustamento é bom se os 

valores forem superiores a 0,95 e mau se forem inferiores a 0,9), o Índice de 

Ajustamento Relativo (RFI, sendo que o ajustamento é bom se os valores forem 

próximos de 1 e mau se forem inferiores a 0,9) e o Índice Tucker-Lewis (TLI, 

sendo que o ajustamento é bom se os valores forem próximos de 1). 

Os índices de parcimónia penalizam os índices relativos com base num fator 

de complexidade estimado em função dos graus de liberdade do modelo. Os 

principais índices de parcimónia são o PRATO, o PNFI e o PCFI. 
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Consideram-se como valores de bom ajustamento os superiores a 0,8 e de 

mau ajustamento os valores a 0,6. O Parâmetro de Não Centralidade (NCP) 

reflete o grau de desajustamento do modelo relativamente à estrutura de 

variância-covariância observada. Se o ajustamento for perfeito, o NCP será nulo. 

O Erro Quadrático Médio do Índice de Aproximação (RMSEA) é outra medida do 

desajustamento do modelo, que considera o ajustamento mau quando o valor é 

superior a 0,1 e muito bom quando é inferior a 0,05. 

Por fim, existe um conjunto de índices baseados na teoria da informação que 

não apresentam valores de referência para classificar o ajustamento do modelo, 

mas são usados para comparar vários modelos alternativos, sendo o melhor 

aquele que apresentar menores valores. De entre estes, o software AMOS utiliza 

o Critério de Informação Akaike (AIC), o Critério Browne-Cudeck (BCC), o 

Critério de Informação de Bayes (BIC) e o Índice Esperado de Validação Cruzada 

(ECVI). Também neste caso, quanto menores forem os valores, melhor será o 

modelo. (Maroco, 2021, pp.46-57). 

Com base na tabela anterior, que apresenta os valores do modelo, na 

descrição teórica supra, podem ser estabelecidas as seguintes conclusões: 

• Em termos de discrepância, o modelo construído apresenta um 

ajustamento sofrível, com um elevado número de parâmetros e de graus 

de liberdade, o que condiciona o nível de discrepância mínimo. 

• A qualidade do ajustamento é boa, nomeadamente por via dos valores 

encontrados para os índices RMR e GFI. No entanto, os índices 

comparativos de base (RFI, TLI e CFI) apontam para um ajustamento 

sofrível. 

• Ao nível dos índices de parcimónia, estes apontam para um ajustamento 

bom, com valores próximos ou superiores a 0,8. Os valores obtidos para 

o RMSEA apontam para um ajustamento aceitável. 

• No que respeita aos índices baseados na teoria da informação, cujos 

valores devem ser quanto menores, melhores, as performances obtidas 

são sofríveis. No entanto, uma vez que estes índices existem para 
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comparar modelos alternativos e tendo em conta que no presente trabalho 

é analisado apenas um modelo, estes indicadores podem ser assumidos 

como irrelevantes. 

• Em conclusão, o ajustamento deste modelo às questões de investigação 

em estudo pode ser considerado aceitável, quer pela via da correlação 

entre as variáveis/construtos definidos, quer pela via das respostas 

(dados) obtidas aos questionários.  

Antes de encerrar o tema equações estruturais e de passar às conclusões da 

análise multivariada, é apresentada na figura seguinte a representação gráfica 

do sistema de equações estruturais criado para suportar o modelo em análise. 

Em primeiro lugar, importa referir que este sistema foi construído com base 

na análise fatorial, “uma técnica de modelação linear geral, cujo objetivo é 

identificar um conjunto reduzido de variáveis latentes (fatores ou construtos) que 

expliquem a estrutura correlacional entre o conjunto de variáveis manifestas 

(itens) que, supostamente, são manifestações desses fatores.” (Maroco, 2021, 

pág.177). O princípio básico da análise fatorial é que a covariância/correlação 

entre um conjunto de itens é devida à existência de um ou mais fatores latentes 

comuns, sendo estes a causa dos comportamentos desses itens. A análise 

fatorial pode classificar-se em dois tipos: análise fatorial exploratória e análise 

fatorial confirmatória. Neste trabalho é utilizada a segunda, onde é avaliada a 

qualidade de ajustamento do modelo teórico à estrutura correlacional observada 

entre os itens. (Maroco, 2021, pp.177-178). 

O número de fatores (construtos ou variáveis) são definidos no próprio modelo 

e os respetivos pesos fatoriais indicam a correlação entre os fatores. A partir dos 

valores dos pesos fatoriais é medida a fiabilidade compósita de cada construto 

(Fornell & Larcker, 1981), cujos valores devem ser superiores a 0,7 para uma 

fiabilidade apropriada. De igual forma é medida a validade fatorial, como sendo 

a propriedade do modelo que avalia se este mede ou operacionaliza cada 

variável. A validade fatorial é avaliada pelos pesos fatoriais e é apropriada se os 

seus valores forem superiores a 0,25. (Maroco, 2021, pp.178-181). 
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Figura 114. Modelo de Equações Estruturais 

 
Fonte: elaboração própria 
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Da análise da figura anterior resultam os seguintes comentários: 

• As médias das variáveis apresentam valores aceitáveis, com exceção das 

variáveis Feedback e Vantagens; 

• De acordo com o Alfa de Cronbach, os resultados obtidos são confiáveis; 

• Apenas 37,5% dos pesos fatoriais apontam para uma correlação baixa, 

correspondendo os restantes a correlações média-alta. 

• A maioria das correlações são moderadas ou fracas, com exceção das 

correlações entre as variáveis Disponibilidade – Eficiência e Vantagens – 

Feedback, que são fortes; 

• Os índices de ajustamento do modelo, depois de retiradas as questões 23 

e 34, revelam uma qualidade de ajustamento aceitável; 

• 65% das fiabilidades individuais apontam para uma fiabilidade apropriada 

dos construtos. 

• Apenas 12% dos pesos fatoriais apontam para uma validade não 

apropriada das variáveis e, por inerência, do modelo. 

• As variáveis com menor performance ao nível da correlação e da 

fiabilidade são a Eficiência, a Fiabilidade, a Privacidade, o Feedback e o 

Valor. Com desempenho médio verificam-se as variáveis Disponibilidade, 

Valor e Lealdade. Com desempenho superior apenas se verifica a variável 

Vantagens. 

• Ao nível da validade, no cruzamento entre variáveis, verifica-se uma 

validade fatorial não apropriada apenas em quatro casos: Disponibilidade-

Valor, Feedback-Valor, Vantagens-Valor e Relacionamento-Valor. É 

relevante que esta situação se verifique sempre com a variável Valor, que 

classifica a relação custo-benefício do serviço prestado pelo banco. 

Resulta desta observação a criticidade desta variável para os clientes 

PME. 

• Os valores obtidos para o modelo através do software AMOS são de 

qualidade aceitável; 
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• Genericamente, o modelo de equações estruturais construído para 

explicar o modelo de negócio alvo do presente trabalho revela-se 

consistente, confiável, com variáveis moderadamente correlacionadas e 

com ajustamento aceitável. 

7.1.2. VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA DAS QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

Com base na análise dos resultados quantitativos é possível efetuar a 

validação estatística das questões de investigação inicialmente colocadas, nos 

seguintes termos: 

1. No que respeita à pergunta de partida (Como aplicar um modelo de 

negócio diferenciador e de proximidade à banca de retalho para PME em 

Portugal, baseado no relacionamento personalizado e na transformação 

digital?), a resposta é disponibilizando um serviço de aconselhamento 

(VL3, questão 36, média 4,5, desvio padrão 0,72, correlação 0,95, 

fiabilidade 0,90) e de consultoria (VL4, questão 37, média 3,93, desvio 

padrão 0,84, correlação 0,89, fiabilidade 0,79) que reflitam uma atitude 

proativa (FI2, questão 14, média 4,25, desvio padrão 0,71, correlação 

0,81, fiabilidade 0,66) e de parceria de negócios (FI1, questão 13, média 

4,32, desvio padrão 0,70, correlação 0,69, fiabilidade 0,48) entre o banco 

e o cliente PME. Verifica-se, assim, uma objetiva apetência dos clientes 

da banca de retalho para PME pelo modelo de negócio sugerido neste 

trabalho, quer em termos de Valor quer em termos de Fiabilidade. Tendo 

em conta o universo inquirido e a metodologia utilizada podemos 

considerar a pergunta de partida como estatisticamente validada. 

2. No que respeita à primeira pergunta derivada (Qual o impacto da 

transformação digital na banca de retalho para PME e mais 

especificamente na relação banco – cliente?), a resposta é que o impacto 

da transformação digital na banca de retalho para PME, sobretudo na 

relação banco-cliente, é elevado, pois aumenta a disponibilidade do 

interlocutor bancário (EF1, questão 1, média 4,00, desvio padrão 0,85, 

correlação 0,73, fiabilidade 0,53), aumenta a acessibilidade do cliente ao 

banco (EF2, questão 2, média 4,28, desvio padrão 0,69, correlação 0,62, 
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fiabilidade 0,38) e a facilidade de contacto (DI1, questão 9, média 4,04, 

desvio padrão 0,93, correlação 0,83, fiabilidade 0,69), permitindo ainda 

um eficaz follow-up das necessidades do cliente (EF8, questão 8, média 

3,65, desvio padrão 0,87, correlação 0,79, fiabilidade 0,62). Face ao 

exposto, pese embora com uma menor relevância que no caso da 

pergunta de partida, verifica-se que no caso desta primeira pergunta 

derivada existe um claro reconhecimento de acréscimo de valor por parte 

do cliente PME, pelo que a questão se pode considerar estatisticamente 

validada. 

3. No que respeita à segunda pergunta derivada (De que forma estratégias 

colaborativas banco – cliente, apoiadas em processos de mentoria e 

relações de ajuda, podem reforçar o posicionamento dos bancos e 

incrementar o valor para os clientes?), as estratégias colaborativas banco 

– cliente podem efetivamente reforçar o posicionamento dos bancos e 

incrementar o valor para o cliente desde que o banco assuma uma efetiva 

posição de parceiro de negócios da empresa (FI1, questão 13, média 

4,32, desvio padrão 0,70, correlação 0,69, fiabilidade 0,48), 

disponibilizando informações adequadas ao relacionamento (FI3, questão 

15, média 4,07, desvio padrão 0,79, correlação 0,83, fiabilidade 0,69), à 

atividade (FI4, questão 16, média 4,24, desvio padrão 0,73, correlação 

0,87, fiabilidade 0,76), à gestão (FI6, questão 18, média 4,10, desvio 

padrão 0,80, correlação 0,78, fiabilidade 0,60) e à internacionalização das 

PME (FI7, questão 19, média 3,79, desvio padrão 0,90, correlação 0,61, 

fiabilidade 0,37). Também neste caso, a segunda pergunta derivada é 

validada a nível estatístico pelos resultados apresentados. Uma ligeira 

ressalva para salientar que, no caso da internacionalização das PME, a 

menor performance obtida se deve ao fato de uma boa parte destas 

empresas não serem exportadoras. 

4. No que respeita à terceira pergunta derivada (Como valorizam os clientes 

estas estratégias?) a resposta é que os clientes valorizam muito 

positivamente estas estratégias (VL3, questão 36, média 4,05, desvio 

padrão 0,72, correlação 0,95, fiabilidade 0,90; VL4, questão 37, média 
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3,93, desvio padrão 0,84, correlação 0,89, fiabilidade 0,79; FI1, questão 

13, média 4,32, desvio padrão 0,70, correlação 0,69, fiabilidade 0,48; FI2, 

questão 14, média 4,25, desvio padrão 0,71, correlação 0,81, fiabilidade 

0,66; FI3, questão 15, média 4,07, desvio padrão 0,79, correlação 0,83, 

fiabilidade 0,69; FI4, questão 16, média 4,24, desvio padrão 0,73, 

correlação 0,87, fiabilidade 0,76; FI5, questão 17, média 3,74, desvio 

padrão 1,00, correlação 0,56, fiabilidade 0,32; FI6, questão 18, média 

4,10, desvio padrão 0,80, correlação 0,78, fiabilidade 0,60; FI7, questão 

19, média 3,79, desvio padrão 0,90, correlação 0,61, fiabilidade 0,37). 

Mais uma vez os valores resultantes do trabalho de campo efetuado 

apontam para a validação estatística da terceira pergunta derivada. 

Destaque para a forte ligação entre Valor e Fiabilidade, como é 

apresentado no Modelo de Equações Estruturais acima. 

5. No que respeita à quarta e última pergunta derivada (Em que 

pressupostos poderá assentar o modelo de negócio diferenciador e de 

proximidade para a banca de retalho para PME, fundamentado no 

relacionamento personalizado e na transformação digital?), a resposta é 

que o novo modelo de negócio deverá assentar em pressupostos como 

disponibilidade (EF1, questão 1, média 4,00, desvio padrão 0,85, 

correlação 0,73, fiabilidade 0,53), acessibilidade (EF2, questão 2, média 

4,28, desvio padrão 0,69, correlação 0,62, fiabilidade 0,38), ética (PR2, 

questão 21, média 4,01, desvio padrão 0,81, correlação 0,86, fiabilidade 

0,73), parceria (FI1, questão 13, média 4,32, desvio padrão 0,70, 

correlação 0,69, fiabilidade 0,48), proatividade (FI2, questão 14, média 

4,25, desvio padrão 0,71, correlação 0,81, fiabilidade 0,66), mentoria (FI5, 

questão 17, média 3,74, desvio padrão 1,00, correlação 0,56, fiabilidade 

0,32), informação (FI3, questão 15, média 4,07, desvio padrão 0,79, 

correlação 0,83, fiabilidade 0,69; FI4, questão 16, média 4,24, desvio 

padrão 0,73, correlação 0,87, fiabilidade 0,76; FI6, questão 18, média 

4,10, desvio padrão 0,80, correlação 0,78, fiabilidade 0,60; FI7, questão 

19, média 3,79, desvio padrão 0,90, correlação 0,61, fiabilidade 0,37), 

aconselhamento (VL3, questão 36, média 4,05, desvio padrão 0,72, 
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correlação 0,98, fiabilidade 0,90) e consultoria (VL4, questão 37, média 

3,93, desvio padrão 0,84, correlação 0,89, fiabilidade 0,79). Com base nos 

resultados obtidos, constata-se que a quarta pergunta derivada é também 

validada a nível estatístico. Para além disso, as respostas obtidas dos 

inquéritos são valiosas relativamente aos pressupostos em que deve 

assentar o novo modelo de negócio. 

Conforme analisado ao longo deste subcapítulo constata-se que o modelo 

utilizado para análise das respostas aos questionários é adequado aos fins em 

vista, mantendo níveis de ajustamento, fiabilidade e validade bastante 

aceitáveis. A análise das questões uma a uma permitiu retirar informação valiosa 

relativamente àquilo que os clientes PME Excelência esperam de um modelo de 

negócio desta natureza. O modelo de equações diferenciais veio validar as 

respostas obtidas do ponto de vista estatístico e consolidar a opinião do universo 

escolhido para abordagem relativamente ao tema. Assim sendo, podem-se 

considerar validadas a pergunta de partida e as perguntas derivadas inicialmente 

formuladas. 

7.1.3. DISCUSSÃO DA ANÁLISE QUANTITATIVA 

Com base resultados obtidos foram pesquisados estudos semelhantes e 

efetuada uma análise comparativa, que é apresentada na tabela seguinte: 

Tabela 26. Análise Comparativa de Confiabilidade 

Fonte: Zemblytè (2015); Rafiq, Lu & Fulford (2012); Zehir & Narcikara (2016) 

Variáveis Nº Itens
Alfa de 

Cronbach
Nº Itens

Alfa de 

Cronbach
Nº Itens

Alfa de 

Cronbach
Nº Itens

Alfa de 

Cronbach

Eficiência 8 0,91 9 0,81 8 0,94 10 0,92

Disponibilidade 4 0,81 2 0,73 4 0,84

Fiabilidade 7 0,88 4 0,85 7 0,94 7 0,93

Privacidade 3 0,70 3 0,79 3 0,83

Feedback 5 0,81 3 0,85 7 0,92

Vantagens 3 0,85 2 0,78 3 0,90

Relacionamento 3 0,74 3 0,80

Valor 4 0,74 4 0,85

Lealdade 5 0,88 5 0,89

José A. Pereira Zehir & Narcikara Rafiq, Lu & Fulford Zemblytè
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Da análise da tabela resulta que o presente trabalho compara positivamente 

com o estudo de Zehir & Narcikara (2016) nas variáveis Eficiência, 

Disponibilidade, Fiabilidade e Vantagens, comparando negativamente com todas 

as outras variáveis deste e dos restantes estudos. É importante, no entanto 

destacar que o âmbito da aplicação das escalas E-S-QUAL e E-RecS-QUAL no 

presente trabalho é bastante mais alargado que as interações eletrónicas às 

quais este modelo é normalmente aplicado, sendo ao que sabemos a primeira 

vez que o modelo é aplicado a estratégias relacionais com intervenção humana. 

7.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS QUALITATIVOS 

Com o objetivo de validar os resultados dos questionários e no quadro de uma 

estratégia de triangulação incluída na multimetodologia adotada no presente 

trabalho, foi reunido um painel de especialistas para analisar o contexto do 

estudo efetuado e do output obtido nos questionários efetuados. A base da 

construção do painel de especialistas é o método de Delphi166. O objetivo deste 

método é criar um grupo de decisão167, ou painel de especialistas, cujo objetivo 

neste contexto é analisar, comentar e validar (ou não) os resultados obtidos 

através da análise quantitativa. 

A aplicação do método Delphi através de painel de especialistas foi observada 

nos estudos de Kozak e Iefremova (2014) e de Ameyaw et al (2016). No primeiro 

caso o estudo reveste-se de maior complexidade e maior amplitude temporal, o 

que se coaduna com os objetivos de natureza mais genérica que lhe estavam 

subjacentes. No segundo caso a situação em análise é mais concreta e verifica-

se alguma semelhança com a metodologia utilizada no presente trabalho, 

nomeadamente, no recurso às frequências absolutas como pilar da análise e 

posterior tratamento estatístico e aos mapas cognitivos como representação do 

output resultante deste processo. 

Conforme anteriormente referido (ponto 6.4.2.2), foram contactados 27 

profissionais de reconhecido mérito: quadros superiores da banca (marketing e 

comunicação, tecnologia digital e áreas comerciais com ligação a PME), 

 
166 Ver Glossário 
167 Ver Glossário 
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fornecedores de tecnologia digital e professores universitários com 

especialização na área (banca, marketing e transformação digital). Destes 27 

convidados responderam positivamente 17 profissionais (63%), parte deles 

proveniente da banca de retalho para PME (12 especialistas de 6 bancos) e outra 

parte proveniente das escolas superiores (5 especialistas de 4 escolas). 

O objetivo foi aferir que tipo de ligação era possível de estabelecer entre as 

respostas aos inquéritos, no que respeita às variáveis do modelo. Para tal, os 

indicadores relativos a estas variáveis, obtidos através da análise estatística 

multivariada, foram comparados com as ideias-chave das respostas dos 

especialistas, condensadas sob a forma de buzzword, tendo-se de seguida 

representado esta ligação através de um mapa cognitivo. 

No âmbito da estratégia de triangulação destinada a validar junto de outras 

fontes os resultados do questionário, foi enviado ao painel de especialistas o 

contexto do trabalho de campo e uma síntese das principais conclusões. A partir 

daí, foram preparadas três questões que, de uma forma genérica, englobaram 

as áreas principais onde as opiniões dos especialistas eram requeridas: 

1. Considera interessante o lançamento pelos bancos de retalho de uma 

oferta de aconselhamento/consultoria destinada a PME? 

2. Considera interessante a afetação de recursos humanos mais experientes 

e conhecedores  do segmento, nomeadamente pessoas em situação de 

pré-reforma, a esta oferta? 

3. Considera que esta oferta poderá ser importante ao nível da rentabilidade, 

da fidelização dos clientes e do posicionamento estratégico do banco no 

mercado em que opera? 

O desenrolar deste processo encontra-se descrito no ponto 6.4.2.3. Das 17 

respostas obtidas, destacam-se algumas, relativamente a cada uma das três 

questões formuladas. Assim, quanto à primeira questão, consideram-se como 

respostas mais significativas: 

• “A oferta de aconselhamento especializado por temática é altamente 

relevante para os clientes e para a eficiência no processo de venda de 
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serviços financeiros. O domínio do conhecimento dá confiança ao cliente, 

pois os gestores não têm capacidade de dominar toda a oferta nas suas 

múltiplas dimensões. Os bancos socorrerem-se de especialistas como 

suporte complementar à venda faz todo o sentido.” 

• “Sim. Trata-se de um complemento natural e muito relevante da oferta 

bancária tradicional para PME, que pode e deve ser internalizada e que, 

ao proporcionar uma fonte adicional de comissionamento, sem acréscimo 

de gasto ou investimento, permitirá otimizar a capacidade instalada.” 

• “Sim. Os gestores das PME revelam, genericamente e em sentido lato, 

um défice grande de conhecimentos de gestão nas áreas económica e 

financeira e no relacionamento com o seu intermediário financeiro, pelo 

que numa lógica pedagógica e formativa junto dos gestores é importante 

os Bancos fazerem um aconselhamento que permita aos mesmos, 

gestores das empresas, a tomada de decisões financeiras adequadas ás 

mesmas, protegendo e contribuindo assim para uma melhor qualidade 

económica e financeira das empresas.” 

No que respeita à segunda questão, as respostas mais significativas são as 

seguintes: 

• “Sim, na medida em que esta oferta de consultoria/aconselhamento exige 

esse conhecimento e experiência. Estas serão as componente basilares 

do serviço a prestar, pelo que a existência de colaboradores da empresa 

com esse conhecimento pode enriquecer e dar mais consistência à 

disponibilização do serviço a clientes.” 

• “A resposta a esta questão só pode ser positiva, na medida em que é 

possível identificar um panorama muito especial de oferta de recursos 

humanos experientes e habilitados (em pré-reforma na banca) e de 

procura real e potencial deste apoio qualificado, por parte das PME. São 

estes quadros bancários que, em geral, poderão compreender e estar 

mais próximos das empresas e seus gestores na presente e futura 

conjuntura económica de resiliência e recuperação.” 
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• “Sim, considero que esta oferta deverá ter nas equipas um misto de 

experiência e de recursos e humanos experientes.” 

Por fim, no que respeita à terceira e última questão, podemos considerar como 

respostas mais significativas as seguintes: 

• “Sim, considerando a rentabilidade a dois níveis: a intensidade e eficiência 

na utilização da oferta bancária e a gestão de risco, a fidelização, ao nível 

da satisfação com um serviço não disponibilizado pela concorrência e cuja 

disponibilização e êxito é bastante personalizado e do sentimentos 

subjetivos de melhoria no relacionamento com o Banco e o estratégico na 

medida em que estes aspetos possam ser integrados na estratégia global 

do Banco.” 

• “Sim. Este tipo de serviços tem um forte potencial de cross-selling e 

upselling para outro tipo de produtos e serviços dentro do banco e 

respetivo mercado em que este opera. Assim, ninguém melhor para 

conseguir este upgrade a nível de potencial do cliente que um recurso 

humano com uma vasta experiência de negócio.” 

• “Sim, sem dúvida. As empresas percebendo a diferenciação do serviço 

prestado pelo banco, irão afetar as suas decisões bancárias ao 

intermediário que lhe prestar o melhor serviço, o que se traduzirá numa 

maior fidelização e rentabilidade.” 

Com base no painel de especialistas, foi possível obter um conjunto de 

buzzwords que, de alguma forma, representam o ponto de vista destes 

especialistas sobre o modelo de negócio desenvolvido. Este procedimento 

resultou em 73 buzzwords distintas, condensadas de um total de 167 entradas, 

com frequências absolutas que variam entre uma e 16 observações. Com base 

nestas entradas foi possível construir um mapa do tipo “nuvem de palavras”168, 

que reflete o peso de cada uma destas palavras no total das respostas e permite 

ter uma ideia bastante gráfica da opinião dos especialistas. 

 
168 Ver Glossário 
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Figura 115. Nuvem de Palavras das Respostas dos Especialistas 

 
Fonte: elaboração própria (software: Free Word Cloud Generator) 

Diferenciação, experiência, fidelização, rentabilidade e conhecimento são as 

palavras mais utilizadas pelos especialistas na caraterização do modelo de 

negócio. Igualmente importantes, mas com menor frequência, encontram-se 

inovação, posicionamento estratégico, qualidade, estratégia e oferta. 

Estas dez palavras representam 45% das buzzwords escolhidas pelos 

especialistas, o que as aponta como aquelas que efetivamente caraterizam o 

modelo para estes atores. Tendo em conta o racionale das respostas dos 

especialistas que conduziram à identificação com cada buzzword, foi possível 

associá-las às várias variáveis do modelo. Simultaneamente, esta informação foi 

cruzada com a informação quantitativa que resultou da análise estatística 

multivariada, tendo ambas sido concatenadas num único mapa cognitivo. Neste 

mapa são apresentados, do lado esquerdo, as variáveis definidas para o modelo 

de negócio com base nos modelos E-S-QUAL e E-RecS-Qual, indicando-se os 

valores obtidos na análise estatística multivariada. Do lado direito, são 

apresentadas as buzzwords obtidas da análise do painel de especialistas, com 

indicação da respetiva frequência absoluta. 

Esta foi a base para a construção do mapa, que se apresenta na figura 

seguinte:  
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Figura 116. Mapa Cognitivo do Modelo de Negócio 

 
Fonte: elaboração própria 
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Da análise deste mapa cognitivo verifica-se, a ausência de representatividade 

de algumas variáveis ao nível das buzzwords geradas. A variável Privacidade 

não reflete efetivamente uma posição relacional do banco ou do cliente, mas 

antes uma questão operacional ligada à segurança do relacionamento. A 

variável Vantagens, pelo que foi possível observar nas respostas ao 

questionário, foi ponderada de uma forma um pouco preconceituosa quer pelos 

inquiridos quer pelos especialistas, pois o que lhe está subjacente não é uma 

estratégia de discount169 ou hard sell170, mas antes uma atitude colaborativa de 

gerar sinergias de negócio e soluções win-win. Por fim, a variável lealdade 

encontra-se fora do âmbito da intervenção de especialistas. 

No que respeita às restantes variáveis verificam-se ligações fortes quanto à 

Eficiência, à Fiabilidade e ao Relacionamento. Estas variáveis são relacionadas, 

através do modelo de negócio com as buzzwords que, em cada uma, 

apresentam maior frequência absoluta. Assim, a Eficiência cruza com a 

Diferenciação, a Fidelização e o Posicionamento Estratégico. A Fiabilidade cruza 

com a Experiência, o Conhecimento, a Qualidade, a Inovação e a Integração. 

Por fim, o Relacionamento cruza com a Diferenciação, a Rentabilidade, a 

Fidelização, a Estratégia, a Concorrência e a Oferta. Importa salientar que as 

buzzwords Diferenciação e Rentabilidade apresentam uma forte ligação com as 

variáveis Eficiência e Relacionamento. Efetivamente, uma parte significativa da 

eficiência que o cliente PME reconhece na sua ligação ao banco resulta da 

conduta diferenciadora que este apresenta perante o cliente. Por outro lado, a 

ligação no relacionamento entre o banco e o cliente PME, para além de assentar 

na atitude diferenciadora do banco, induz o nível incremental de rentabilidade 

para ambas as partes, num contexto win-win que está subjacente ao modelo de 

negócio proposto. 

É relevante destacar que a Fiabilidade corresponde à valorização da atitude 

do banco em termos de proatividade, parceria e mentoria, ao passo que o 

Relacionamento tem a ver com a confiança, empatia e permanência do 

 
169 Ver glossário.  
170 Ver glossário.   
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interlocutor bancário na função, enquanto a Eficiência tem a ver com o nível de 

prontidão do banco para com o cliente. A valorização positiva destas variáveis 

pelos especialistas corresponde, sem dúvida, ao reconhecimento dos principais 

pilares do modelo de negócio proposto, sobretudo no seu caráter diferenciador 

e de proximidade. Assim sendo, é possível assumir que, pelo lado do painel de 

especialistas, o modelo é igualmente validado. 

7.3. ANÁLISE E DISCUSSÃO CONJUNTA DOS RESULTADOS 

QUANTITATIVOS E QUALIFICATIVOS 

No que respeita aos resultados quantitativos, as conclusões da análise 

estatística multivariada apontam para valores aceitáveis das médias das 

variáveis, resultados confiáveis segundo o alfa de Cronbach, correlações em 

média moderadas ou fracas, qualidade de ajustamento aceitável e um modelo 

de equações estruturais com valores aceitáveis, consistente e confiável. 

Com base no modelo de negócio desenhado e na mencionada análise 

estatística é possível dar como validadas todas as questões de investigação, 

nomeadamente, a pergunta de partida e as quatro perguntas derivadas desta. A 

análise quantitativa efetuada foi validada com estudos semelhantes sobre outros 

objetos, comparando favoravelmente em quatro das nove variáveis do modelo. 

No que respeita à análise qualitativa, a partir dos inputs dos especialistas foi 

possível estabelecer um conjunto alargado de buzzwords e, aplicando-lhes 

frequências absolutas, estabelecer um mapa de densidade das mesmas. Esta 

análise através da frequência absoluta das buzzwords e do seu relacionamento 

com as variáveis do modelo permitiu, também ela, validar os pressupostos deste 

modelo de negócio partindo de outros intervenientes. Por fim, esta relação entre 

variáveis e buzzwords foi visualizada através de um mapa cognitivo, que 

corresponde a uma representação conceptual do próprio modelo de negócio. 

Parece, assim, evidente que existe uma apetência quer dos clientes PME quer 

dos especialistas consultados pelo modelo proposto neste trabalho. Esta 

evidência é medida a nível quantitativo nos inquéritos aos clientes e a nível 

qualitativo nas entrevistas aos especialistas. A diferenciação sobressai, assim, 

como a palavra-chave deste modelo de negócio. 
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7.4. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

O corolário de todo o trabalho desenvolvido nos capítulos anteriores reside na 

análise de resultados efetuada neste capítulo. As respostas às perguntas 

incluídas no questionário foram analisadas individualmente em função da 

percentagem de respostas em cada patamar da escala de Likert, bem como no 

acumulado de “concordo/não concordo”. Em termos estatísticos foi analisada a 

média, o desvio padrão e o intervalo de variação constituído por [M – DP; M + 

DP]. Por outro lado, em cada questão foram comentadas particularidades 

associadas ao negócio bancário e que condicionaram as respostas das PME. 

Da análise efetuada ao questionário foi possível concluir que os clientes PME 

valorizam positivamente a forma como o banco os ouve, entende e atua em 

função disso. Por outro lado, consideram a segurança informática como uma 

responsabilidade do banco, discordando da tipologia de documentos periódicos 

que o banco lhes envia, que consideram não servirem as suas necessidades. Os 

clientes gostariam de ver mais proatividade e parceria por parte do banco, 

nomeadamente através de sugestões relativas a produtos e serviços 

direcionados para a sua atividade, para a gestão das empresas ou para a gestão 

da tesouraria, bem como novos produtos e serviços em lançamento para PME. 

Denota-se ainda algum ceticismo por parte dos clientes PME para ações de 

mentoria e relações de ajuda. Apesar de considerarem proveitosas estas 

oportunidades, estes clientes encaram-nas com algumas reticências, 

apreensivos com a possibilidade de o banco poder vir a exercer algum tipo de 

influência sobre o futuro das suas empresas. 

No que respeita à potencial disponibilização de serviços de aconselhamento 

e consultoria, a grande maioria dos clientes posiciona-se inequivocamente a 

favor, assumindo que se trata de um aumento significativo de valor na oferta do 

banco, que acrescenta maior diferenciação naquilo que os clientes valorizam. 

A questão da proximidade é uma consequência natural destas respostas. A 

nível presencial ou remoto, o cliente PME sente e reconhece a necessidade de 

um acompanhamento próximo, personalizado e diferenciado, ajustado às 

caraterísticas específicas do seu negócio, que este modelo apresenta. 
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Quanto à análise estatística das observações, reitera-se o que anteriormente 

foi afirmado: as variáveis apresentam valores aceitáveis, os resultados são 

confiáveis, as correlações entre variáveis são moderadas ou fracas, o 

ajustamento tem qualidade aceitável, o modelo de negócio revela-se consistente 

e confiável. Todas as questões de investigação são estatisticamente validadas 

através da análise dos resultados quantitativos. 

A análise qualitativa, através de painel de especialistas, limita-se a confirmar 

a validação acima referida, abrindo novas linhas de desenvolvimento que 

permitem a construção de uma representação conceptual do modelo de negócio, 

através de um mapa cognitivo. A ligação entre esta análise, através de 

buzzwords e a análise quantitativa, reforça a validação do modelo de negócio, 

surgindo a diferenciação como seu expoente máximo. 
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 CONCLUSÕES, CONTRIBUTO, LIMITAÇÕES E INVESTIGAÇÃO FUTURA 

8.1. CONCLUSÕES 

Ao nível da banca, cinco acontecimentos essenciais influenciaram a evolução 

do setor nos últimos anos: a crise financeira de 2007, a crise das dívidas 

soberanas de 2010, os Acordos de Basileia de 2010, a diretiva comunitária de 

regulação das novas tecnologias na banca (PSD-2) de 2018 e, em 2020 os 

efeitos da pandemia COVID-19. Face a estes acontecimentos, os bancos têm-

se fechado naquilo que consideram ser a sua zona de segurança: fechando 

balcões e despedindo trabalhadores de forma massiva, cortando mais ou menos 

às cegas nos recursos afetos ao seu negócio principal. 

Por outro lado, ao prolongamento da situação de taxas de juro anormalmente 

baixas e ao aumento da competitividade no setor por via da entrada de novos 

operadores, subsiste o gap de credibilidade que, de há muitos anos a esta parte, 

afeta os bancos à escala global. A estes antigos constrangimentos, juntam-se 

outros mais recentes: o rácio de transformação está em queda, o que significa 

que é cada vez mais difícil transformar depósitos em crédito e o funding gap, um 

indício claro de excesso de liquidez, não para de aumentar. Para além disso, 

num setor em que a tecnologia tem alavancado o self-service, as medidas de 

salvaguarda e de distanciamento da pandemia COVID-19 ainda afastaram mais 

os bancos do convívio com os clientes. 

Neste ambiente cheio de desafios, é preciso voltar a ganhar os clientes como 

pessoas, recuperar a intensidade do relacionamento pessoal como potenciadora 

de novos fluxos de negócio e geradora de valor quer para o cliente quer para o 

banco. A este nível, os recentes desenvolvimentos tecnológicos e o ambiente de 

revolução que a transformação digital trouxe até nós, podem dar um importante 

apport e gerar um novo modelo de negócio para a banca de retalho para PME. 

As PME sentem a necessidade de um acompanhamento próximo e 

personalizado por parte do banco, que este se preocupe com as suas 

necessidades e projetos e não apenas com a colocação dos produtos da carteira 

de operações ativas/passivas. Esta convergência de interesses resultará tanto 
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melhor quanto mais a mediação da mesma for relacional e humanizada 

(proximidade). A tecnologia, em toda a sua capacidade, servirá sobretudo para 

preparar os momentos de interação entre o banco e o cliente, para melhorar a 

cada momento a experiência deste e para desenhar estratégias nas quais o 

cliente esteja no centro da ação, qualquer que seja o canal que em cada 

momento utilize. Customer-centricity, customer experience e distribuição 

onmichannel são mais que meras buzzwords. São, antes de mais, poderosas 

ferramentas estratégicas com condições para darem novo alento ao 

posicionamento dos bancos de retalho e para reforçar a sustentabilidade na 

fidelização dos clientes ao banco. 

Será, porventura, um erro considerar que, na revolução digital, um banco de 

retalho se poderá ou deverá comportar como uma fintech. Uma entidade 

bancária tem um conjunto de covenants de natureza legal, fiscal, financeira e de 

supervisão que deve respeitar e que não afetam as fintechs. Por outro lado, para 

lá das crises financeiras e de credibilidade que têm afetado a banca neste século 

XXI, a realidade que o questionário efetuado veio demonstrar é que os bancos 

ainda possuem um importante capital de credibilidade e reconhecimento junto 

das PME em Portugal. 

Torna-se assim relevante repensar o posicionamento dos bancos de retalho 

face aos novos desafios resultantes da necessária recuperação do tecido 

empresarial no pós-COVID e na alavancagem do investimento público e privado 

no âmbito do novo Quadro Comunitário de Apoio. A estes desafios, as atuais 

administrações dos bancos, focados numa gestão economicista e restritiva, já 

deram provas cabais de serem incapazes para responder. 

Esta questão leva-nos a um novo paradigma: tratar as pessoas como 

pessoas, valorizando as suas competências e as suas necessidades. Este 

paradigma abre a porta à mentoria e às relações de ajuda como potencial de 

trabalho colaborativo e de mudança substancial na banca de retalho. Só com 

base no compromisso das pessoas em todos os papeis representados se 

poderão gerar soluções win-win para todos os intervenientes. 
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É neste contexto que surge o modelo de negócio diferenciador e de 

proximidade agora proposto. Trata-se de um modelo construído em cima das 

reconhecidas necessidades das PME nacionais, do potencial sinergético da 

partilha de competências e, sobretudo, do reconhecimento por parte das 

administrações dos bancos de que este é o caminho para a recuperação 

sustentada do negócio. 

Mas, afinal, que diferenças significativas se podem encontrar entre o modelo 

bancário tradicional para PME e o modelo de negócio agora proposto? No que é 

que este novo modelo pode vir a ser inovador? 

O modelo de negócio proposto não altera o modus operandi da banca de 

retalho para PME, apenas acrescenta. O acompanhamento sugerido será 

efetuado em casa do Cliente (sede, sucursais ou outras instalações), embora 

sempre em estreita ligação com o banco (o ponto de contato privilegiado no 

banco é o Gestor de Cliente). 

Pretende-se potenciar e incrementar negócio para o banco, estabelecendo 

uma oferta complementar e de valor ao seu negócio principal. Sugere-se assim 

a criação de uma Direção de Aconselhamento e Consultoria, integrada na 

estrutura central do banco mas com atividade regional/local, que se pode dirigir 

a PME e a Grandes Empresas. 

O modelo de negócio tradicional para a banca de retalho para Micros, PME e 

Grandes Empresas é apresentado na tabela seguinte: 
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Tabela 27. Modelo de Negócio Tradicional na Banca de Retalho para PME 

 
Fonte: elaboração própria (adaptado de Omarini, 2017; Froud, Tischer & Williams, 2017) 

Conforme acima mencionado, o novo modelo de negócio para a banca de 

retalho para PME não altera o modelo tradicional, limitando-se a adicionar uma 

nova Direção de Aconselhamento e Consultoria, potenciadora de diferenciação 

da oferta, proximidade ao Cliente, acréscimo de valor para os intervenientes, 

maior vinculação do Cliente ao banco, maior rentabilidade deste e otimização do 

seu posicionamento estratégico. 

O novo modelo de negócio para a banca de retalho para PME e Grandes 

Empresas é apresentado na tabela seguinte: 

  

CANAL DESCRIÇÃO ALVOS

Agência

(local)

● mass-market

● sem Gestor Cliente

● acompanhamento indiferenciado

● forte componente self-service

● baixo cross-selling

Micros PME 

(pequena 

dimensão)

Centro de Empresas

(regional)

● mass-costumization

● com Gestor Cliente

● acompanhamento personalizado

● self-service  operações standard

● elevado cross-selling

PME

Direção de

Grandes Empresas

(nacional)

● corporate finance

● com Gestor Cliente

● acompanhamento técnico personalizado

● self-service  operações standard

● forte cross-selling  (parcerias, outras)

Grandes 

Empresas

Remoto ● helpdesk

● informações técnicas e comerciais

● operações standard e documentação

Todas

BANCA TRADICIONAL
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Tabela 28. Novo Modelo de Negócio para a Banca de Retalho para PME 

 
Fonte: elaboração própria 

Cabe neste momento responder à pergunta de partida e às quatro perguntas 

derivadas que lhe foram associadas no início do trabalho. Assim: 

CANAL DESCRIÇÃO ALVOS

Agência

(local)

● mass-market

● sem Gestor Cliente

● acompanhamento indiferenciado

● forte componente self-service

● baixo cross-selling

Micros PME 

(pequena 

dimensão)

Centro de Empresas

(regional)

● mass-costumization

● com Gestor Cliente

● acompanhamento personalizado

● self-service  operações standard

● elevado cross-selling

PME

Direção de

Grandes Empresas

(nacional)

● corporate finance

● com Gestor Cliente

● acompanhamento técnico personalizado

● self-service  operações standard

● forte cross-selling  (parcerias, outras)

Grandes 

Empresas

Remoto ● helpdesk

● informações técnicas e comerciais

● operações standard e documentação

Todas

Direção de

Aconselhamento e

Consultoria
(regional/local)

● profissionais experientes, tecnicamente habilitados 

e conhecedores dos mercados

● trabalham em casas do Cliente

● apoiam a gestão corrente, sobretudo na vertente 

financeira (gestão de tesouraria)

● apoiam a gestão na análise e decisão sobre a 

carteira de cliente/fornecedores (informações 

comerciais, limites, outras)

● apoiam a gestão nas evoluções estratégicas da 

empresa, como entrada em novos mercados ou 

projetos de investimento (elaboração de business 

plan , candidaturas a apoios nacionais/comunitários)

● apoiam a gestão noutros temas relacionados com 

este domínio

● mantêm estreita ligação com o Gestor de Cliente 

do banco e um bom relacionamento com os restantes 

stakeholders

PME e

Grandes 

Empresas

NOVO MODELO



A transformação digital na banca de retalho para PME 

 

José Alberto Maia Pereira   274 
  

• Pergunta de partida: Que modelo de negócio diferenciador e de 

proximidade poderá ser aplicado na banca de retalho para PME em 

Portugal, baseado no relacionamento personalizado e na transformação 

digital? O modelo de negócio construído assenta no acréscimo de valor 

para os clientes PME, em função de uma das principais necessidades que 

verificam na gestão das suas empresas: o apoio técnico, experiente e 

especializado, que lhes permita tomar melhores decisões, aumentar a sua 

rentabilidade e otimizar o seu posicionamento estratégico. Esta situação 

é reconhecida nas respostas aos questionários, nomeadamente nas sete 

questões associadas à variável Fiabilidade, as mais bem pontuadas pelos 

inquiridos. Manifesta-se, assim, uma clara apetência dos clientes PME por 

este novo modelo de serviço, diferenciador e de proximidade, no qual 

impera o relacionamento personalizado e onde os recursos digitais que o 

banco possui permitem alavancar a qualidade do serviço. A forma como 

este modelo poderá ser implementado é apresentada na tabela anterior e 

resulta, simplesmente, na criação de uma Direção de Apoio à Rede 

Comercial, que trabalhe em estreita colaboração com esta e que potencie 

novo e melhor negócio em áreas onde o banco não se encontra por hábito 

posicionado. O cross-selling resultante destas duas vertentes permitirá 

aumentar a satisfação e vinculação dos clientes PME e, naturalmente, a 

rentabilidade do banco. 

• Primeira pergunta derivada: De que forma estratégias colaborativas 

banco – cliente, baseadas no relacionamento personalizado e na 

transformação digital, podem reforçar o posicionamento dos bancos e 

incrementar o valor para os clientes? O reforço do posicionamento 

estratégico do banco é concretizado através do caráter inovador deste 

novo modelo, uma vez que fica comprovada a sua aceitação pelos 

clientes PME. A adesão destes induzirá uma maior penetração no 

segmento (número de produtos por cliente) e uma maior vinculação e 

rentabilidade de cada e de todos os clientes PME. Por outro lado, com os 

colaboradores desta nova Direção a trabalhar in loco nas empresas, a sua 

proximidade ao mercado é bastante maior, pelo que a capacidade do 
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banco para captar informação relevante é igualmente maior, o que lhe 

permite reforçar a cada momento o seu posicionamento estratégico. 

• Segunda pergunta derivada: Como valorizam os clientes estas 

estratégias? Conforme se comprovou através da análise estatística 

multivariada, a valorização dos clientes PME a este novo modelo de 

negócio é elevada ao nível global, não apenas pelas pontuações 

atribuídas nos inquéritos, mas também pelos níveis aceitáveis de 

confiabilidade, correlação, ajustamento e consistência.  

• Terceira pergunta derivada: Em que pressupostos poderá assentar o 

modelo de negócio diferenciador e de proximidade para a banca de 

retalho para PME em Portugal? Os pressupostos são fundamentalmente 

a diferenciação, a proximidade ao cliente, o foco no relacionamento e a 

experiência e conhecimentos técnicos dos recursos humanos envolvidos. 

• Quarta pergunta derivada: Como poderemos validar este modelo de 

negócio? O modelo foi validado através de inquérito enviado a empresas 

PME Excelência (334 respostas obtidas) e da consulta a um painel de 

especialistas com 17 intervenientes.  

Em conclusão, o modelo proposto é baseado em novos serviços de 

aconselhamento e consultoria dentro da esfera bancária, com potencial recurso 

a quadros mais experientes e qualificados, mesmo que em situação de pré-

reforma, foi metodologicamente escrutinado através de um questionário e de um 

painel de especialistas. Em ambos os casos, o modelo resultou validado e todas 

as questões de investigação resultaram respondidas, pelo que o objetivo final 

deste trabalho pode considerar-se cumprido. 

8.2. CONTRIBUTO: UM NOVO MODELO DE NEGÓCIO DIFERENCIADOR E DE 

PROXIMIDADE 

Como acima foi referido, a personalização do serviço bancário, em oposição 

à frenética automatização com vista à desenfreada redução de custos, torna-se 

a alternativa mais credível para os bancos de retalho esgrimirem os seus pontos 

fortes, evitando competir com as fintechs em terrenos que lhes são difíceis. Este 
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novo modelo de negócio surge, assim, como algo que dificilmente estes novos 

operadores conseguirão replicar na sua plena capacidade relacional. Por isso 

mesmo, e num horizonte temporal mais ou menos alargado, poderá transformar-

se para os bancos numa vantagem competitiva. 

8.3. LIMITAÇÕES 

A principal limitação resulta da exiguidade de informação estatística sobre a 

banca numa perspetiva mais estratégica. Para lá da EFMA (European Financial 

Marketing Association) e da EBF (European Banking Federation) a ausência 

deste tipo de dados é a regra. Também a nível científico não são muitos os 

investigadores que se sentem atraídos pela vertente estratégica do negócio 

bancário. Quanto ao nosso país, a situação é confrangedora: nem a Associação 

Portuguesa de Bancos nem o Banco de Portugal, nem sequer o Instituto 

Nacional de Estatística, possuem dados atualizados e regulares sobre esta área 

do negócio bancário. Este é o reino das consultoras, que moldam o mindset a 

seu bel-prazer. 

8.4. INVESTIGAÇÃO FUTURA E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em termos de investigação futura duas linhas de rumo se colocam. Por um 

lado, mais dentro da área dos recursos humanos, seria interessante investigar 

as questões ligadas à mentoria e relações de ajuda na banca, não apenas no 

quadro da gestão de recursos humanos, mas como potencial serviço a 

disponibilizar aos clientes PME. Por outro lado, numa perspetiva mais 

económica, a sequência natural do presente trabalho será comprovar a 

viabilidade económico-financeira deste modelo de negócio. 

Em qualquer um dos casos, este estudo é também o corolário de mais de 

trinta anos dedicados a pensar, pesquisar, inovar, até mesmo criar negócio 

bancário partindo da performance individual para o desempenho coletivo. Tem 

sido bastante gratificante, ao longo deste percurso, encontrar meios e 

alternativas para tornar o paradigma do negócio bancário mais eficaz, mais 

sustentado e sobretudo mais humano. 
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GLOSSÁRIO 

5G é “a rede móvel de 5ª geração, que permite um novo tipo de rede projetada 

para ligar praticamente todos e tudo incluindo máquinas.” (Nishamali & 

Kumarage, 2020, pág. 2). 

3.1  

Acordos de Basileia definem “os principais objetivos do capital bancário, uma 

medida do grau de risco relacionado com os ativos bancários, as regras 

relativas ao capital mínimo que deve ser detido por uma instituição de crédito 

para cobertura de risco, bem como medidas de análise, supervisão e 

disciplina de mercado” (Sbarcea, 2014, pág. 337). 

2.1  

Agile é “um conjunto de técnicas de software que permitem que uma equipa 

rastreie mudanças rápidas em pessoas, tecnologias e negócios.” (Laanti, 

Simila & Abrahamsson, 2013, pág.247). 

3.1  

Ambiente de Testes (ou testware) é “o ambiente onde decorre o processo de 

teste de uma aplicação informática, para uso no planeamento, projeto, 

execução, avaliação e relatório de teste da mesma.” (ISTQB, 2018, pág. 27). 

4.4  

Análise SWOT é “a avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças de uma empresa.” (Kotler, 2003, pág. 102). 

2.4  

App é “um software/conjunto de programas que é executado num dispositivo 

móvel e executa determinadas tarefas para o utilizador.” (Islam, Islam & 

Mazumder, 2010, pág. 104). 

1.4  

ATM é “um modelo de prestação de serviços que oferece serviços financeiros 

diversificados, como levantamentos de dinheiro, transferências de fundos, 

depósitos, pagamento de serviços, pedidos de livros de cheques e outras 

consultas financeiras.” (Mumin, Ustarz & Yakubu, 2014, pp. 139-140). 

3.4  

Back-office é “o local onde alguns processos são realizados longe dos clientes 

e, portanto, não podem ser vistos ou experimentados por estes.” (Zomerdijk 

& De Vries, 2007, pág 110). 

2.5  

Banca de Retalho é “uma estrutura que permite aos bancos comerciais 

oferecer produtos e serviços bancários num só lugar ou em praticamente 

qualquer um dos seus balcões” (Nandhini & Dhanyasree, 2019, pág. 1692) 

1.1  

Banca de Retalho para PME são “bancos focados no mercado PME, que 

dirigem a sua estratégia, segmentação, produtos, serviços e operações a este 

segmento de clientes.” (International Finance Corporation, 2010, pág. 6) 

1.1  

Benchmarking é “a forma de confiar no autoaperfeiçoamento para estudar 

desempenhos de classe superior e adotar as melhores práticas.” (Kotler, 

2003, pág. 28). 

1.5  

Blockchain é “um sistema distribuído que em geral inclui uma rede Peer-to-

Peer (P2P), feita de todos os nós que leem ou escrevem cooperativamente 

transações no sistema, e um protocolo de consenso, ou seja, um conjunto de 

políticas acordadas e implementado por todos os nós, indicando quais são as 

3.3  
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regras que regulam quais e como novas transações lhe podem ser 

adicionadas.” (Ghiro et al, 2021, pág. 2) 

Business Model Canvas é “uma nova unidade de análise, que oferece uma 

perspectiva sistémica sobre como fazer negócios, abrangendo atividades que 

ultrapassam fronteiras (realizadas por uma empresa específica ou outras 

adjacentes) e focado na criação e captura de valor.” (Zott, Amit & Massa, 

2011, pág. 1038). 

2.4  

Business-to-Business (B2B), é “a interação, não meramente intangível ou 

social, que ocorre no relacionamento entre duas empresas.” (Holmlund, 2008, 

pp. 35-36). 

2.6  

Buzzword é “um chavão, uma palavra que define o que está em voga e que 

entra e sai de moda, continuando às vezes a surfar na onda por muito tempo.” 

(Cornwall, 2007, pág. 472). 

3.6  

Capital Regulamentar é “o conjunto de requisitos de capital mínimos para 

assegurar a solvabilidade das instituições financeiras e promover a solidez no 

sistema.” (Vasconcelos, Peres & Cristóvão, 2017, pp. 4 – 5). 

2.4  

Cashflow Operacional é “o resultado operacional acrescido de amortizações 

e provisões e deduzido dos acréscimos em necessidade de fundo de maneio.” 

(Neves, 2012, pág. 203). 

2.2  

Chatbot é “um dispositivo de inteligência artificial que pode imitar conversas 

humanas e interagir com os utilizadores.” (Adamopoulou & Moussiades, 2020, 

pág.373). 

3.2  

Cloud Computing é “uma filosofia de design e arquitetura de computação, 

onde aplicativos, sistemas operativos e hardware estão separados uns dos 

outros.” (Ahmad, Bakht & Mohan, 2017, pág.2). 

3.4  

Cluster é “uma concentração geográfica de setores ou empresas, 

relacionadas por conhecimento, competências, inputs, procura e/ou outras 

ligações.” (Delgado, Porter & Stern, 2014, pág. 1). 

5.1  

COMECON (Conselho de Assistência Económica Mútua) “foi criado pelos 

soviéticos em 1949. O seu objetivo declarado era a coordenação de comércio 

exterior e dos planos nacionais dos seus membros, mas o seu objetivo final 

era político, não económico: a consolidação do bloco soviético.” (Yando, 1991, 

pág. 2). 

2.2  

Compliance é “a correspondência do comportamento com as regras legais, 

dependente de entendimentos das relações entre lei, comportamento, 

objetivos e justiça.” (Kingsbury, 1998, pág. 346). 

1.4  

Construto é “uma entidade teórica não observável que fundamenta as 

medidas observadas e para a qual existe um grau de significado excedente, 

para lá das definições operacionais.” (Slaney & Racine, 2013, pág. 4). 

6.4  

Coopetição é “uma situação em que concorrentes simultaneamente 

cooperam e competem entre si, ou seja, uma atividade híbrida baseada no 

1.4  
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que tradicionalmente é visto como atividades opostas e mutuamente 

exclusivas de cooperação e competição.” (Walley, 2017, pág. 12). 

Core Strategy é “a essência de como a empresa escolhe competir e inclui a 

missão do negócio, o âmbito do produto/mercado e a base para 

diferenciação.” (Hamel, 2000, pág. 74). 

1.4  

Core Value é “o sistema universal de confiança e comportamento de uma 

organização que explica e justifica a sua existência, a ideologia e o propósito 

orientados.” (Anwar & Hasnu, 2013, pág.172). 

3.1  

Corporate Finance é “a área de finanças que trata das reestruturações 

societárias de empresas de capital aberto e das ações que os administradores 

dessas empresas realizam para aumentar o valor da empresa, bem como as 

ferramentas e análises utilizadas para alocar recursos financeiros.” (Allahar, 

2015, pág. 34). 

5.8  

Covenant é “uma restrição imposta ao comportamento do mutuário.” (Paglia 

& Mullineaux, 2006, pág. 103). 

2.4  

Cross-selling é “uma técnica antiga e valiosa usada pelos vendedores para 

aumentar o tamanho de uma encomenda e transformar os compradores de 

um único produto em compradores de vários produtos.” (Kamakura, 2008, 

pág. 41). 

2.5  

Customer Centricity é “a capacidade de uma empresa para gerar customer 

intelligence, desenvolver atividades de marketing personalizadas, envolver 

ativamente os clientes em processos de marketing e inovação e mover o foco 

do produto/serviço para a experiência do cliente.” (Lamberti, 2013, pág. 7) 

1.2  

Customer Journey (ou Customer Experience) é “gerir as interações como o 

cliente de forma estratégica usando uma marca ou empresa ou, mais 

especificamente, é o conceito de experiência superior do cliente como 

evolução do conceito de criar perceções positivas e disposição na mente do 

cliente em relação a um produto ou serviço com o objetivo de obter vantagens 

a longo prazo.” (Khader & Madhavi, 2017, pág. 23) 

1.2  

Customer Relationship Management (CRM) é “um aplicativo de software 

usado para apoiar as funções de marketing, vendas e serviços nas 

empresas.” (Buttle & Maklan, 2015, pág. 3). 

2.5  

Dashboard é “uma coleção relativamente pequena de métricas-chave de 

desempenho interconectadas e drivers de desempenho subjacentes que 

refletem interesses de curto e longo prazo a serem vistos em comum em toda 

a organização.” (Pauwels et al, 2009, pág. 7) 

1.4  

Data Analytics é “o processo de recolha, organização e análise de conjuntos 

de dados para descobrir diferentes padrões e outras informações úteis.” (Rihai 

& Rihai, 2018, pág. 525). 

2.5  

Desalavancagem é o ajustamento da dívida para níveis mais baixos de 

endividamento. (Guerrieri & Lorenzoni, 2011, pág. 3) 

1.2  
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Desktop é “um computador de secretária, com capacidade para executar 

funções associadas a computação autónoma.” (Mugivane, 2014, pág. 31). 

3.6  

Diretiva (UE) 2015/2366 sobre Serviços de Pagamento (PSD 2), publicada em 

12/01/2016, é um regulamento europeu para serviços de pagamento 

eletrónico, que procura tornar os pagamentos mais seguros na Europa, 

impulsionar a inovação e ajudar os serviços bancários a adaptarem-se às 

novas tecnologias. 

1.2  

Disclaimer é “a ferramenta que os governos usam para absolver compradores 

e vendedores da responsabilidade pelo cuidado nas transações.” (Green & 

Armstrong, 2012, pág. 296). 

7.1  

Discount é “uma redução no preço de um produto ou serviço, resultante de 

diversas situações promovidas pelo comprador: pronto pagamento, 

quantidade, parcerias, sazonalidade ou escoamento de stocks.” (Kotler, 2003, 

pág. 490). 

7.2  

Drone é “um veículo autónomo multiusos de locomoção aérea ou marítima, 

utilizado independentemente ou em grupo para o desempenho de certas 

atividades ou missões.” (Custers, 2016, pp.10-11). 

3.1  

E-learning é “um processo cognitivo de obtenção de conhecimento, onde a 

tecnologia é um facilitador do processo de aprendizagem, ou seja, é utilizada 

como qualquer outra ferramenta na práxis educacional.” (Najim, 2020, pág. 

8). 

1.4  

Empowerment é “um processo contínuo centrado na comunidade local, 

envolvendo respeito mútuo, reflexão crítica, cuidado e participação em grupo, 

por meio do qual as pessoas que carecem de uma parcela igual de recursos 

valiosos obtêm maior acesso e controle sobre esses recursos.” (Perkins, 

2010, pág. 207). 

1.4  

Escala de Likert é “um conjunto de itens dados para uma situação real ou 

hipotética em estudo.” (Joshi et al, 2015, pág. 397). 

6.4  

Estatuto PME Excelência é “atribuído pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal 

com base no universo das PME Líder, devendo estas empresas cumprir 

cumulativamente os seguintes critérios: Autonomia Financeira ≥ 37,50%, 

Resultado Líquido/Capital Próprio ≥ 12,50%, NetDebt/EBITDA ≤ 2,50, 

EBITDA/Ativo ≥ 10,00%, EBITDA/Volume de Negócios ≥ 7,50% e Notação de 

Risco atribuída pelas Sociedades de Garantia Mútua ≤ 5.” (IAPMEI, 2021, 

pág.9) 

1.1  

Estratégia Multicanal é “a forma de combinar canais clássicos (lojas) e canais 

eletrónicos no relacionamento com os clientes, dando-lhes mais de um canal 

no acesso ao mercado” (Stojkovic, Lovreta & Bogetic, 2016, pág. 107). 

3.6  

Estratégica de Triangulação é “uma combinação de perspetivas e de métodos 

de pesquisa adequados, que sejam apropriados para levar em conta o 

6.4  
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máximo possível de aspetos distintos de um mesmo problema.” (Tuzzo & 

Braga, 2016, pag. 147) 

European Banking Federation (EBF) é uma associação que representa 32 

associações bancárias nacionais nos países da UE e da EFTA, envolvendo 

mais de 3.500 bancos e cerca de dois milhões de funcionários. 

2.2  

Eurostat é o serviço estatístico da União Europeia, responsável pela 

publicação de estatísticas e indicadores europeus de alta qualidade que 

permitem comparações entre países e regiões. 

2.2  

Extranet é “uma ligação de rede que usa tecnologia de internet para conectar 

a intranet da organização com as intranets de stakeholders e shareholders 

externos.” (Moussa, 2016, pág. 26). 

2.6  

Fatores Críticos de Sucesso são “as principais competências e recursos 

necessários para ter sucesso num determinado mercado.” (Grunert & 

Ellegaard, 1992, pág. 1). 

4.3  

FBCF, ou Formação Bruta de Capital Fixo, é “o valor de aquisição, líquido de 

eventuais alienações, de ativos fixos duráveis, sejam eles de natureza 

tangível ou intangível.” (Gomes, 2012, pág. 11). 

2.2  

Fintech é “uma nova indústria financeira que aplica a tecnologia para melhorar 

as atividades financeiras.” (Schueffel, 2016, pág. 45) 

1.2  

Funding Gap é “a falta de acesso a financiamento adequado para financiar 

operações e crescimento de indivíduos e entidades.” (Esho & Verhoef, 2018, 

pág. 4). 

2.2  

Gap Tecnológico é “a diferença nos níveis de desenvolvimento tecnológico 

dos países, que pode surgir devido ao aparecimento de inovações radicais e 

rápida transferência de tecnologia entre países com o mesmo nível de PIB 

per capita e estrutura de formação do valor acrescentado, ou entre países 

cujo valor acrescentado é criado em diferentes sistemas tecnológicos.” 

(Medvedkina, Israilova, & Medvedkin, 2021, pág. 620). 

2.6  

Gestão do Conhecimento é “a combinação de iniciativas técnicas e 

organizacionais para gerir o conhecimento estruturado e não estruturado, a 

fim de ajudar a organização a melhorar a sua eficácia por meio de uma melhor 

retenção e reutilização do conhecimento.” (Jennex, 2007, pág. 2). 

4.3  

Gestor de Cliente é “um empregado bancário com carteira de clientes e com 

objetivos definidos, cuja função é identificar, selecionar, adquirir, desenvolver 

e reter clientes fiéis e rentáveis.” (Guo, 2017, pág. 2). 

2.5  

Governança é “a capacidade do governo de criar e fazer cumprir regras e de 

prestar serviços, independentemente de esse governo ser democrático ou 

não.” (Fukuyama, 2013, pág. 3). 

4.6  

Grupo de Decisão é: “um conjunto de duas ou mais pessoas responsáveis por 

detetar e definir um problema, analisá-lo, criar possíveis soluções e avaliá-las 

e/ou definir estratégias para implementar ações.” (Ferreira, 2011, pág.222). 

7.2  



A transformação digital na banca de retalho para PME 

 

José Alberto Maia Pereira   325 
  

Hard Sell é “a venda em que o objetivo é induzir o pensamento racional por 

parte do recetor, agindo diretamente, enfatizando a orientação de vendas, 

especificando o nome da marca e as recomendações do produto.” (Okazaki, 

Mueller & Taylor, 2010, pág. 7). 

7.2  

Hardware é “a infraestrutura física de um computador e inclui nomeadamente, 

processador, memória, tecnologias de rede e outros componentes”. (Pan, 

2018, pág. 264). 

1.4  

Helpdesk é “o principal ponto de contato para todos os clientes internos e/ou 

externos.” (Xiaojun & Todo, 2013, pág. 191). 

5.4  

Imparidade é “a redução ao valor contabilístico de um ativo, em virtude de o 

seu valor recuperável ser inferior a este.” (Andric, Mijic & Jaksic, 2011, pág. 

103) 

1.2  

Imunidade de Grupo é “a proteção indireta contra a infeção conferida a 

indivíduos suscetíveis quando existe uma proporção suficientemente grande 

de indivíduos imunes numa população.” (Randolph & Barreiro, 2020, pág. 

738). 

2.1  

Iniciativa Belt & Road é “a estratégia chinesa para promover o crescimento 

económico global, a integração regional económica e a governança global por 

meio da compreensão de um mecanismo de política internacional complexa.” 

(Rasel et al, 2020, pág. 110). 

2.1  

Inteligência Artificial (IA) é “um ramo da ciência da computação, que envolve 

o desenvolvimento de programas de computador para concluir tarefas que, 

exigiriam a inteligência humana.” (Mohammed, 2019, pág.3). 

3.1  

Internet das Coisas (IoT) é “uma rede que pode conectar entidades em três 

dimensões: pessoas com pessoas, pessoas com máquinas/coisas e 

coisas/máquina com coisas/máquina, interagindo através da internet.” (Patel 

et al, 2016, pág.6122). 

3.1  

Internet é “uma rede gratuita e aberta com acordo tácito entre consumidores, 

onde o acesso não é restrito, não existem taxas para utilização e a liberdade 

de expressão não é proibida.” (Moussa, 2016, pág. 13). 

1.4  

Intranet é “uma rede de computadores interna ou local na rede privada de 

uma organização e uma versão menor da Internet, com sites que aparecem 

e funcionam como um site típico, mas são acessíveis apenas a partes 

interessadas internas autorizadas.” (Moussa, 2016, pág. 21). 

2.6  

Investigação e Desenvolvimento (I&D) é “o trabalho criativo realizado de 

forma sistemática para aumentar o stock de conhecimento, incluindo o 

conhecimento do homem, da cultura e da sociedade.” (OECD, 1993, pág. 18). 

2.6  

IRB Advanced é “um modelo de gestão de risco onde todos os parâmetros de 

risco são estimados por abordagens dos próprios bancos, incluindo 

Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default 

(EaD) e maturidade.” (Cipovova & Dlaskova, 2016, pág. 19). 

2.5  
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Key Performance Indicators (KPI) são “valores físicos usados para medir, 

comparar e gerir o desempenho geral de uma organização.” (Bhatti, Awan & 

Razaq, 2013, pág. 3). 

2.6  

Laptop é “um computador móvel, geralmente pesando 1 a 2,5 kg, que contém 

componentes semelhantes ao desktop, executando as mesmas funções.” 

(Mugivane, 2014, pág. 30). 

3.6  

Lead Comercial é “um cliente atual/potencial cujo perfil induz uma 

oportunidade de negócio ou um importante potencial de rentabilidade.” 

(Housman, 1999, pág. 10). 

2.6  

Liquidez Reduzida é “a capacidade do banco para financiar, a curto prazo, 

aumentos de ativos e cumprir as obrigações à medida que vencem, sem 

incorrer em perdas inaceitáveis. O seu valor deve ser superior à unidade.” 

(Ferrouhi, 2014, pp 233 - 237). 

2.2  

Literacia Financeira é “o conhecimento de conceitos financeiros, a capacidade 

para gerir as finanças pessoais, a competência para tomar decisões 

financeiras e a segurança no planeamento financeiro futuro.” (Kimiyaghalam 

& Safari, 2015, pág. 82). 

7.1  

Mainframes são “computadores com capacidade incomparável de atender 

dezenas de milhares de utilizadores, gerir petabytes de dados e reconfigurar 

recursos de hardware e software para acomodar mudanças na carga de 

trabalho, tudo a partir um único ponto de controlo.” (Ebbers et al, 2011, pág 

5). 

2.6  

Mapa Cognitivo é “uma imagem mental e um conceito que são construídos 

para visualizar e assimilar informações.” (Sammut-Bonnici & McGee, 2015, 

pág. 1). 

6.4  

Margem Complementar é “a soma das comissões de primeira margem 

(garantias bancárias, cartas de crédito, outras), das comissões por outros 

serviços prestados e operações realizadas por conta de terceiros.”  (Alcarva, 

2017, pág. 242). 

2.2  

Margem Financeira é “a diferença entre os juros recebidos de crédito a 

clientes, títulos, derivados e outras aplicações, e os juros pagos por depósitos, 

outros recursos de clientes, títulos e derivados.” (Alcarva, 2017, pág. 242). 

2.2  

Market-Driven é “uma abordagem que se caracteriza por um acompanhamento 

cuidadoso da concorrência e pelo desenvolvimento de elevadas 

competências na compreensão do mercado e dos seus stakeholders, de 

forma a escolher a estratégia competitiva mais adequada.” (Gordini, 2010, 

pág. 95). 

2.5  

Marketing de Relacionamento é “a área de marketing que visa construir 

relações de longo prazo mutuamente satisfatórias com as partes-chave, como 

clientes, fornecedores e distribuidores, a fim de ganhar e reter seus negócios.” 

(Kotler, 2003, pág. 13). 

2.5  
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Marketing de Serviços é “o sistema integrado de atividades de negócios 

projetado para planejar, precificar, promover e distribuir serviços apropriados 

para o benefício de consumidores existentes e potenciais para atingir os 

objetivos organizacionais.” (Jha, 2000, pág. 10). 

2.5  

Marketing é “a atividade, conjunto de instituições e processos dirigidos para 

criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para clientes, 

clientes, parceiros e a sociedade em geral.” (Kotler & Keller, 2016, pág. 5) 

1.4  

Mass Costumization é “a capacidade de uma empresa para preparar em 

massa produtos, serviços, programas e comunicações, projetando-os para 

atender às necessidades específicas de cada cliente.” (Kotler, 2003, pág. 

282). 

2.5  

Método Delphi é “um método de previsão para eliciar e refinar julgamentos de 

grupo, seguindo uma estrutura básica onde indivíduos respondem 

anonimamente a uma série de perguntas.” (Grime & Wright, 2016, pág. 1) 

7.2  

Mentoria é “uma relação de trabalho que envolve duas pessoas, com níveis 

de experiência profissional distintas, em que uma delas usa o seu 

conhecimento de uma função/organização para ensinar e orientar a outra no 

seu percurso inicial nessa função/organização, dando-lhe a conhecer não só 

os principais aspetos associados ao desempenho expectável, mas sobretudo, 

o contexto ambiental em que este percurso irá decorrer”. (Kram, 1985, pp. 

110 – 111). 

1.1  

Middle-office é “a plataforma entre front-office e back-office e opera diferentes 

tipos de transações de back office.” (Silvestro & Lustrato, 2015, pág. 868). 

2.5  

Millennials são “indivíduos nascidos entre 1980 e 2000, próximos ao século 

XXI e criados numa era mais digital, influenciados por computadores e com 

maior aceitação de famílias e valores não tradicionais.” (Smith & Nichols, 

2015, pág.39). 

3.3  

Modelo das Cinco Forças de Porter “(rivalidade no setor, poder negocial de 

clientes e fornecedores, ameaça de novas entradas e de produtos substitutos) 

determina a estrutura do setor, identificando a forma como este funciona, 

como ela cria e partilha valor, explicando ainda a rentabilidade do setor.” 

(Magretta, 2012, pág. 8). 

2.4  

Momento da Verdade “ocorre no relacionamento quando os clientes 

experimentam o que as organizações têm para oferecer.”(Sarpong, 2016, 

pág. 28). 

2.5  

Net Promoter Score (NPS) é “uma métrica de fidelidade do cliente boca-a-

boca que não foca na satisfação da qualidade; em vez disso, vincula a 

influência positiva ou negativa ao crescimento da empresa.” (Hoogendorp, 

2010, pág. 5). 

2.6  

Networking é “ligar entidades com o propósito de compartilhar informações.” 

(Malai, 2012, pág. 2). 

4.7  
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Non Performing Loans (NPL) é “poluição financeira, pois incrementa o risco 

da carteira de crédito de um banco e, simultaneamente, reduz a margem 

financeira do seu negócio.” (Makri, Tsagkanos & Bellas, 2014, pág. 194). 

2.2  

Nuvem de Palavras é “uma apresentação visual de um conjunto de palavras 

em que atributos do texto, como tamanho, peso ou cor, podem ser usados 

para representar características (por exemplo, frequência) dos termos 

associados.” (DePaolo & Wilkinson, 2014, pág. 38) 

7.2  

Oligopolização é “o processo que conduz a que quatro ou menos empresas 

tenham 50% ou mais de um mercado.” (Gudmundsson, pág. 3). 

1.5  

Omnicanal é “a situação na qual os clientes consideram todos os canais de 

vendas e marketing como um único, proporcionando assim uma experiência 

de compra perfeita qualquer que seja o canal que o cliente use.” (Simone & 

Sabbadin, 2018, pág. 88) 

1.4  

On The Job é “a formação informal/prática que pode ser adquirida no local de 

trabalho ou através de workshops/seminários para dotar o pessoal com 

competências acrescidas para prestar serviços mais eficientes ao cliente, o 

que pode ser especialmente necessário para os novos recrutas 

familiarizarem-se com o seu trabalho local e trabalho e para que os 

funcionários existentes atualizem suas habilidades.” (Priti, 1999, pág. 284). 

4.3  

Painel de Especialistas é “uma técnica de investigação empregue na 

psicologia, gestão e nas ciências sociais em geral, aplicada em pesquisas que 

adotam estratégias multimetodológica com o objetivo de obter opiniões 

experientes sobre um determinado, quer estas sejam ou não consensuais.” 

(Pinheiro, Farias & Lima, 2013, pag. 184). 

6.4  

PME são empresas com menos que 50.000.000€ de Volume de Negócios e 

menos de 250 trabalhadores (Comissão Europeia, 2003). 

1.1  

Posicionamento “em sentido lato, está relacionado com a forma como a 

instituição financeira pretende que o mercado percecione a sua gama de 

produtos ou serviços, como quer que essa imagem seja comunicada e como 

deseja tornar efetiva essa diferenciação face aos concorrentes.” (Rodrigues, 

2021, pág. 137).  

1.2  

Produto Bancário é “o conjunto da margem financeira, das comissões líquidas 

e dos resultados em operações financeiras.” (Alcarva, 2017, pág. 243). 

2.2  

Produto Interno Bruto (PIB) é “o valor monetário de toda a atividade produtiva 

desenvolvida numa determinada área geográfica durante um determinado 

período de tempo.” (Gomes, 2012, pág. 7). 

2.2  

Project Finance é “o processo de financiamento de uma entidade, em que o 

credor fica confortável com a análise dos fluxos de caixa e ganhos como fonte 

de recursos para reembolso do empréstimo, ficando os ativos dessa entidade 

como garantia do empréstimo.” (Pinto, 2017, pág. 200). 

5.8  
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Proposta de Valor é “o conjunto de experiências que uma organização oferece 

aos seus clientes, incluindo valor para o dinheiro.” (Hassan, 2012, pág. 82). 

3.5  

Qualidade Percebida é “o julgamento do consumidor sobre a excelência ou a 

superioridade global de um produto ou serviço.” (Souki & Gonçalves 

Filho,2008, pág. 302). 

3.4  

Rácio de Transformação “é a medida da capacidade de um banco converter 

depósitos em créditos.” (Gonzalez & Pascual, 2015, pág. 216). 

2.2  

Relações de Ajuda são “processos que ajudam uma pessoa ou entidade a 

definir etapas de diagnóstico que levarão a programas de ação e mudanças 

concretas que melhorarão uma determinada situação.” (Schein, 1999, pág. 5) 

1.1  

Rentabilidade do Ativo (ROA) é “a medida de eficiência da gestão de uma 

empresa no uso dos seus ativos, correspondendo à relação entre o resultado 

operacional e o ativo.” (Neves, 2012. pág. 352). 

2.2  

Rentabilidade dos Capitais Próprios (ROE) é “a medida de eficiência 

privilegiada dos sócios, acionistas e investidores, correspondendo à relação 

entre os resultados líquidos e o capital próprio.” (Neves, 2012. pág. 350). 

2.2  

Risco de Delinquency é “a maior ou menor probabilidade de nos próximos 12 

meses, uma entidade registar um atraso de pagamentos superior a 90 dias 

face aos prazos acordados, a pelo menos um dos seus credores.” (Informa 

DB, 2021, pág. 3). 

2.1  

Risco de Failure é “a maior ou menor probabilidade de nos próximos 12 

meses, uma entidade cessar a sua atividade com dívidas por liquidar.” 

(Informa DB, 2021, pág. 3). 

2.1  

Risco Sistémico é “o risco de ocorrência de um choque resulte num conjunto 

significativo de desequilíbrios (por exemplo, macrofinanceiros) que se espalhe 

a uma escala que prejudique o funcionamento do sistema financeiro e afete 

negativamente a economia real (por exemplo, o crescimento económico.” 

(Smaga, 2014, pág. 13). 

2.4  

Robótica é “a ciência dos sistemas que interagem com o mundo real com 

pouca ou nenhuma intervenção humana.” (Martins, 2006, pág.3). 

3.1  

Segmentação é “o processo de dividir o mercado em grupos homogéneos.” 

(Goyat, 2011, pág. 45). 

2.5  

Segmento Affluent é “aquele que inclui desde clientes particulares com ativos 

superiores a 50.000 euros até clientes particulares com elevado património e 

ativos superiores a 1 milhão de euros.” (Beaverstock, 2010, pág. 9). 

2.4  

Self-service é “uma atividade ou benefício baseado em hardware que os 

service providers oferecem para que os clientes possam executar o serviço 

ou partes do serviço eles próprios.” (Amin et al, 2019, pág. 138) 

1.1  
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Shadow Banking é “o sistema de intermediação de crédito que envolve 

entidades e atividades fora do sistema bancário regular.” (Agirman, Sercemeli 

& Ozcan, 2013, pág. 3). 

2.2  

Sistema de Informação (SI) é “uma variedade de tecnologias de informação, 

como computadores, software, bancos de dados, sistemas de comunicação, 

internet, dispositivos móveis e muito mais, que permitem realizar tarefas 

específicas, interagir e informar vários atores em diferentes organizações ou 

sociais. contextos.” (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015, pág. 4959). 

1.4  

Smartphone é “um telefone portátil que executa muitas das funções de um 

computador, normalmente com uma interface de tela sensível ao toque, 

acesso à internet e um sistema operacional capaz de executar aplicativos 

baixados.” (Whyte, 2019, pág.430). 

3.3  

Social Media é “o conjunto de novas formas de meios de comunicação que 

envolvem participação interativa.” (Manning, 2014, pág.1058). 

1.4  

Sociedade 5.0 é aquela que, “através do alto grau de fusão entre ciberespaço 

e espaço físico, é capaz de equilibrar o avanço econômico com a resolução 

de problemas sociais, fornecendo bens e serviços que atendem de forma 

granular às múltiplas necessidades latentes, qualquer que seja a localidade, 

idade, sexo ou linguagem.” (Deguchi et al, 2020, pág. 1). 

6.1  

Software é “caracterizado, pelo menos em parte, com sendo uma coleção de 

restrições e relações que definem o que significa bem formado.” (Osterweil, 

2008, pág. 70). 

2.6  

Software-house é “uma empresa dedicada ao desenvolvimento e distribuição 

de produtos de software.” (Salleh, Bahari, & Zakaria, 2017, pág. 338). 

2.6  

Solvabilidade, ou Common Equity Tier 1 (CET1) é “o capital de maior 

qualidade, cuja parte predominante deve ser formada por ações ordinárias e 

lucros acumulados e onde os níveis mínimos de capital devem ser 4,5% dos 

ativos ponderados pelo risco” (Matejasak, 2015, pág. 257). 

2.2  

Stakeholder é “qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado 

pela realização dos objetivos de uma organização.” (Freeman, 1984, pág.86). 

1.4  

Startup é “uma nova empresa inovadora de alto valor tecnológico.” (Italian 

Ministry of Economic Development, 2019, pág. 5) 

1.2  

Tablet é “um laptop miniaturizado, que executa as mesmas funções e está 

otimizado para uso móvel e consumo de energia eficiente.” (Mugivane, 2014, 

pág. 30). 

3.6  

Tecnologia da Informação é “qualquer atividade que envolva processamento 

de informação e comunicação integrada por meio de equipamentos 

eletrónicos.” (Victoria, 2020, pág. 7). 

1.4  

Time-to-market (TTM) é “o tempo desde a identificação do produto, quando o 

processo arranca, até ao respetivo lançamento.” (Goldense, 1996, pág. 2). 

2.4  
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Trabalhador do Conhecimento é “uma pessoa que  trabalha com o que tem 

entre as orelhas, em vez da força dos seus músculos ou a habilidade das suas 

mãos.” (Drucker, 2006, pag. 3) 

4.3  

Trade Finance é “qualquer tipo de financiamento que usa crédito comercial 

(ou seja, contas a receber) como garantia.” (Ahn, 2011, pág. 3). 

2.5  

Transformação Digital é “a mudança na forma como uma empresa emprega 

tecnologias digitais, para desenvolver um novo modelo de negócio digital que 

ajude a criar e captar mais valor para a empresa.” (Verhoef, 2021, pág. 889). 

1.1  

Upselling é “uma estratégia em que o vendedor faz esforços especiais e induz 

o cliente a comprar uma versão atualizável ou um item adicional dispendioso 

com o objetivo de fazer um negócio lucrativo para a empresa.” (Pandya & 

Dholakia, 2021, pág. 158). 

2.5  

Valor Acrescentado Bruto (VAB) é “a soma dos custos de mão-de-obra, as 

amortizações doas ativos corpóreos e incorpóreos, as provisões, os impostos 

sobre lucros, os lucros do exercício, subtraindo a parte dos lucros originada 

pela atividade extraordinária e financeira” (Fernandes, 2008, pág. 23). 

2.1  

Valor Digital é “a qualidade de uma experiência de valor proveniente do uso 

de dispositivos digitais.” (Blaschke et al, 2019, 444). 

4.1  

Valor é “um modelo perfeito para obter satisfação no processo de troca de 

bens e serviços para consumidores individuais, grupos sociais, empresas ou 

associações, que determina sua orientação básica de vida estável e ambiente 

motivacional.” (Sidorchuk, 2015, pág. 324). 

1.2  

Value Network “envolve a empresa, complementa e amplia os seus recursos 

próprios e inclui fornecedores, parceiros e parcerias.” (Hamel, 2000, pág. 93). 

1.4  

Vantagem Competitiva é “a exploração de oportunidades de mercado e 

neutralização de ameaças competitivas acima da média da indústria.” 

(Sigalas & Pekka-Economou, 2013, pág. 340). 

2.5  

Viatura Autónoma é “uma viatura com uma variedade de impactos sociais 

positivos, como um sistema de transporte mais seguro e um custo de 

transporte mais baixo, além de permitir um mínio de mobilidade para 

deficientes e para famílias de baixos rendimentos.” (Bagloee et al, 2016, 

pág.285). 

3.1  

Winning Bank Model (WBM) é “um modelo de organização baseado em três 

características principais: gestores de cliente cujo relacionamento com o 

cliente é suportado num entendimento profundo da linha de negócios, 

necessidades e expectativas de cada cliente, bem como força de 

relacionamento substancial.” (Lavayssière, Nicastro & Desmarés, 2010, p. 

11). 

2.5  

Workflow é “uma série de tarefas (atividades), através das quais o processo 

de negócio transita automaticamente desde o início até ao final.” (Ouyang et 

al, 2010, pág. 389). 

2.5  
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ANEXOS 

 
Questionário 

 

1. Caraterísticas determinantes na qualidade dos serviços

Eficiência 1 2 3 4 5

O banco está ao meu dispor sempre que necessito

Consigo aceder ao banco onde quer que me encontre

A informação disponibilizada pelo banco está organizada

A informação disponibilizada pelo banco é completa e detalhada

A informação disponibilizada pelo banco é intuitiva

 O banco entende rapidamente o que eu pretendo

O banco consegue dar-me uma resposta rapidamente

O banco faz rapidamente follow-up do meu pedido

Disponibilidade 1 2 3 4 5

Consigo contatar o meu interlocutor no banco sem dificuldade

Caso este não esteja disponível, tenho interlocutor alternativo

A disponibilidade funciona quer online quer offiline

As medidas adotadas durante a pandemia não afetaram a disponibilidade do banco 

Fiabilidade 1 2 3 4 5

Valorizo que o banco seja um parceiro de negócios para a minha empresa

Valorizo que o banco tenha uma atitude proativa para com a minha atividade

Valorizo que o banco me informe de produtos e serviços a disponibilizar 

Valorizo que o banco me informe de produtos e serviços adequados à minha atividade

Valorizo que o meu interlocutor no banco atue como mentor da minha gestão

Valorizo que o banco me informe de novas ferramentas de gestão

Valorizo queo banco acompanhe a minha internacionalização

Privacidade 1 2 3 4 5

O banco não fornece os meus dados a terceiros

O banco tem uma atitude ética par com os meus negócios

O banco efetua vigilância ativa (ciber-segurança) sobre o meu relacionamento

O presente inquérito é parte integrante e indissociável do trabalho "A transformação digital na banca de retalho para PME: Contributos

para um modelo de negócio inovador e disruptivo", que corresponde à tese de Doutoramento em Gestão de José Alberto Maia Pereira,

aluno nº 11105417 da Faculdade de Ciências da Economia e da Empresa da Universidade Lusíada de Lisboa, orientada pelo Senhor

Professor Doutor Mário Alexandre Guerreiro Antão.

O inquérito tem como propósito analisar a relação entre a sua empresa e o(s) banco(s) com que mantém relacionamento, sendo dirigido às

empresas que em 2019 receberam o galardão PME Excelência, atribuído pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal. O inquérito é composto

por três partes:

- uma parte relativa às caraterísticas determinantes na qualidade dos serviços prestados pelo banco;

- uma parte relativa às caraterísticas determinantes na manutenção/recuperação da qualidade dos serviços prestados pelo banco;

- uma parte relativa à caraterização da pessoa que respondeu ao inquérito.

Foram selecionadas 4 caraterísticas principais que impactam na qualidade dos serviços prestados pelo banco:

- Eficiência: refere-se à capacidade de o banco esclarecer o cliente através da informação disponibilizada, entender os seus pedidos e dar-

lhes seguimento com rapidez e eficácia

- Disponibilidade: facilidade de contacto com o interlocutor no banco ou com interlocutor alternativo, online ou offline, mesmo durante a

pandemia

- Fiabilidade: valorização da atitude do banco em termos de proatividade, parceria e mentoria

- Privacidade: prevenção na disponibilização de dados dos clientes, atitude ética nos negócios, vigilância ativa

Para cada uma destas caraterísticas foi selecionado um conjunto de questões, solicitando-se que responda a todas elas de acordo com a

escala abaixo apresentada:

1 = Discordo fortemente

2 = Discordo

3 = Não concordo nem discordo

4 = Concordo

5 = Concordo fortemente
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2. Caraterísticas determinantes da manutenção/recuperação da qualidade dos serviços

Feedback 1 2 3 4 5

O meu interlocutor no banco é uma pessoa experiente e conhecedora

O banco envia-me regularmente um relatório de relacionamento comercial

Os documentos bancários são emitidos a pensar nas minhas necessidades contabilisticas

O banco envia-me sugestões para otimizar a minha contabilidade

O banco envia-me sugestões para otimizar a minha gestão de tesouraria

Vantagens 1 2 3 4 5

O banco sugere-me parcerias de valor para o meu negócio

O banco disponibiliza-me uma base de protocolos comerciais

O banco convida-me para eventos que potenciam o meu networking

Relacionamento 1 2 3 4 5

Tenho plena confiança no meu interlocutor no banco

O meu interlocutor no banco é um amigo e um professor

O meu interlocutor no banco mantém-se, normalmente, pelo período mínimo de um ano

Valor 1 2 3 4 5

O serviço do banco vale o que pago por ele

Quanto melhor for o serviço mais competitivo é o banco

Valorizo a oferta de uma serviço de aconselhamento

Valorizo a oferta de um serviço de consultoria

Lealdade 1 2 3 4 5

É provável que venha a elogiar o meu banco a outras pessoas

É provável que venha a recomendar o meu banco a outras pessoas se estas me pedirem opinião

É provável que venha a incentivar outras empresas a serem clientes do meu banco

Considero o meu banco como primeira escolha no segmento banca de PME

Costumo interagir diariamente com o meu banco

Foram selecionadas 5 caraterísticas principais que impactam na manutenção/recuperação da qualidade dos serviços prestados pelo banco:

- Feedback: outputs periódicos de relacionamento, orientados para as necessidades da gestão

- Vantagens: benefícios indexados ao relacionamento comercial, como parcerias, protocolos e networking em eventos

- Relacionamento: confiança, empatia, permanência do interlocutor bancário na função

- Valor: classificação da relação custo-benefício do serviço prestado pelo banco, destacando as suas principais vertentes

- Lealdade: descrição de um padrão positivo e continuado de comportamento no relacionamento com o banco 

Para cada uma destas caraterísticas foi selecionado um conjunto de questões, solicitando-se que responda a todas elas de acordo com a

escala abaixo apresentada:

1 = Discordo fortemente

2 = Discordo

3 = Não concordo nem discordo

4 = Concordo

5 = Concordo fortemente
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3. Caraterização da pessoa/empresa que respondeu ao inquérito

3.1. Idade

3.2. Sexo

3.3. Escolaridade

3.4. Profissão

3.5. Tempo de permanência na empresa

3.6. Antiguidade da empresa

3.7. Tipo de empresa

3.8. Setor de atividade

3.9. Localização

3. Caraterização da pessoa/empresa que respondeu ao inquérito  (continuação)

3.10. Duração da relação com o banco

3.11. Frequência da interação com o banco

3.12. Principal canal de interação com o banco

Muito Obrigado!

Prestação de Serviços

Algarve

Regiões Autónomas

Até 5 anos

Turismo e Restauração

Região Norte

Região Centro

Lisboa e Vale do Tejo

Alentejo

Outra. Qual?__________

Outra. Qual?__________

Entre 5 e 20 anos

Acima de 20 anos

Diariamente

Semanalmente

Mensalmente

Pessoal

Telefónico

Internet

Outra. Qual?__________

Setor primário

Indústria

Tecnologia de Informação

Comércio

Até 5 anos

Entre 5 e 20 anos

Acima de 20 anos

Emp. Nome Individual

Outra. Qual?__________

Outra. Qual?__________

Micro-empresa

Pequena Empresa

Grande Empresa

Média Empresa

Até 5 anos

Entre 5 e 20 anos

Acima de 20 anos

Administrativo

Comercial

Operário

Quadro intermédio

Gestor/Quadro de topo

Masculino

Feminino

Ensino básico

Ensino secundário

Ensino superior

Até 25 anos

26 - 40 anos

41 - 55 anos

Acima de 55 anos
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