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I – Registo 
 

1. A reunião teve por objectivo “recolher ideias e propostas para politicas de 

apoios e incentivos de forma a reforçar as competências na área da prestação de 

serviços financeiros na Internet que facilitem a inovação de produtos e serviços” e 

reuniu especialistas em transacções e serviços electrónicos da banca e de 

empresas.  

Os objectivos do ProInov e o enquadramento do tema dentro do ProInov 

foram apresentados no início da sessão (Maria João Rodrigues e Eduardo Beira). 

As questões formuladas para a reunião foram: 

• -como pode o sector financeiro prosseguir a inovação que tem 

desenvolvido no contexto de uma maior concorrência e de uma 

envolvente externa cada vez mais agressiva? 

• -Como pode o sector financeiro apoiar a inovação nos outros sectores, 

particularmente através do apoio financeiro à inovação e através da 

introdução de metodologias de gestão mais adequadas? 
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2. Valadares Tavares (Presidente da ACEP) começou por falar da inovação 

nos serviços, cuja importância actual ultrapassa a inovação nos produtos 

industriais, salientando: 

• -necessidade da protecção da inovação em serviços financeiros através 

do registo de patentes (e o papel que o IPIM aí pode e deve ter) 

• -importância da inovação em processos, produtos e canais, sendo no 

entanto difícil obter enquadramento no QCA para apoios a este 

ultimo tipo de inovação 

• -necessidade do programa PME Digital acompanhar a inovação nesta 

área (de demonstração) através de apoios sistematizados, 

acompanhando e monitorizando o processo de forma a potenciar a 

replicação em sectores diferentes 

• -a forma de competição entre empresas financeiras está-se a alterar 

no contexto da economia digital 

• -as relações financeiras podem ser utilizadas pelas empresas não 

financeiras como uma forma de competir na economia digital 

• -os programas operacionais (POE,...) devem dar atenção especial às 

oportunidades de ligação entre as empresas, os seus clientes e os seus 

fornecedores 

A banca portuguesa, e o sistema financeiro em geral, conheceu nos últimos 

anos uma rápida transformação. Porque é que isso não aconteceu noutros 
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sectores? Podem-se identificar quatro factores para explicar a grande evolução da 

banca na aplicação de tecnologias e sistemas de informação: 

• -a consciência de que a informação é o “core business” do sector 

• -a forte concorrência promovida pela entrada de novos actores e 

grupos financeiros emergentes 

• -uma classe dirigente esclarecida sobre o papel e importância das 

tecnologias e sistemas de informação na competitividade das 

operações do sector financeiro 

• -a rápida constatação de que a inovação nessa área produziu 

rapidamente resultados visíveis, com mais valias associadas. 

O padrão português (mais de meio milhão de lares com internet e um sistema 

financeiro tecnologicamente avançado) parece semelhante ao padrão europeu e 

constituir uma base para uma actividade intensa de e-business. Mas infelizmente 

os sistemas de acesso e pesquisa de informação ainda são complexos e não estão 

desenhados na perspectiva do cliente. E as PMEs não tem CRMs ou têm apenas 

versões muito incipientes. 

 

3. Manuel Pereira (UCP e ACEP) fez uma apresentação sobre a inovação no 

sistema financeiro português (anexo I). 

A situação actual no sector financeiro (slide 1) pode ser caracterizada por: 
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• -A componente de serviços (taxas cobradas aos clientes) tem um peso 

cada vez maior nos resultados do sector. Em cinco anos o peso da 

componente de serviços bancários aumentou 57%. 

• -Os investimentos em sistemas e tecnologias de informação (STI) são 

elevados quando comparados com outros sectores. No sector 

financeiro o numero de PC´s por empregado é de 1.3, claramente 

acima dos 0.6 das “utilities, transportes e telecomunicações” e dos 0.3 

da administração pública (slide 3), o que indicia elevados 

investimentos em STI pelo sector financeiro. 

• -Os investimentos em “outsourcing” são crescentes representando, em 

inícios de 1999, 53% do total dos investimentos em STI, quando em 

1994 representavam apenas 43%. 

• -Apesar dos investimentos declarados em I&D serem baixos (o maior 

valor declarado de todos os bancos foi cerca de 700 mil contos, no 

período 1994-1999), a taxa de inovação, muito baseada nos STI, é 

reconhecida pelos especialistas do sector como elevada. 

• -Os clientes do sector afirmam, nas entrevistas realizadas, que irão 

utilizar mais STI na sua interacção com os serviços financeiros, mas, 

de forma complementar, irão também utilizar o balcão. 

• -Existe ainda espaço para melhorias de satisfação de clientes e 

empregados no sector financeiro. 

O produto bancário é constituído pelos serviços bancários, pelo resultado de 

operações financeiras e pelo resultado financeiro. Representa, na banca, o 

equivalente às receitas de uma empresa tradicional (não financeira). Destas três 

componentes nota-se claramente que os serviços financeiros estão a ter um maior 

peso na composição do produto (slide 2): passaram de 14.5% (em 1995) para 

22.7% (em 2000), aumentando 57% nesse período. Em contrapartida, os 
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resultados financeiros passaram a ter um peso bastante menor como componente 

do produto bancário. 

Os investimentos em STI no sector bancário (slide 4) decompõem-se em três 

vertentes (hardware, software e serviços externos). A componente de serviços 

externos foi a que mais cresceu: representava 53% em 1998 e passou para 83% 

cinco anos depois. Em 1994 representava apenas 43%. Por sua vez os 

investimentos em software cresceram 91% em igual período, embora apenas 

representem cerca de 20% do total dos investimentos em STI. Os investimentos 

em hardware tiveram um comportamento cíclico. 

O sistema financeiro é agora significativamente afectado por quatro tipos de 

forças (slide 5): 

• -a desregulamentação, que tem permitido a realização de negócios 

transfronteiriços, especialmente dentro do espaço da União Europeia, 

e, mais recentemente, dentro do espaço Euro, fazendo cair as 

barreiras à entrada em cada país; 

• -a crescente pressão competitiva resultante de um mercado com um 

maior numero de competidores (nacionais, internacionais, 

tradicionais, “não-bancários”) e de maior dimensão; 

• -os recursos humanos, que têm que ter aptidões cada vez adequadas 

às suas tarefas e que enfrentam o desafio de novas profissões; 

• -a tecnologia que permite a obtenção de aumentos de produtividade e 

uma maior proximidade e poder de negociação com o cliente. 

Mas apesar dos investimentos em STI existe ainda espaço para a melhoria do 

seu impacto nas organizações. Numa análise da imagem externa dos clientes de 

cada banco (satisfação média ao longo de cinco anos) e da auto-imagem dos 

empregados (percepção dos empregados acerca da forma como a sua 

produtividade é influenciada pelos STI), verifica-se que existe espaço para 

melhorias, pois nenhum banco analisado é Bom / Bom em ambas as vertentes 

(slide 6). Todavia a variância do impacto organizacional é variável pois existem 
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alguns bancos (H e I) onde os elevados investimentos em STI têm tido um 

impacto organizacional Bom – embora tal situação não aconteça em todos os 

bancos (slide 7) 

 

4. D. C. Pinto falou em nome da PMELink.pt, cujo objectivo é alavancar a 

forma da banca de chegar às PMEs (promovendo o e-business) através do papel 

“ancora” dos bancos promotores (CGD e BES) e da ligação ao home banking 

desses grupos. Representou um investimento de mais de um milhão de contos e 

conta actualmente com cerca de 12 mil aderentes, dos quais cerca de 1800 são 

utilizadores compradores. 

A expansão do e-business implica resolver três barreiras: 

• -acesso a um PC / computador 

• -acesso à internet 

• -recursos financeiros que viabilizem a instalação e suporte de soluções 

inovadoras 

A experiência tem mostrado que as parcerias são importantes para o desenho 

de catálogos, mas também que nem sempre uma adesão crescente à internet tem 

por consequência um aumento de transacções e consequente geração de um 

retorno financeiro. 
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5. Avelino Ribeiro, da SIBS, recordou que as economias de escala conseguidas 

pela SIBS foram críticas para a massificação dos ATMs e do multibanco em 

Portugal.  

Mas agora a banca está agora a tentar encorajar cada vez mais o recurso dos 

clientes ao home banking via web, cujos custos de transacção são muito 

inferiores. O que naturalmente levanta a questão da competitividade a longo 

prazo da SIBS: a necessidade de ganhos de produtividade começará a ser cada 

vez maior.  

Mas actualmente os baixos custos das transacções via internet e via telefone 

(fixo ou, especialmente, móvel) são um desafio à capacidade de inovação dos 

bancos e das entidades financeiras. Cada vez mais o telefone se está a tornar um 

potencial ponto de pagamento, algo impensável há algum tempo atrás. Logo os 

operadores celulares terão tendência a distribuir serviços financeiros e a banca 

precisa de parcerias com esses operadores, até como forma de defender meios de 

pagamento concorrentes (como os cartões de crédito). Estas possíveis parcerias do 

sector financeiro com os operadores de telecomunicações podem ter condições 

para criar soluções inovadoras. 

Note-se que a concorrência internacional nos serviços de processamento de 

transacções associadas a pontos de venda começa já a entrar em Portugal. Uma 

cadeia internacional de retalho que se estabeleceu recentemente em Portugal 

optou já por um operador estrangeiro, com “fees” inferiores a metade dos 

praticados pela SIBS. Essa abertura do espaço europeu de serviços financeiros 

criará uma concorrência acrescida entre os operadores. 
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A ViaVerde, os pré-pagos (de que a TMN foi percursora através do Mimo) e o 

teleacesso a contas bancárias são exemplos de inovação conseguida, e até mesmo 

de exportação de tecnologia portuguesa. 

 

6. Eduardo Lopes Rodrigues, administrador do Finibanco, recordou que o que 

o sector financeiro vende é essencialmente um “mix” de risco e confiança. 

O mercado único (europeu) dos serviços financeiros é hoje já uma realidade 

visível, que terá como consequência um aumento muito forte da concorrência. Ou 

seja, a nova missão da banca vai ser ensinar ou ajudar os seus clientes a obter 

crédito à taxa de juro alemã (por exemplo), junto de uma instituição europeia. O 

novo serviço bancário às empresas será especialmente o de ajudar estas a 

encontrar crédito barato no espaço único. Uma missão bem diferente da 

tradicional.  

Faria pois sentido uma iniciativa pan-europeia de “capital de risco” para 

fomentar a inovação na intermediação financeira. 

O recurso a serviços financeiros via internet tem ainda entre nós factores 

limitantes importantes: 

o questões de segurança e de cultura nas empresas (um 

problema sociológico associado a alguns empresários) 

o questões de acesso e fiabilidade do acesso para os particulares 

(em especial disponibilidade permanente dos serviços em 

linha). 
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7. Fernando Nunes, da PriceWaterCoopers, reforçou a ideia que o “downtime” 

dos sistemas é ainda elevado, e que isso afecta a confiança dos utilizadores nos 

serviços via internet. Por outro lado a logistica das entregas também limita a 

oferta. 

Mas o aumento do volume de e-business depende da legislação de 

enquadramento (uma responsabilidade do Governo) e do funcionamento “real” de 

institutos que promovam a certificação de actividades digitais, sem o que 

dificilmente teremos transacções digitais “a sério”. 

Luis Monteiro de Aguiar, da PriceWaterCoopers International, discutiu o 

assunto com base numa apresentação (anexo II). Considerou que o cliente 

tecnologicamente informado é actualmente o “driver” do sistema financeiro e se 

ontem era o banco que impunha as regras do jogo, hoje a crescente margem de 

manobra do cliente informado é importante. A banca conhece tempos de 

desintermediação e de comoditização dos serviços financeiros e tem tendência a 

perder a relação directa com os clientes. 

Mas são as comunidades electrónicas B2B de não bancos que podem 

representar uma série ameaça para a banca. As “comunidades de valor 

acrescentado” que procuram competir pelo lado do “purchasing”, “procurement”, 

produção atrairão operadores especializados em trabalhar com essas 

comunidades – que poderão ser operadores não tradicionais do sistema 

financeiro.  

Logo os e-marketplaces podem-se impor de forma independente da banca e 

mesmo sem a banca. Se tiverem uma massa critica suficiente, terão os bancos 
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(europeus, não necessariamente portugueses!) a bater à porta para entrar. Nada 

que não esteja já a acontecer em Portugal (caso da Grula, por exemplo). 

Assim o papel da banca terá tendência para evoluir para um outro tipo de 

serviço, mais activo na prestação de serviços e na intermediação. 

E apostará na desmaterialização dos meios de pagamento, em especial 

através do uso dos telefones móveis, que virão a representar uma formidável 

concorrência aos cartões de crédito. Aliás vaticina que os cartões de crédito serão 

peças de museu já num horizonte como 2005 (!), substituídos por m-serviços 

financeiros. 

O telemóvel será o terminal de acesso a serviços bancários, à medida que a 

ergonomia WAP melhora, sendo que o SMS se mostra uma forma também muito 

simples e popular. 

Há ainda um caminho a percorrer. Os e-marketplaces precisam de factoring 

digital. Mas a legislação relativa a facturação digital continua atrasada. 

 

8. Luis Urmal, da SAP Portugal, salientou o papel do sector financeiro para 

potenciar a criação de e-marketplaces públicos e para potenciar a resolução de 

problemas críticos para o e-business, como a certificação digital. 
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Por sua vez Francisco Pedro (da BP Portuguesa) referiu a falta de 

instrumentos legais que facilitem os pagamentos electrónicos entre empresas e 

permitam ultrapassar os problemas de evidência contabilística. Mas as PMEs 

deverão associar-se em e-marketplaces que criem valor e não que destruam valor 

pela degradação das margens. Assim como integrar e-marketplaces sectoriais de 

âmbito global. 

A internet pode ser uma grande oportunidade para as PMEs: PMEs 

associadas podem ser “grandes empresas” do espaço único europeu, com as 

vantagens óbvias associadas.  

Finalmente João Paulo Esperança (do ISCTE) salientou a oportunidade das 

empresas valorizarem a sua informação, sendo que a banca pode ter um papel de 

fornecedor de serviços complementares nos e-marketplaces. 
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II – Conclusões 
 

1. Na matriz junta (anexo III) sumariam-se as conclusões propostas. 

Ao nível metodológico foram evidenciadas quatro vertentes: 

• particulares 

• empresas 

• negócio 

• tecnologia 

Assinalam-se ainda as “linhas de acção” do Governo que podem influenciar 

estas vertentes. 

 

2. Na vertente de particulares salienta-se: 

• -a necessidade de melhorar a percepção de segurança das transacções 

digitais 

• -a necessidade de aumentar o acesso à internet 

• -a utilidade de soluções PDA +  telefone móvel + internet 

• -diminuir o “downtime” dos sites B2C e de serviços financeiros 

• -oferecer uma maior abrangência (vendas cruzadas) de produtos / 

serviços e opções de análise 

• -tornar os acessos mais fáceis, directos e desenhados na óptica do 

utilizador pouco sofisticado 

• -permitir comparações multi-critério 

• -aumentar a confiança dos particulares nas pesquisas e comparações 

 

3. Quanto à vertente empresas: 

• -incentivar soluções baseadas em tecnologias moveis 

• -utilizar com mais intensidade soluções CRM 

• -aumentar os níveis de credenciação / segurança  
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• -aumentar a largura de banda disponível a preços competitivos a 

nível internacional 

• -desenvolver parcerias com empresas “não financeiras” 

• -replicação do modelo de negócio na internacionalização e noutras 

áreas através da internet 

• -apoio a iniciativas inovadoras de PMEs que utilizem a internet no 

SCM (“supply chain management”) e no e-procurement, na medida 

em que a economia digital introduz uma nova metodologia e 

racionalidade na função compras das empresas 

• -apoio ao desenvolvimento de e-marketplaces verticais com ligações a 

e-marketplaces internacionais 

• -tratamento com qualidade do serviço de pós-venda via internet, com 

o apoio de CRMs 

• -Análise cuidada do modelo de negócio adoptado para estar presenta 

na internet, adequado ao posicionamento de cada empresa 

 

4. Da discussão resultam algumas ideias adicionais: 

• -o impacto do euro e da desregulamentação na oferta de serviços 

financeiros na zona euro 

• -a sofisticação da oferta com “agentes de software” cada vez mais 

próximos do cliente 

• -conhecer melhor os clientes e os produtos que lhe são oferecidos 

(“intelligence”) 
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• -apoiar as iniciativas B2B e de teletrabalho, via programa PME 

Digital 

• -incentivar métricas de inovação no sector bancário e segurador e seu 

acompanhamento 

 

5. Cabe ao Governo um papel importante: 

• -promovendo as alterações legislativas indispensáveis para 

viabilizar de forma sustentável as práticas de e-business 

• -promover uma informação anual sobre a avaliação do uso da 

internet pelas empresas, numa perspectiva de e-business 

• -potenciar o acesso das PMEs a soluções de CRM e outras 

soluções avançadas, ainda que em regime de “service sharing” 

(PME Digital) 

• -incentivando os serviços financeiros como “enablers” da 

inovação em Portugal e no estrangeiro 

• -apoiando fiscalmente a utilização de e-serviços, quer por 

particulares como por empresas 

• -promovendo o acesso de empresas (PMEs em especial) a e-

marketplaces internacionais e a mercados privados, verticiais 

e públicos 

• -apoiando projectos-piloto inovadores de e-business, em 

especial associados a e-government 
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ANEXO I 
 
Manuel J. Pereira 
Inovação nos serviços financeiros 

 
 

PROINOV
Programa Integrado de Apoio à Inovação

Seminário  “e-Inovação nos Serviços Financeiros”

e-Inovação nos Serviços Financeiros

Seminário ACEP – PROINOV 
realizado no INETI em Lisboa no 

dia 11 de Dezembro de 2001

Manuel João Pereira, ACEP/UCP
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PROINOV
Programa Integrado de Apoio à Inovação

Seminário  “e-Inovação nos Serviços Financeiros”

Índice

• Objectivos

• Apresentação da Situação Actual

• Principais questões apresentadas sobre a e-inovação 
no Sector Financeiro

• Conclusões

• Anexos: apresentações realizadas e lista de presenças
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PROINOV
Programa Integrado de Apoio à Inovação

Seminário  “e-Inovação nos Serviços Financeiros”

OBJECTIVOS

“Recolher ideias e propostas para políticas de apoio  e 

incentivo à inovação de forma a reforçar as 

competências na área da prestação de serviços 

financeiros na Internet que facilite a inovação de 

produtos e serviços”

in PROINOV
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PROINOV
Programa Integrado de Apoio à Inovação

Seminário  “e-Inovação nos Serviços Financeiros”

Situação Actual
- A componente dos serviços é a que está com maior peso no produto bancário

- Os investimentos em STI são elevados comparativamente aos outros sectores

- Os investimentos em “outsourcing” de STI são crescentes

- Os montantes de I&D declarados pelo sector bancário são muito baixos (<700 mc)

- A taxa de inovação em STI é elevada

- Os clientes afirmam que no futuro (5 anos) irão “utilizar bastante mais as 
tecnologias de informação na sua interacção com o sector financeiro” mas… 
“estão preocupados com as filas dos balcões” (5 anos)

- Não existe nenhum banco com valores elevados simultaneamente em qualidade de 
serviço percebida pelos clientes e em eficiência de utilização de STI percebida pelos 
empregados
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ANEXO II 
 

Luis Monteiro de Aguiar 

Algumas breves reflexões sobre a internet e os serviços financeiros on-line 
 
 

Algumas breves 
reflexões sobre a Internet 
e os serviços financeiros 

online
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Os Serviços Financeiros
e as comunidades online

 
 

 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

»«wp 17 (2002) 

23

 

3 2001 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.

Hoje em dia a concorrência entre modelos de 
negócio substituiu-se à concorrência entre 

produtos.

A irrelevância é um risco muito maior do que a 
ineficácia…
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Realidades na indústria dos serviços financeiros

Corretores e
Gestores de

fundos

SegurosBancos

Uniprodutos
e outros

?

Amanhã

Disintermediação & 
Comoditização

Perda da relação com o 
cliente

Fronteira da eficiência do 
cliente

Corretores e
Gestores de

fundos

Seguros

Uniprodutos
e outros

Bancos

Hoje
Fusões e aquisições

Avanços 
tecnológicos

Mudanças 
regulamentares

Crise
FinanceiraConsolidação

Convergência
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Desintermediação 
no Front Office

“Não Bancos” obtêm 
relações umbilicais com 

os clientes

Os bancos encontram-
se confrontados com 

novos Concorrentes que 
atacam os bastiões 

tradicionais do mercado 
de pagamentos

Desintermediação 
do Back Office

A desintermediação do papel dos bancos no mundo do comércio electrónico, resultará em 
perda da relação com o cliente e de informações vitais resultantes das transacções

Os Bancos devem utilizar a informação que têm sobre os clientes para desenhar 
produtos electrónicos concorrenciais e adivinhar o comportamento futuro dos 

clientes de modo a preservar a relação umbilical .
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Cliente

Conselhos e planeamento financeiro

Empréstimos e financiamentos

Cartões de crédito e débito

Transacções

Serviços de Investimento

Seguros
A relação com o 

cliente 
aprofunda-se e 

torna-se 
gradualmente 
mais rentável

Acesso à informação sobre os clientes
A propriedade da relação umbilical com o cliente permite recolher informações essenciais à
concepção de produtos e serviços sobre medida e maximizar as vendas cruzadas
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Tendência para passar de mercados electrónicos controlados pelos bancos para mercados 
controlados pelos clientes.

Risco

Va
lo

r

“Fronteira tecnológica do cliente”

À medida que os mercados se tornam mais eficientes, 
desenvolver-se-ão mercados controlados pelos 
clientes pondo pressões nas margens e transferindo 
a preferência para os fornecedores mais baratos 

Os bancos serão forçados a competir num ambiente
cada vez mais transparente 

Os bancos devem criar comunidades electrónicas 
para combater a migração dos clientes para mercados 
controlados por não bancos

A fronteira tecnológica do cliente
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B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C
ie

nt
es

B
ancos

Mercados controlados por
BancosClientes

Bank.com

Comunidade Financeira Electrónica

A criação de comunidades electrónicas é uma
forma de combater a migração dos clientes para 
mercados controlados por não bancos
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Â
m

bi
to

 d
e 

vi
sã

o

Capacidade de execução

Nível 1 Nível 2 Nível 3

Evolução do mercado dos SF

• Produtos próprios
• Canais Próprios
• Infraestrutura própria

• Segmentação clássica
• Propostas de valor por 

segmento
• Produtos e serviços sobre 

medida
• Diferenciação de canais

• Grande gama de 
produtos e serviços

• Alianças
• Intimidade virtual com 

o cliente
• Integração de todos os 

canais

Próprio
Por m

edida
Networked
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A Internet permite a evolução e transformação dos SF

Brochureware

Produtos web
Comparações online
Algumas cotações mas 
poucas transacções

Conteúdo Interactivo
Personalização

Sistemas legados

Integração dos sistemas
Desintermediação
Alguma administração 
online

Cross-industry
Integração de 

fornecedores e 
clientes

As seguradoras à defesa

Comunidades online 
Cadeias de valor 

dinâmicas

Integração de sistemas 
de 3ºs
Colaboração
Infomediaries
Alianças
Pouca restruturação

Poder do e-business

Transformação

Convergência

Integração da cadeia
de valor

Presença

Va
lo

r d
o 

e-
bu

si
ne

ss
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A expansão dos e-markets faz-se em torno de comunidades verticais e de serviços horizontais

E-Markets

•Comunidades Verticais
− Resolvem ineficiências 

específicas da cadeia de valor de 
uma indústria

•Fornecedores Horizontais de 
serviços financeiros de valor 
acrescentado
− Cross Industry e automatizam 

processos relativos à informação, 
pagamentos, financiamento, risco 
e seguros

Value Added Communities (VAC)

VE
N

TR
O

B
on

dB
oo

k

FX
 A

lli
an

ce

i2 Financial Settlement Matrix(pagamentos)

eCredit.com (Financiamento)

G
M

 T
ra

de
 E

xc
ha

ng
e

H
ig

h 
Te

ch
 M

at
rix

Vendors (disputas, suspensos, etc)

Reuters (financial market data)
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B2B exchanges

− O foco inicial foi a conectividade do processo de aprovisionamento (e-
procurement) e a troca de produtos entre os membros;

− Mais recentemente o enfoque evoluiu para o trading, nomeadamente de 
matérias primas;

− Estas evoluíram para altos níveis de sofisticação (ex. TradeSpark para
energia, Amerex para band width) incluíndo operações spot e forward e 
derivativos;

− A fase seguinte será a criação de soluções que satisfazem necessidades 
globais (ex. Compensação e pagamentos).
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Os FS adicionam valor ao B2B 

As instituições 
financeiras

proporcionam:

• Extensas relações com clientes

• Credibilidade

• Competências e massa crítica 
em serviços e produtos 
financeiros

• Banca

• Mercado de capitais

• Gestão de fortuna

• Seguros

• Experiência em gestão de 
riscos

• Processos transacionais

• Capital

Oportunidades para os Serviços Financeiros

Nível de 
mudança 

no modelo 
de 

negócio

Facilitador Transformador
Papel nos B2B

1.Aprovisionamento

2. e-enablement

3. Oferecer 
SF às 
VAC

4. Criar 
VACs SF

5. Criar 
VACs 
não SF

Baixa

Alta

6. Criar Meta 
Mkts.
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Oferecer SF às VAC

VACs

Serviços básicos:

Financiamentos e leasing

Serviços de seguros (transaccionais ou a prazo)

EBPP

Pagamentos, compensação

Gestão de tesouraria

Cartas de crédito electrónicas

Informações de crédito

FX

Outsourcing de funções de back office, finanças e 
contabilidade (para o market place ou as PME)

Serviços específicos para as VAC:

Opções, futuros, forwards de componentes
electrónicos, etc.

Empréstimos consorciais

Credit-brokerage
– Assistência em financiar operações de curto 

prazo
– Produtos próprios ou de outras Instituições

Aconselhamento em comércio B2B

A Instituição ganha novos clientes e 
faz o cross selling dos seus produtos

. . . 
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eMarket Empresas

Empresas

Instituição 
financeira

Empresas

Empresas

Instituições
Financeiras

EmpresasInstituição 
financeira

Empresas

Empresas

eProc
Tool

FS
eMarket

Instituições 
Financeiras 

Empresas

Instituição
financeira

Empresas

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras 

A passagem do e-proc para as e-marketplaces

O Reino da liquidez
A transparência é a rainha e a liquidez 
será atraída para a marketplace 
abertas e fair. 
O processamento das transacções não 
chega. São necessários serviços de 
valor acrescentado. 
A e-Marketplace é essencial para 
realizar os benefícios do modelo 
“build-to-order”.
As e-Marketplaces confrontam-se com 
desafios regulamentares, financeiros e 
tecnológicos significativos.
Haverá convergência entre a e-
marketplace para os produtos físicos e 
os instrumentos financeiros que lhes 
estão associados. 
As e-Marketplaces serão fontes 
importantes de revenda de dados.

Lições aprendidas
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A Internet Móvel
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Uso das novas tecnologias de comunicações sem fios para
aceder a informações e aplicações em rede através de 
aparelhos móveis.

Definição

Comunicações s/ fios

Long range
Celulares
Não celulares

Short range
Wireless LANs

Informações e aplicações 
em rede

E-mail
Conteúdos web clássicos
Enterprise applications
Aplicações e conteúdos 
dedicados a aparelhos 
móveis.

Aparelhos móveis

Telemóveis
PDA’s
Notebooks
Automóveis
Wearable computers
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Shift de redes para 
transporte de voz para 
redes de transporte de 
dados

De circuitos dial up pª 
circuitos sempre 
abertos
Aumento da 

velocidade - wireless 
broadband

Novas tecnologias sem 
fios

475 milhões de 
utilizadores (1,2 mil 
milhões em 2003).
Custo de adicionar
softwares de browsing 
é marginal.

Sucesso das primeiras 
aplicações

SMS (2,5 mil milhões de 
mensagens mês na 
Alemanha e Inglaterra)
I-mode no Japão-
conteúdo web por 
telemóvel através de um 
packet network- 20 
milhões em 2 anos.

Larga disseminação do 
telemóvel

Porquê a tecnologia do futuro?
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Libertar os utilizadores Internet das barreiras impostas pela localização.

Nº de utilizadores em crescimento- no fim de 2002 o nº de WAPs (sobretudo telemóveis) excederá o 
nº de aparelhos com ligação fixa (NTT DoComo i-mode já é hoje o maior ISP do Japão).

A implementação de wireless broadband 2.5G e 3.5G será mais rápida e extensa que a wired 
broadband.

Criação de novos tipos de aplicações, não possíveis na Internet fixa.

Qual o potencial?
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Tal como o Lotus 123 e o Acesso à Internet foram as killer app na disseminação dos PC’s, a Internet 
móvel precisa também de uma tal aplicação.

Características de uma killer app para a Internet Móvel:

Acesso imediato em qualquer local
Uso de tempos de nicho- (nos transportes públicos, nas salas de espera de um médico)
Presença constante- O PC não está sempre connosco, o telemóvel sim.
Personalização
Informação em tempo real
Serviços location based
Serviços presence based 
Hiperconectividade- aplicar certos automatismos à vida de todos os dias.

A necessidade de uma killer app
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Política agressiva de oferta por parte de bancos e correctoras (Charles Schwab oferece um PDA a quem 
fizer mais de 48 transacções por ano)

Vantagens para a Instituição

Fidelização dos clientes

Ganhar novos clientes

Reduzir custos fixos

Vantagens para o cliente

Personalização (cotações, saldos, pagamentos)

Agregação

Pagamentos (contas, P2P, facturas)

Transferências de fundos

Barreiras

Privacidade

Segurança

Certificação

Políticas governamentais (ex. Validade das assinaturas digitais)

Serviços Financeiros na Internet Móvel
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Charles Schwab-Pocket Broker- Investimento, cotações, alertas, saldos de conta, mark to market.

Chase- Informações personalizadas sobre os mercados.

DBS- saldos, pagamentos, transacções Forex, alertas para empréstimos aprovados, IPO’s e 
notícias financeiras.

Ericsson/IBM- Aliança para criar soluções destinadas ao acesso de Instituições Financeiras pela 
Intenet Móvel. Deutsche Bank é o primeiro cliente.

ScotiaBank- pagamento de facturas, saldos de conta bancária e Visa, transacções mais recentes, 
transferências entre contas, cotações.

Paypal- P2P através de PDA e telemóvel.

Sonera (Finnish Telecom)- cardless pay através do GSM. Micro transacções (vending machines).

Smart card carregável para compras utilizando tecnologia infravermelha.

Exemplos
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Promoção Conhecimento

Estímulos fiscais e 
financiamento de:
-R&D
-Concepção de
Software 
-Criação de conteúdos
específicos
-Instalação de call 
centres cross border
-Infraestruturas digitais
(banda larga)

Catalizador, integrador, 
propulsor (diáspora).

Directa- segurança, 
certificação,
regulamentação 
bancária, fiscalidade 
digital,  telecoms, 
combate ao Cybercrime, 
leis da privacidade, 
regulamentação da 
qualidade.
Indirecta- fomentar 
standards, fomentar 
criação de associações 
de interesses. 

Formação qualificada em 
zonas de inovação e 
conducente à atracção de 
investimentos 
O e-learning como estratégia 
macro económica de longo 
prazo (The power of e).
Benchmarking (Irlanda, 
Singapura).
Centros de excelência
Sociedade do conhecimento
Informação fiável, pertinente 
e oportuna

Regulamentação

Que papel para o Governo?
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E-government não é só pôr a Administração Pública online, mas sim mudar 
profundamente o próprio comportamento da Administração Pública:

Pensar grande e de forma integrada
Antecipar
Planear adequadamente
Staff e recursos técnicos de elevada qualidade
Experimentar, testar e implementar
Partenariados sem preconceitos
Proteger a privacidade dos cidadãos

E-government

Acima de tudo
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Alguns exemplos 
na área de 

pagamentos
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O EBPP e os meios de pagamento na Internet são uma 
oportunidade que os diferentes intervenientes procuram explorar

Pagamento de 
compras na 
Internet

Transferências de 
fundos EDI/EFT 

BancaBanca Empresas de 
Telecomunicações

Empresas de 
Telecomunicações

Empresas 
de Retalho
Empresas 
de Retalho

AcquirersAcquirers

Dot comsDot coms

Empresas 
de correio 
expresso

Empresas 
de correio 
expresso

SIBSSIBS

EBPP

OutrosOutros
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Natureza e benefícios do EBPP

Vantagens para as empresas Vantagens para os clientes
• O EBPP é um veículo importante de 

marketing electrónico one-to-one que 
oferece a possibilidade de apresentação 
de facturas personalizadas  e cria 
oportunidades de cross-selling

• É uma forma de oferecer serviços ao 
consumidor e fomentar a fidelidade

• Economias significativas para as 
empresas intervenientes, minimização do 
esforço na introdução de dados, 
reconciliação garantida, redução da 
duração do processo e dos custos, 
integração plena com os diferentes 
sistemas de back-office

• Melhores processos de gestão de cash 
flow permitindo um maior controlo sobre a 
apresentação e pagamento das facturas

• Conveniência adicional para o utilizador 
do serviço por via da simplicidade, 
personalização e controlo

• Situação dos pagamentos disponível 
online

• Disponível 24 horas por dia, 365 dia por 
ano
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Uma solução de EBPP envolve diversos intervenientes: credores, devedores, entidade que oferece o 
EBPP e instituições financeiras. Dependendo do modelo de EBPP, os intervenientes terão diferentes 
papéis e diversos níveis de interesse.

• Os impactos a nível financeiro interessam especialmente às instituições financeiras que, através 
do EBPP, mantém o papel de intermediário que detêm tradicionalmente no processamento de 
pagamentos. Através do EBPP, são criadas condições para atrair novos clientes e melhorar a 
gama de serviços ao nível de privados e de empresas.

• Os credores encaram o EBPP, também, como forma de melhorar a relação com os seus clientes e 
alargar a utilização dos seus sites.

• As entidades consolidadoras que operam na Internet encaram o EBPP como uma forma de alargar
a sua cadeia de valor. Todos vêm o EBPP como uma forma de reter e alargar a base de clientes. 

Lógica de negócio e intervenientes no EBPP

Drivers primários
Drivers secundários

• Melhor serviço ao cliente
• Maior retenção e lealdade
• Necessidade competitiva

• Redução de custos
• Capacidade de integrar a 

apresentação e o pagamento
das facturas

• Procura por parte do mercado
• Geração de receitas
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29 2001 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.

O serviço EBPP oferecido pela Transpoint

• Permite aos clientes o 
pagamento de contas 
e transferências de 
fundos

• Para utilizar o serviço, 
o cliente necessita ter 
uma conta bancária

• Os clientes podem 
enviar pagamentos a 
qualquer pessoa ou 
empresa nos Estados 
Unidos

• A segurança das
transacções é 
garantida através da 
utilização do SSL e 
strong passwords
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30 2001 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.

O serviço EBPP oferecido pela Transpoint
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31 2001 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.

O serviço EBPP oferecido pela Transpoint
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32 2001 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.

O serviço de transferência de fundos oferecido pela PayPal

• Permite o envio e 
solicitação de 
pagamentos a 
qualquer pessoa ou 
empresa que 
disponha de e-mail

• Os fundos podem ser
enviados mesmo a 
destinatários que não 
sejam clientes PayPal

• Os pagamentos são 
efectuados contra a 
conta que o cliente 
tem com a PayPal, ou 
contra um cartão de 
crédito
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33 2001 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.

O serviço de transferência de fundos oferecido pela PayPal
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34 2001 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.

O serviço de transferência de fundos oferecido pela PayPal
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35 2001 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.

Andy Betty

Erin

Fred

Gary

Hank

Ike

Jennifer

Ken

Lisa

Mindy

Nancy

Otto

Penelope

Chad

David

Crescimento viral
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ANEXO III 
 

Conclusões 
 
 

PROINOV
Programa Integrado de Apoio à Inovação

Seminário  “e-Inovação nos Serviços Financeiros” Resumo e Conclusões, Versão Preliminar

Conclusões

Particulares Empresas

Tecnologia

Negócio

• Possibilidade de acesso
• Segurança
• Telemóvel/PDA’s/Internet
• “Downtime” do sistema

• Abrangência de 
Opções/Produtos/Serviços
•Facilidade de Pesquisa/Acesso
•Comparações Multi-critério
•Confiança nos processos

• Tecnologia sem fios
• CRM
• Credenciação/Segurança/Códigos 
de Conduta
• Tempos de acesso a 
páginas/Largura de Banda

• Gestão de parcerias com “não financeiros”
• Internacionalização/Internet/ replicação para 
PME’s portuguesas
• Supply Chain Management “/E-Procurement”
• Modelos de Negócio de Sucesso na Web
• E-Marketplaces nacionais/transnacionais
•Tratamento do serviço no Pós-Venda/CRM´s

Iniciativas do Governo
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PROINOV
Programa Integrado de Apoio à Inovação

Seminário  “e-Inovação nos Serviços Financeiros” Resumo e Conclusões, Versão Preliminar

Conclusões
Para os particulares:

• Melhorar a percepção de Segurança

• Aumentar o número de acessos à Internet

• Permitir a utilização de soluções sobre PDA + Móvel + Internet

• Diminuir o tempo em que os “sites” não estão acessíveis aos 
utilizadores

• Oferecer uma maior abrangência (“vendas cruzadas”) de 
produtos/serviços e opções de análise
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PROINOV
Programa Integrado de Apoio à Inovação

Seminário  “e-Inovação nos Serviços Financeiros” Resumo e Conclusões, Versão Preliminar

•Tornar os acessos mais fáceis, directos e desenhados na óptica do 
utilizador

• Permitir comparações multi-critério

•Aumentar a confiança dos particulares na realização de pesquisas e 
transacções

 
 

 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

»«wp 17 (2002) 

59

PROINOV
Programa Integrado de Apoio à Inovação

Seminário  “e-Inovação nos Serviços Financeiros” Resumo e Conclusões, Versão Preliminar

Para as empresas:

• Fornecer aplicações para tecnologias móveis

• Utilizar CRM’s com maior intensidade no negócio

•Aumentar os níveis de credenciação/Segurança e Códigos de 
Conduta

• Diminuir o tempo de acesso a páginas-chave e aumentar a largura de 
banda disponível a preços competitivos internacionalmente

• Desenvolver parcerias com empresas “não financeiras”

• Replicação do modelo de negócio na internacionalização e noutras 
áreas através da utilização da Internet
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PROINOV
Programa Integrado de Apoio à Inovação

Seminário  “e-Inovação nos Serviços Financeiros” Resumo e Conclusões, Versão Preliminar

• Apoio a iniciativas inovadores de PME´s que utilizem a internet no 
Supply Chain Management e no E-Procurement. A economia digital 
introduz uma nova racionalidade na função compranas empresas.

• Apoio ao desenvolvimento de E-Marketplaces verticais com 
ligações a E-Marketplaces internacionais

• Análise dos modelos de negócio na Internet mais adequados ao 
posicionamento de cada empresa

• Tratamento com  qualidade do serviço pós-venda realizado através
da Internet. O apoio ao desenvolvimento de CRM´s é fundamental 
para esta tarefa.
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PROINOV
Programa Integrado de Apoio à Inovação

Seminário  “e-Inovação nos Serviços Financeiros” Resumo e Conclusões, Versão Preliminar

Conclusões

- Desregulamentação e impacte do EURO na oferta de serviços na
zona Euro

- Induzir os clientes a utilizar a Internet e a informação lá existente

- Sofisticação da oferta com “agentes de software” mais próximos 
dos clientes

- Conhecer melhor os clientes e os produtos que lhe são oferecidos 
(“intelligence”)

- Participar/apoiar as operações de BtoB das organizações

- Teletrabalho?
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PROINOV
Programa Integrado de Apoio à Inovação

Seminário  “e-Inovação nos Serviços Financeiros” Resumo e Conclusões, Versão Preliminar

• Definição de “Métricas de Inovação no Sector Bancário e 
Segurador” pelo OPET - Observatório de Prospectiva em Engenharia
e Tecnologia 

• A ACEP poderá servir de catalizador do e-business através do 
programa PME-Digital
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PROINOV
Programa Integrado de Apoio à Inovação

Seminário  “e-Inovação nos Serviços Financeiros” Resumo e Conclusões, Versão Preliminar

Conclusões: Iniciativas do Governo
• Lançamento de um projecto que realize a monitorização e a 
sistematização das iniciativas de inovação nacionais

•Alteração da Legislação para a Administração Pública para o “e-
procurement”

• Promover informação anual de avaliação de empresas sobre internet 
ao público

• Potenciar o acesso de CRM’s e “software avançado” a PME’s, ainda 
que em regime de “service sharing”, utilizando programas como o 
PME Digital

• Utilização dos serviços financeiros como “enablers” de inovação em
Portugal e no estrangeiro
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PROINOV
Programa Integrado de Apoio à Inovação

Seminário  “e-Inovação nos Serviços Financeiros” Resumo e Conclusões, Versão Preliminar

• Apresentar medidas incentivadoras (fiscais,…) de utilização de       
e-serviços  quer pelos particulares quer pelas empresas

•Promover o acesso a E-Marketplaces internacionais e o acesso das 
empresas do sector financeiro a mercados privados, verticais e 
públicos

• Promover a selecção e apoio de projectos-piloto inovadores do “e-
business” com associações regionais e sectoriais (AIP, AEP, 
AIMinho, ACEP, …) e com comunidades inter-empresariais

• Promover a análise e sistematização de iniciativas de “e-business”
em Portugal através do OPET (Observatório de Prospectiva em 
Engenharia e Tecnologia) potenciando a sua replicação

• Despertar o interesse das empresas em relação às oportunidades 
financeiras de desregulamentação intra-europeias tirando partido da 
grande concorrência intra-europeia
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ANEXO IV 
 

Lista de participantes 
 

Nome Instituição/Morada 
Alexandre Nilo Fonseca  (Dr.) TV Cabo Interactiva 
Álvaro Faria (Sr.) SAS Portugal 
Ana Maria Luís (Dra.) Embaixada dos EUA 
Avelino Ribeiro (Dr.) SIBS 
Carlos Gonçalves Santos (Dr.) Grupo BES & Cartão @BES 
Carlos Oliveira (Dr.) Grupo BES & Cartão @BES 
Diogo Caldeira Pinto (Engº) PMELink 
Eduardo Beira (Engº.) Gabinete do PROINOV 
Eduardo Lopes Rodrigues (Engº) Finibanco 
Fernando Nunes (Dr.) Price WaterhouseCoopers 
Francisco Gouveia Pedro (Engº) BP 
Graça Proença (Dra.) INETI 
Joaquim Bento Bentobra 
José Cardim (Dr.)  Gabinete do PROINOV 
José Paulo Esperança (Prof.) ISCTE 
José Pedro Alenquer (Dr.) Grupo CGD – Caixaweb 
Luís Monteiro de Aguiar (Dr.) Price WaterhouseCoopers 
Luís Urmal (Dr.) SAP Portugal 
Luís Valadares Tavares (Prof.) ACEP/IST 
Manuel João Pereira (Dr.) ACEP/UCP 
Maria João Rodrigues (Profª.) Gabinete do PROINOV 
Tiago Andrade e Silva (Engº) Oniway 
Victor Ferreira Martins (Engº.) Grupo CGD – Caixaweb 
Vitor Almeida (Dr.) TV Cabo Interactiva 
Luisa Escudeiro (Dra) Gabinete do PROINOV 
 


