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resumo

O estudo da inovação bancária é um tema
de investigação relativamente novo,
principalmente se comparado com o
esforço de investigação sobre a inovação
nas actividades industriais. Esta situação
é assaz paradoxal quando se toma em
consideração a importância que o sector
bancário ocupa nas economias avançadas
e a acentuada mudança que actualmente
nele se observa a nível mundial. Para além
destes aspectos acresce, no caso
português, o facto de o sector bancário ter
registado em anos recentes um processo
muito rápido de catching up.
O objectivo deste trabalho é o de
apresentar as principais características do
processo de inovação subjacente à
evolução recente do sector bancário em
Portugal. Para o efeito, reproduzimos aqui
alguns resultados de um projecto de
investigação já concluído, obtidos através
de um inquérito realizado ao sector
incidente sobre as acções de inovação
levadas a cabo pelos bancos no período
1995-98. A organização do inquérito e a
interpretação dos resultados inserem-se
numa visão sistémica e subjectiva da
inovação analisando-se, simultaneamente
e de forma inter-relacionada, a mudança
nos produtos, nos processos, nos
mercados e nos métodos orgarézacionais
dos bancos.
L'analyse de l'innovation dans le secteur
bancaire est un sujet de recherche assez
nouveau, par opposition à la problématique
de l'innovation dans les activités industrielles.
Ce panorama est relativement paradoxal si
l'on rient compte de l'importance des acrivités
bancaires dans les économies dévellopées et,
aussi, l'intensité des changements dans ce
secteur, au mveau mondial. En plus, et pour
le cas du Portugal, le secteur bancaire a
observé un rapide processus de ratrappage
au cour des années récentes.

résumé / abstract
L'obiectif de cet article est celui d'analyser les
principaux traits du procès d'innovation dans
les activités bancaires au Portugal. Pour celà
faire, nous présentons ici les résultats d'un
projet de recherche déjà conclu basés sur une
enquête au secteur qui concernant les acrions
d'innovation realisées au cours de la période
1995-98. La stmcttire de l'enqtiête et
l'interprétation des résultats suivent une
approche systémique et subjective de
l'innovation, tenant compte en même temps
des changements intervenes au niveau des
produits, des procédés, des marchés et de
l'organization.

Studies on innovation in tlie banking sector
are a quite new research field, namely when
compared with the research effort concerning
innovation in industrial activities and firms.
This is a paradoxical state, if one considers
the growing relevance of tlie banking sector in
developed countries. Also, it is recognised
that this sector improve in recent years a
significant change. In the Portuguese case
study we must consider, additionally, that the
banking sector has experienced in recent
years a fast catching up process.
Our aim is to present, in a resumed way, the
main aspects of the innovation process that
took place in Portuguese banking sector. For
this purpose, 'we reproduce here some of the
results of an finish research project based in
an inquire made directly to Portuguese banks
concerning the innovation actions conduced
during 1995-98 period. The organisation of
the inquiry and the interpretation of the results
reflect a systemic and subjective approach of
the innovation process, as we analyse
simultaneously and in a interactive way
changes on tlie bank products, process,
markets and organisation.
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1. Introdução^
O estudo da inovação bancária e da forma como as actividades de inovação são organizadas e
geridas pelos bancos é um tema de investigação muito pouco desenvolvido, especialmente se
comparado com o esforço de investigação acerca da inovação industrial. Esta situação é
paradoxal, principalmente se se considerar a importância que o sector bancário tem nas
economias avançadas e a mudança estrutural à qual esteve sujeito durante as últimas duas
décadas.
O sector financeiro, onde a banca aparece como a indústria dominante, é actualmente um dos
sectores de actividade mais importantes das economias desenvolvidas. Os serviços financeiros
contribuem em cerca de 5% para o PIB nos EUA, 5,5% na Alemanha, 3,5% na Itália e em valores
similares nos restantes países do mundo que possuem intermediários financeiros relativamente
desenvolvidos. Nas pequenas economias, em especial naquelas que procuram uma maior
participação nos mercados internacionais através de actividades bancárias
o peso do
sector financeiro pode ainda ser mais elevado. No caso da Suíça, por exemplo, o sector
financeiro representa cerca de 9% do PIB (Harker e Zenios, 1998).

off-shore,

Apesar de impressivas, estas estatísticas não consideram a influência indirecta que o sector
financeiro exerce sobre sistema económico. No entanto, é este sector que mobiliza a poupança,
que promove a afectação do crédito no espaço e no tempo e que providencia os serviços de
pagamento da economia. Além disso, ainda ajuda os agentes económicos a lidar com a incerteza
e o risco através de instrumentos de
e

hedging, pooling sharing.

A importância dos bancos para o bom funcionamento do sistema económico não passou
despercebida aos economistas. No início dos anos 20, por exemplo, Joseph Schumpeter já
chama a atenção dos economistas para o papel crucial que o sector bancário desempenha no
crescimento económico, destacando as circunstâncias em que os bancos promovem
activamente a inovação e o crescimento futuro através da identificação e do financiamento de
investimentos produtivos (Schumpeter, 1961). Do ponto de vista empírico, também abundam
estudos que demonstram uma correlação muito forte entre o nível de intermediação bancária e
as taxas de crescimento de longo prazo, de acumulação de capital e de aumento da
produtividade em diferentes países (King e Levine, 1993; Levine e Zervos, 1998).
Além da importância inquestionável que possui, o sector financeiro mundial foi palco nas últimas
duas décadas de um processo de mudança dramático. As suas funções essenciais
permaneceram mais ou menos constantes, mas a sua estrutura e a forma de assegurar as
referidas funções foram alvo de uma enorme transformação. Neste ambiente de mudança
acelerada, as oportunidades para o estudo da inovação foram excepcionais. Contudo, omitindo-se algumas excepções notáveis, a inovação bancária passou despercebida aos académicos, já
que a única questão que recebeu um escrutínio extensivo foi a inovação nos produtos
financeiros. É, assim, surpreendente a forma circunscrita com que a ciência económica tratou o
estudo da inovação bancária. É também incompreensível, uma vez que se sabe que a inovação
bancária vai muito para além da inovação de produto, incidindo também sobre os canais de
distribuição, sobre os processos de produção e sobre os sistemas organizacionais dos bancos
(Sundbo, 1995; Frey
1997).

et ai,

A escassez de estudos no domínio da inovação bancária, no entanto, não é um problema isolado.
Faz parte de um problema mais geral que resulta do estado embrionário da economia da
inovação no sector dos serviços. Na verdade, quando comparado com a literatura sobre
inovação e mudança tecnológica na indústria, o foco nos serviços é praticamente marginal. Esta
situação é muito problemática, especialmente porque os serviços são uma parte muito
importante das economias modernas. Note-se que, na actualidade, cerca de dois terços do
emprego está localizado no sector terciário (Hauknes, 1996; Gallouj e Weinstein, 1997).
1 Os autores agradecem as observações e sugestões efectuadas por dois referees anónimos aos quais foi
solicitada a análise do presente trabalho.
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Neste contexto, o objectivo estabelecido para este trabalho foi o de apresentar uma primeira
abordagem sobre o processo de inovação no sector bancário em Portugal em anos recentes.
Dada a inexistência de indicadores acerca desta problemática, procuramos objectivar o mais
possível a dinâmica de inovação neste sector bem como conhecer os seus principais
determinantes e as características do processo que lhe dá origem. Para o efeito, foi realizado
um inquérito ao sector bancário em Portugal incidente sobre a inovação desenvolvida no período
1995-98. Os resultado deste inquérito e as conclusões do presente trabalho podem ser tomadas
como um modesto contributo que pretende ajudar a colmatar a falta de estudos sobre a
problemática da inovação nos serviços em geral e da inovação bancária em particular.

2. A mudança no sector bancário a nível internacional
O processo de mudança não tem intensidade constante ao longo do tempo. Nas duas últimas
décadas, a indústria dos serviços financeiros experimentou mudanças estruturais ao nível dos
produtos oferecidos, da forma de os providenciar e distribuir, dos instrumentos necessários à sua
provisão/distribuição e da própria natureza das instituições financeiras.
Um dos principais factores que esteve na origem destas mudanças é exterior ao sector e tem a
ver com as tecnologias da informação e comunicação (TIC). Os desenvolvimentos nos
computadores e nas telecomunicações tiveram um impacto real a todos os níveis do sistema
financeiro: produtos, processos, interfaces e organização. Permitiram não apenas reduzir custos
internos, mas também induziram alterações organizacionais devido às novas possibilidades de
processamento da informação e da comunicação. Suscitaram o aparecimento de novos produtos
financeiros e a expansão dos meios para os distribuir (v.g. ATM,
Vieram ainda
facilitar o processo de desintermediação e de internacionalização da indústria financeira.

home-banking).

Outra fonte de mudança residiu na liberalização das regulamentações domésticas, uma
tendência generalizada nos países mais desenvolvidos e, mesmo, num número crescente de
países emergentes. A desregulamentação e a liberalização da indústria financeira promoveu a
concorrência ao nível interno e internacional e fez desaparecer a fronteira tradicional entre a
banca comercial, a banca de investimento e as actividades financeiras não bancárias tais como
os seguros, a gestão de activos e a corretagem. Adicionalmente, a liberalização dos movimentos
internacionais de capitais, ao criar mais concorrência, veio contribuir para um processo mais rápido
de difusão internacional ao nível dos produtos financeiros e das preferências dos consumidores.
Os clientes financeiros também se tornaram mais exigentes, procurando remunerações mais
elevadas para as suas aplicações nos mercados de títulos através de corretoras, fundos de
investimento e fundos de pensões. As empresas também começaram a recorrer cada vez mais
aos mercados de títulos, suscitando o desenvolvimento de novos segmentos do mercado como o
do papel comercial e dos instrumentos derivados (White, 1998). Esta força, no entanto, não se
pode considerar propriamente uma novidade já que em qualquer processo de inovação a
apetência dos clientes avançados por novos produtos sempre foi uma força indutora da mudança.
Fruto deste processo de mudança, a concorrência na indústria dos serviços bancários explodiu.
Os bancos, historicamente proeminentes na indústria dos serviços financeiros, começaram a
sofrer os efeitos do processo de desintermediação, perdendo quota de mercado nos depósitos e
no crédito, principalmente no segmento das grandes empresas e dos investidores institucionais.
O crescimento substancial dos fundos de investimento e de outros veículos de poupança e
investimento (v.g. fundos de pensões, corretoras, seguradoras) também promoveu o processo de
desintermediação no segmento dos pequenos clientes. Paralelamente, surgiu a concorrência das
empresas não financeiras. Nos EUA, por exemplo, a General Electric e a Ford tornaram-se
grandes empresas financeiras com a entrada no mercado tradicional dos bancos. No RU, a
Marks & Spencer, a Sainsbury e a Tesco começaram a recolher depósitos e a realizar
empréstimos aos seus clientes (Allen e Santomero, 1999).
Em resposta, os bancos reduziram o ênfase da sua actuação nas funções tradicjonais de
intermediação e passaram a apostar no desenvolvimento de actividades geradoras de comissões
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bancassurance,

(v.g. seguros, corretagem, consultoria). A
termo utilizado para designar a junção
entre a banca e os seguros, tornou-se muito popular em toda a Europa. Ao mesmo tempo, os
bancos entraram num processo de racionalização e de redução de custos através da diminuição
do número de balcões, da aposta em novos conceitos de distribuição mais económicos (v.g.
balcões de supermercado, ATM, telebanca, Internet), da centralização de certas actividades e
do estabelecimento de contratos de
(Gardener
1999). Os bancos universais
de maior dimensão intensificaram as suas acções ao nível das alianças estratégicas e do
crescimento externo (v.g. fusões, aquisições), a fim de reforçarem a sua presença num mercado
cada vez mais global.

outsourcing

et al.,

3. A inovação bancária e o modelo das características
O leque de opções disponível para estudar o processo de inovação é extenso. No entanto, a
maior parte das opções existentes está muito enviesada para o estudo da inovação na indústria.
Do ponto de vista teórico, esta situação torna-se problemática já que as actividades bancárias
possuem certas especificidades que ampliam a importância dos aspectos imateriais no processo
de inovação e que limitam à partida a utilização da generalidade dos modelos existentes
(Evangelista
1998). Acresce que os poucos estudos que existem sobre a inovação no
sector bancário adoptam uma perspectiva muito estreita de análise, limitando-se a estudar a
inovação financeira e a relação desta com factores específicos como a regulação e a tecnologia
(Boissieu, 1986; Reidenbach e Moak, 1986; Silber, 1983).

etal.,

Figura 1 - Conceptualização dos serviços segundo o modelo das características

Fonte: adaptado de Gallouj e Weinstein (1997).

Assim, para definir e discutir com a devida abrangência a inovação bancária, inspiramo-nos num
modelo conceptual que parte do trabalho de Lancaster (1964) e que se baseia na representação
dos produtos segundo as suas principais características. A forma final por nós utilizada,
representada eclecticamente na Figura 1, deve muito aos contributos propostos nos trabalhos de
Gallouj e Weinstein (1997), Bilderbeek
(1998) e Hertog e Bilderbeek (1998).

etal.

Neste modelo, a provisão dos produtos bancários é descrita em termos de um conjunto de quatro
grandes tipos de características: características finais, características internas, características de
processo e características de competência. As "características finais" Yi correspondem aos
aspectos dos produtos bancários que sobressaem sob o ponto de vista do cliente final. As
"características internas" Xi equivalem aos itens técnicos que compõem a estrutura interna dos
produtos finais. As "características de processo" Z dizem respeito aos processos pelos quais os
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produtos são produzidos e distribuídos bem como às tecnologias que lhes servem de suporte.
Estas características de processo podem ser "características de processo de produção" Zi ou
"características de processo de distribuição" Z j\ Finalmente, as "características de competência"
W correspondem ao conjunto de aptidões que é necessário mobilizar na produção, distribuição e
consumo dos produtos. As características de competência podem ser "características de
competência de produção" Wi quando associadas aos trabalhadores dos bancos ou
"características de competência de consumo" Wj1quando respeitantes aos seus clientes.
No modelo das características, a inovação é vista como toda a alteração nas características
acima identificadas, podendo assim afectar um ou mais dos seus vectores. Neste sentido, quando
a mudança ocorre nos produtos temos "inovações de produto"; quando sucede no processo de
produção, temos "inovações de processo"; quando incide no processo de distribuição, temos
"inovações de interface"; quando recai sobre os aspectos organizacionais do processo de
produção ou de distribuição, temos "inovações organizacionais".
Naturalmente que esta classificação pode ser cruzada com outras, o que equivale à consideração
de critérios adicionais para classificar as inovações. Estes critérios podem estar relacionados
com o maior ou menor impacto económico da inovação e, ainda, com a sua eventual relação
com outras inovações, o que conduz a uma "taxonomia à Freeman" (Freeman e Perez, 1988).
Nesta perspectiva, as alterações nas características dos produtos das quais resulta a inovação
podem ter subjacente um grau de mudança reduzido ou elevado. No primeiro caso, o resultado é
conhecido por inovação incremental e no segundo por inovação radical. Algumas mudanças, no
entanto, são tão fortes nos seus efeitos que afectam o comportamento de toda uma indústria,
tanto em termos domésticos como internacionais. Quando isto acontece, estamos perante
de inovações incrementais e radicais que costumam envolver a emergência de "novos
sistemas tecnológicos" afectando uma ou várias indústrias. Ainda de forma mais global, algumas
inovações funcionam como detonadores de um "novo paradigma tecno-económico", definindo
assim um novo ciclo de crescimento que leva à alteração profunda da estrutura económica.

clusters

Do ponto de vista da metodologia de análise da inovação, é usual distinguir-se entre método
objectivo e subjectivo. O método objectivo baseia-se, ao nível empírico, na utilização de
indicadores de input ou de output, facilmente mensuráveis, envolvendo estatísticas sobre l&D,
patentes, indicadores bibliométricos ou ainda, por exemplo, estatísticas da balança de
pagamentos de tecnologia (Patel e Pavitt, 1995). Tem a vantagem de trabalhar com variáveis
quantificáveis e, frequentemente, contínuas, mas apresenta desvantagens principalmente porque
deixa de lado aspectos cruciais do processo de inovação sobre os quais não existe informação
primária disponível. O método dito subjectivo corresponde a uma visão mais holística ou
sistémica da inovação, procurando chegar a uma interpretação coerente e inter-relacionada de
aspectos como a intensidade inovadora, os agentes envolvidos, as características das firmas e
dos sectores, a intervenção pública, etc. A principal desvantagem deste método tem a ver com o
facto de grande parte da informação empírica ter de ser obtida através de inquéritos às
empresas, prejudicando a fiabilidade da informação e dificultando comparações ao longo do
tempo ou entre países. Dados os objectivos estabelecidos neste trabalho e a natureza da
realidade que se pretende estudar, optou-se pelo método subjectivo.

4. A inovação no sector bancário em Portugal
A metodologia de análise empírica utilizada neste trabalho segue, como já foi referido, uma óptica
subjectiva, baseando-se num extenso questionário escrito intitulado "Inquérito à Inovação: Sector
Bancário em Portugal" (IN-SBP). O IN-SBP tinha um total de 23 questões que, ao longo de 10
páginas, cobriram um conjunto muito vasto de problemáticas de forma a permitir traçar um quadro
o mais completo possível do processo de inovação no sector bancário em Portugal. O IN-SBP foi
enviado pela APAF2 em Maio de 1999, por via postal, aos 64 bancos que nos termos da definição
2 APAF: Associação Portuguesa de Analistas Financeiros.
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do Banco de Portugal actuavam no mercado doméstico no final de 19983 . No entanto, como o
período coberto pelo inquérito está compreendido entre 1995 e 1998, o universo de estudo ficou
reduzido a apenas 48 bancos (BP, 1997). Os restantes 16 bancos não estariam em condições
de fornecer informação para a totalidade do período de referência.
No universo relevante de 48 bancos, obteve-se um total de 10 respostas, todas elas dimanadas
da direcção dos bancos. A taxa de resposta do inquérito foi, assim, de 20,8%. Não é uma taxa
muito elevada, mas é suficientemente alta para um inquérito postal ser aceitável e bastante
expressiva para um questionário de 10 páginas. Além disso, três das respostas obtidas dizem
respeito a grupos bancários para os quais a informação disponibilizada deve ser considerada
como representativa dos diferentes bancos inseridos nos grupos. Levando em conta esta
situação, as 10 respostas obtidas passam a ser representativas de 19 bancos, o que eleva a
taxa de resposta do inquérito para um valor de 39,6%.

4.1. Inovação e estratégia bancária
A primeira constatação que decorre dos resultados do IN-SBP prende-se com o facto das acções
de inovação serem frequentes e decorrerem directamente da prossecução de objectivos
estratégicos dos bancos. Todos os bancos incluídos na amostra responderam afirmativamente à
questão sobre se tinham realizado acções de inovação no período considerado e em vários
domínios. Este resultado está em conformidade com as conclusões de trabalhos semelhantes
para outros países. Num inquérito realizado em Itália ao abrigo do Projecto IDEA, por exemplo,
cerca de 72% dos bancos afirmaram ter inovado no período 1993-95, mesmo considerando
apenas a inovação tecnológica (Evangelista e Sirilli, 1998). No mesmo sentido, a literatura da
especialidade tem vindo a salientar que o movimento de globalização e o avanço tecnológico
estão a tornar o sector bancário um dos sectores mais dinâmicos e inovadores da actualidade
(Ernst & Young, 1997; 1998; 1999; Gardener
1999).

et al.,

Quadro 1 - Importância de vários objectivos gerais na estratégia dos bancos, 1995-98
[4]
[percentagem]

[5]
[percentagem]

Score médio
[escala de 1 a 5]

• Qualidade dos serviços

40,0

60,0

4,7

• Qualidade dos produtos

30,0

70,0

4,6

• Tratamento personalizado do cliente

30,0

60,0

4,5

Objectivos
gerais

[4] Muito importante;

[5] Crucial

• Reputação e imagem de marca

50,0

50,0

4,5

• Capacidade de adaptação às necessidades de
cada cliente

20,0

60,0

4,4

• Rapidez na prestação e distribuição de
serviços/produtos

60,0

30,0

4,2

• Novidade dos serviços e produtos

90,0

10,0

4,1

• Formação 'pós venda1e suporte ao cliente

50,0

20,0

3,9

• Consolidação (v.g. aquisição, fusão)

40,0

20,0

3,6

• Serviços e produtos a preços/custos baixos
para o cliente

20,0

0,0

3,0

• Desenvolvimento de alianças com concorrentes

10,0

0,0

2,1

3 De acordo com a classificação do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (D.-L.
ne 298/92), foram considerados os bancos, a CGD e a Caixa Económica Montepio Geral (BP, 1999).
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Para avaliar a importância que a inovação ocupa na estratégia dos bancos, começou-se por
apresentar no questionário uma listagem dos principais objectivos gerais dos bancos e pediu-se-Ihes para fazerem um julgamento quanto à sua importância relativa numa escala de 1 (no caso
de importância "nula") a 5 (no caso de importância "crucial"). Embora os scores médios sejam
todos elevados, detecta-se uma maior importância acordada às características do produto ou
serviço, seja em termos gerais (reflectindo provavelmente uma preocupação em adoptar
rapidamente inovações provenientes do exterior) seja em termos de diferenciação. Numa
segunda linha de objectivos aparecem aspectos relacionados com o crescimento externo
(fusões, aquisições, alianças) e preocupações com a redução de custos (Quadro 1).

Quadro 2 - Principais objectivos da inovação bancária, 1995-98

Score

[percentagem]

[5]
[percentagem]

médio
[escala de 1 a 5]

• Aumento da qualidade dos produtos e serviços

30,0

70,0

4,7

• Manutenção ou aumento da quota de mercado

70,0

30,0

4,3

• Ampliação da gama de serviços/produtos no
campo financeiro

30,0

50,0

4,2

• Reduzir os custos de produção de serviços/produtos

70,0

20,0

4,2

• Melhoria das condições físicas de atendimento
de clientes

60,0

30,0

4,2

• Aumento da eficiência e rapidez na distribuição

50,0

30,0

4,1

• Reduzir os custos da rede de distribuição

60,0

20,0

4,0

• Aumento da flexibilidade dos produtos e serviços

90,0

0,0

3,9

• Substituição de serviços/produtos obsoletos

40,0

20,0

3,7

Objectivos
gerais

[4] Muito importante;

[5] Crucial

[4]

dos produtos

• Reduzir o peso dos custos salariais

50,0

10,0

3,7

• Entrada em novos mercados nacionais

40,0

10,0

3,6

• Melhoraria das condições de trabalho

40,0

0,0

3,4

• Reduzir os custos das actividades de marketing

40,0

0,0

3,2

• Ampliação da gama de serviços/produtos fora do
campo financeiro

20,0

10,0

3,1

• Reduzir os custos de desenvolvimento da inovação

20,0

0,0

3,0

0,0

0,0

2,8

• Entrada em novos mercados europeus

20,0

0,0

2,3

• Entrada em novos mercados no Brasil

10,0

10,0

2,3

• Entrada em novos mercados norte-americanos

0,0

0,0

1,7

• Redução dos custos da regulamentação pública

Quando se especifica esta informação considerando os objectivos dos bancos declarados para
as suas acções de inovação (Quadro 2), verifica-se uma convergência genérica entre estes e os
objectivos estratégicos acima hierarquizados. Assim, nos principais objectivos das acções de
inovação, predominam como mais frequentemente citados os aspectos relacionados com a
qualidade dos produtos e serviços oferecidos no mercado local
melhoria da qualidade,

(v.g.
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melhoria do atendimento, introdução de novos produtos). A redução de custos não deixa de ser
um objectivo importante quer ao nível da produção, da distribuição e, em menor grau, do
marketing. A inovação parece contar pouco para reduzir os custos da regulamentação pública e
para a entrada em novos mercados geográficos.
Nas abordagens mais tradicionais, a inovação bancária é vista geralmente como um produto da
regulamentação. Um dos modelos clássicos da inovação bancária baseia-se, precisamente, na
relação entre a regulação e o número de inovações (Boissieu, 1986). Constatamos, no entanto,
que no actual contexto concorrencial em que se encontra o sector bancário em Portugal o
parâmetro regulamentar deixou de ter qualquer relevância nos objectivos da inovação bancária.
Este resultado é por nós interpretado como uma consequência do movimento de liberalização e
desregulamentação levado a cabo em Portugal, na União Europeia e em todo o mundo. Já a
escassa importância atribuída ao objectivo de penetração em novos mercados geográficos não
permite uma conclusão clara. Pode indicar que esse objectivo não exige inovação, mas também
pode ser um indício da debilidade da banca portuguesa no plano internacional. A dimensão
reduzida do mercado nacional, que num contexto mais proteccionista determinou a dimensão
dos bancos em Portugal, pode agora criar-lhe dificuldades no processo de internacionalização e
no confronto com os bancos originários de economias de maior dimensão.

4.2. Áreas de inovação
Considerem-se, agora, alguns dos resultados relativos à inovação por áreas. A atenção
centra-se na inovação de produto e de interface por se constatar que estes são os dois tipos
de inovação mais frequentes no contexto actual da banca em Portugal. Além da análise
detalhada da inovação de produto e da inovação de interface, considerar-se-á ainda a distinção
entre inovação radical e incremental que deve aqui ser entendida como a distinção entre algo
que, ao nível do banco, foi "introduzido pela primeira vez" ou consistiu numa "alteração
significativa".
No domínio do produto, os dados do Quadro 3 definem um padrão de comportamento bastante
claro. Nos produtos tipicamente bancários verificam-se poucas acções inovadoras, as quais têm
um carácter marcadamente incremental. A este nível, as áreas mais inovadoras parecem ser as
do crédito ao consumo (incluindo o crédito ordenado) e à habitação, áreas onde
reconhecidamente houve uma grande expansão nos anos recentes. Fora do campo financeiro, o
desenvolvimento de novos produtos também não tem uma expressão significativa. É sem dúvida
na área financeira exterior ao domínio tradicional de intervenção dos bancos que se concentra o
esforço de oferta de produtos novos ou de alteração significativa dos mesmos.
Os dados mostram que as acções inovadoras dos bancos incidem predominantemente em áreas
como os seguros, os fundos de investimento e os produtos estruturados e em serviços geradores
de comissões como a gestão de patrimónios, o
a consultoria e a gestão de tesouraria.
Repare-se que neste tipo de produtos, a percentagem de bancos que assinalam inovações é em
todos os casos superior a 50%, destacando-se os valores relativos aos fundos de investimento
(80%) e aos produtos estruturados (90%). Nos produtos de gestão do risco (v.g. futuros, opções)
a frequência de acções inovadoras atinge quase 90%, o que significa que a presença dos bancos
nos mercados de capitais e de derivados é cada vez maior (Quadro 3).

factoring,

Nos países com sistemas financeiros sofisticados, em especial nos EUA, a banca está em
declínio como negócio de captação de depósitos e concessão de empréstimos. Esta situação
deve-se, em grande parte, ao processo de desintermediação financeira e à concorrência
acrescida que este processo desencadeou através da entrada de instituições financeiras não
bancárias e de outras instituições como as grandes superfícies e os construtores automóveis no
mercado tradicional dos bancos. Em reacção a esta situação, os bancos dinamizaram as suas
estratégias de inovação e começaram a desenvolver novas áreas de negócios e novas fontes de
receita, muitas delas também numa lógica de desintermediação. Em Portugal, o processo de
desintermediação e a forte concorrência por ele desencadeada também se faz sentir. No
entanto, no nosso país, este processo regista uma situação peculiar face aos seus congéneres

0 i«r
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Quadro 3 - Inovação de produto no sector bancário em Portugal, 1995-98
Áreas de
inovação

Não introduziu

Introduziu
pela 1â vez
[percentagem]

Alterou
significativamente
[percentagem]

nem alterou
[percentagem]

• Depósitos bancários

10,0

30,0

60,0

• Depósitos bancários especiais

10,0

30,0

60,0

0,0

22,2

77,8

• Campo bancário:

• Financiamento

spot ou hot money

• Descoberto bancário

0,0

10,0

90,0

• Conta corrente caucionada

10,0

0,0

80,0
70,0

• Financiamento de médio e longo prazo

0,0

30,0

• Empréstimos cristal

0,0

33,3

66,7

• Crédito documentário

0,0

11,1

88,9

20,0

• Crédito ao consumo

20,0

60,0

• Crédito ordenado

10,0

70,0

10,0

• Crédito habitação

30,0

60,0

10,0
' 50,0

• Transferências

10,0

40,0

• Garantias bancárias

0,0

10,0

90,0

• Certificados de depósito

0,0

30,0

70,0

• Campo financeiro não bancário:
• Seguros

10,0

60,0

30,0

• Fundos de investimento

20,0

60,0

20,0

• Produtos estruturados

40,0

50,0

10,0

• Corretagem

0,0

50,0

50,0

• Gestão de patrimónios

20,0

60,0

20,0

• Produtos de seguros (v.g. PPRs, PPAs)

20,0

60,0

20,0

Leasing / ALD
• Renting
• Factoring

10,0

40,0

50,0

20,0

10,0

70,0

20,0

40,0

40,0

• Produtos de gestão do risco

11,1

77,8

11,1

• Gestão de tesouraria

10,0

60,0

10,0

• Consultoria Financeira

12,5

50,0

37,5

• Desintermediação de crédito

10,0

60,0

30,0

• Cartões de crédito/débito

20,0

50,0

30,0

• Serviços de desintermediação dos cartões

0,0

60,0

40,0

44,4

0,0

56,6

• Publicidade (v.g. ATM)

11,1

33,3

55,6

• Serviços de venda de bilhetes (v.g. eventos culturais)

10,0

10,0

80,0

0,0

30,0

70,0

33,3

0,0

66,7

•

• Cartões

smart

• Campo não financeiro:

• Serviços de pagamento (v.g. impostos, electricidade)
• Supermercado virtual (v.g.

Shopping Direct)
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europeus e americanos: os grandes agentes da desintermediação parecem ser os próprios
bancos. Os grandes grupos bancários diversificaram deliberadamente os seus segmentos de
negócio ao longo do tempo e detêm, hoje, posições de liderança em todas as áreas da indústria
financeira. Na verdade, foram eles próprios que criaram e promoveram em Portugal negócios
como os cartões de crédito, a gestão de fundos de pensões, a gestão de investimentos, os
mercados de títulos e, até, novas seguradoras.
A necessidade de reduzir os custos das transacções bancárias, melhorar a conveniência do
interface com o cliente e aumentar a produtividade das vendas também está a motivar os bancos
a introduzir grandes mudanças nos seus canais de distribuição. Adicionalmente, a rápida
evolução nas TIC permite-lhes introduzir novos canais de distribuição que prometem transformar
a relação típica banco-cliente. Esta realidade está bem patente no Quadro 4, onde se observa
uma forte aposta do sector bancário em Portugal no que respeita ao desenvolvimento de uma
rede de distribuição multi-canal moderna e tecnologicamente avançada.
Como se pode observar neste Quadro, as áreas de inovação consideradas no campo dos canais
físicos englobam os balcões tradicionais, os balcões expresso e os balcões de supermercado.
Em todas elas a inovação é considerável, embora possua uma natureza diferente no que
respeita à profundidade da mudança. No que toca aos balcões tradicionais, mais de três quartos
dos bancos inquiridos introduziram "alterações significativas". As alterações nos balcões
bancários tradicionais podem envolver a modificações do seu
a criação de novas formas
de atendimento, o desenvolvimento de novas funções, etc. A informação do inquérito cruzada
com algumas entrevistas realizadas revela que a rede de balcões dos bancos está a ser
reestruturada com o intuito principal de passar a ser utilizada sobretudo como local de venda de
produtos financeiros mais complexos e de prestação de serviços "customizados" a clientes mais
lucrativos em consonância com o perfil da inovação de produto ou serviço.

layout,

in

Os balcões de supermercado e expresso inserem-se num novo conceito de distribuição - o
que surgiu nos EUA apenas no início desta década. O facto de 37,5% dos
bancos afirmarem que introduziram, pela primeira vez, balcões de supermercado no período
1995-98 e mais de 33% declararem ter introduzido também balcões expresso atesta a dinâmica
de inovação nesta área e a capacidade do sector bancário em Portugal para acompanhar
rapidamente a evolução dos sistemas bancários mais avançados.

store banking -

Quadro 4 - Inovação de interface no sector bancário em Portugal, 1995-98
Não introduziu

Introduziu
pela
vez
[percentagem]

Alterou
significativamente
[percentagem]

• Balcões tradicionais da rede de sucursais

0,0

77,8

22,2

• Balcões de super/hipermercado

37,5

0,0

62,5

• Balcões expresso

33,3

'0,0

66,7

55,6

22,2

22,2

40,0

40,0

20,0

30,0

30,0

40,0

11,1

33,3

55,6

• ATM/EFTPOS

10,0

50,0

40,0

• Telemóveis

22,2

0,0

77,8

Áreas de
inovação

nem alterou
[percentagem]

• Canais físicos:

• Canais remotos:
• Internet
•

PC-banking

• Banco por telefone
• Quiosques multimedia
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As áreas de inovação nos canais de distribuição remotos, por sua vez, compreendem os
terminais ATM/EFTPOS, os quiosques multimedia, o telefone, os telemóveis, o
ea
Internet. Os canais remotos são baseados nas TIC e apresentam-se como canais de distribuição
complementares ou mesmo alternativos à rede bancária física. Além disso, permitem transformar
radicalmente a relação banco-cliente, um vez que conferem o acesso dos clientes em casa ou
no trabalho e estão geralmente disponíveis "24 horas por dia, 7 dias por semana". Conforme se
pode constatar, a aposta do sector bancário nos canais remotos é realmente impressiva,
principalmente nos novos canais como o
e a Internet. Mais de 55% dos bancos
introduziram pela primeira vez a Internet como um novo canal de distribuição no período 1995-98 e 22% já introduziu até alterações significativas neste novo canal de distribuição (o que
decorre da juventude e não-estandardização do produto). O
por sua vez, foi
introduzido pela primeira vez por 40% dos bancos e alterado significativamente por outros 40%.

PC-banking

PC-banking

PC-banking,

A dinâmica constatada nos canais remotos mostra um processo rápido de acompanhamento
dos bancos em Portugal à evolução observada nos países de fronteira. Esta situação torna-se
ainda mais significativa quando se leva em conta que este processo se desenvolve num contexto
em que o nível de penetração e utilização de computadores e de acesso domiciliário à rede
ainda são bastante baixos e a literacia informática é restrita.

4.3. Organização do processo de inovação
O processo de inovação bancário implica um conjunto de acções mais ou menos complexas que
envolvem a auscultação do ambiente interno e externo relativamente às ameaças e oportunidades
associadas à mudança, a decisão quanto à selecção das ameaças e oportunidades que serão
objecto de resposta, a obtenção dos recursos humanos e logísticos que permitem gerar essa
resposta, o estabelecimento de cooperação com agentes externos e a escolha dos instrumentos
de apropriação mais adequados.
De acordo com os dados recolhidos, verifica-se uma diversidade de modos de estruturar as
actividades de inovação bancária, desde as mais sistematicamente organizadas às mais
informais. O mesmo não se pode dizer quanto à sua tendência. A este respeito o que se
constata é que, dada a crescente importância da inovação na indústria bancária, os bancos
estão a estruturar as suas actividades de inovação de uma forma cada vez mais sistemática e
organizada (Figura 2).
Os bancos utilizam mais frequentemente o departamento de marketing, os projectos de grupo
transversais a vários departamentos e o departamento de tecnologias de informação e
comunicação para levar a cabo as suas actividades de inovação. Entre 50% e 80% dos bancos
afirmaram sediar as principais actividades de inovação nestas formas de organização. É
interessante notar que os processos informais assentes no esforço individual não ocupam
qualquer posição relevante na forma de organização das actividades de inovação4. Entre 1995 e
1998, a percentagem de bancos a desenvolver actividades de inovação no departamento de
marketing aumentou de 60% para 80%, no departamento de tecnologias da informação e
comunicação cresceu de 40% para 50% e no departamento de l&D alargou-se de 10% para
20%. Ao mesmo tempo, reduziu-se a percentagem de bancos a sediar o processo de inovação
em projectos de grupo e em processos informais. Estes dados confirmam, assim, a crescente
formalização das actividades conducentes à inovação e, ao mesmo tempo, a importância da
inovação de produto.
No Quadro 5 consta informação sobre os elementos "internos" e "externos" usados pela banca
como fontes de conhecimento e motivação no processo de inovação: as fontes de inovação. O
marketing e profissionais de
os gestores de topo, os fornecedores das TIC e os
clientes representam as principais fontes de inovação. Repare-se que o marketing e os

front-office,

4 Esta conclusão merece, porém, a advertência de que os processos informais têm uma importância expressiva
na forma como os pequenos bancos organizam as suas actividades de inovação, embora uma importância que
diminuiu entre 1995-98.
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Figura 2 - Organização das actividades de inovação bancária, 1995-98

Quadro 5 - Fontes e motivadores da inovação baiicária, 1995--98

Score médio
[escala de 1 a 5]

[4]
[percentagem]

[5]
[percentagem]

50,0

40,0

4,3

• Gestores de topo

70,0

30,0

4,3

• Outros trabalhadores

30,0

0,0

3,6

• Grupo de l&D

30,0

0,0

3,1

• Fornecedores de tecnologias da informação/comunicação

30,0

30,0

3,9

• Clientes

50,0

10,0

3,7

• Análise técnica dos produtos/serviços concorrentes

60,0

0,0

3,5

40,0

10,0

3,5

• Consultores

30,0

20,0

3,4

• Concorrentes nacionais

30,0

0,0

3,3

30,0

0,0

3,1

20,0

10,0

3,1

• Jornais, revistas e livros

10,0

0,0

3,0

• Concorrentes estrangeiros

30,0

10,0

2,9

• Comunicação/contratação de especialistas

20,0

10,0

2,9

• l&D contratada

10,0

0,0

2,4

• Universidades, institutos e/ou laboratórios públicos

0,0

0,0

2,1

• Aquisição de outro(s) banco(s)

10,0

10,0

2,1

• Legislação e regulação do Estado

0,0

0,0

2,1

(v.g. patentes) 10,0

0,0

1,9

Tipos de
[4] Muito importante;
fontes e motivadores:

[5] Crucial

• Internas:
• Marketing e profissionais de

front-office

• Externas:

• Internet, conferências e

workshops

• Contratação de gestores ou quadros de outros bancos
• Empresas ligadas ao banco

(v.g. joint-ventures)

• Aquisição de direitos s/ produtos e serviços
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front-office

profissionais de
são considerados "cruciais" por 50% dos bancos, os gestores de
topo por 70%, os clientes por 50% e os fornecedores de TIC por 30%. Muito importante é,
também, o papel da análise técnica dos produtos dos concorrentes, dos consultores e das
conferências, Internet e
Por oposição, as fontes mais científicas e técnicas como as
universidades, os direitos de propriedade e a l&D contratada não são reconhecidas como "muito
importantes" por mais de 10% dos bancos.

workshops.

O elevado número de bancos a considerar "crucial" o papel dos gestores de topo, dos
profissionais de marketing e dos clientes como fontes de inovação mostra que, apesar do
processo de inovação ser moderadamente formalizado, ainda depende fortemente de fontes
informais e de iniciativas individuais. Além disso, a importância dos clientes corrobora o ênfase
que a literatura sobre inovação nos serviços coloca no papel crítico que as interacções
utilizador-produtor e a "customização" jogam no processo de inovação.
Em suma, os dados indiciam que a inovação no sector bancário tem uma componente imaterial
muito importante (v.g. conhecimento, capital relacional) não compatível com uma formalização
excessiva e sensível à qualidade da gestão. Este carácter marcadamente imaterial atribui
igualmente relevância à difusão por imitação de concorrentes e ao
As relações
com clientes também são importantes na inovação de produto e as relações com fornecedores
são decisivas nas áreas que envolvem o reequipamento de produção e de interface.

head-hunting.

Quer isto também dizer que as condições de apropriação da inovação são bastante difusas.
Dados não reproduzidos indicam que os bancos inquiridos atribuem, ao nível da apropriabilidade
dos benefícios decorrentes da inovação, uma grande importância à vantagem no tempo de
lançamento, às melhorias contínuas nos produtos e serviços, à imagem e à posição de
mercado. Os meios mais formais como o registo de marcas e patentes, os direitos propriedade e
as cláusulas de concorrência, pelo contrário, são meios de protecção da inovação pouco ou
nada importantes no sector bancário.
Estas circunstâncias tornam os produtos financeiros facilmente replicáveis pela concorrência. A
situação do equipamento de
dos canais de distribuição e das técnicas
organizacionais utilizadas pelos bancos é semelhante, embora por razões diferentes. Os
equipamentos de
e de distribuição, pelo facto de se basearem nas TIC, são
equipamentos mais ou menos estandardizados a nível internacional. A excepção é mesmo o
sobre o qual existem meios proprietários que os bancos podem utilizar para evitar a
imitação. As técnicas organizacionais modernas, por sua vez, estão também mais ou menos
acessíveis a um nível mundial.

back-office,

back-office

software,

5. O processo de catching up na banca em Portugal
No contexto internacional, o sistema financeiro em Portugal apresentava um atraso pronunciado
no início da década de oitenta. Este atraso era justificado, em parte, pelo próprio nível intermédio
de desenvolvimento do país neste período. Mas, por outro lado, reflectia o facto do sector
bancário ter sido nacionalizado em 1975 e ter operado, desde então, num contexto de ausência
de concorrência externa e interna (vigorando internamente um regime de fixação de
de
crédito como principal instrumento de controle da massa monetária). No início dos anos 80,
Portugal possuía assim um sistema bancário pouco dinâmico, fechado à influência da inovação
externa e dominado por bancos nacionalizados com quotas de mercado estáveis e garantidas.

plafonds

Porém, graças a um conjunto de reformas estruturais com efeito a partir do início dos anos 80, o
sector bancário em Portugal entrou num processo acelerado de
provavelmente sem
paralelo com outros sectores da economia portuguesa. Fruto deste processo, existe hoje em
Portugal um sistema bancário moderno e eficiente, constituído quer por pequenas instituições
especializadas quer por "grandes" grupos financeiros que actuam num conjunto muito
diversificado de negócios e que procuram internacionalizar-se. É um sistema consideravelmente
aberto à concorrência externa, onde quase metade dos bancos são não domésticos. O grau de
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diversidade e de sofisticação dos produtos e serviços nele existentes é muito semelhante ao
praticado nos países com mercados financeiros desenvolvidos. Em termos de canais de
distribuição, Portugal possui uma densidade de balcões muito próxima da média europeia e uma
rede ATM das mais sofisticadas da União Europeia. Relativamente às modalidades mais
recentes de distribuição, como se viu, constata-se que a banca nacional está a apostar
fortemente no conceito de
e nas novas modalidades de banca por telefone e de

internet-banking.

in-store-banking

Nas reformas estruturais acima referidas podemos mencionar a abertura do sector a agentes
económicos privados domésticos e não domésticos, a liberalização das restrições impostas
sobre os depósitos bancários e as taxas de juro, a reprivatização gradual dos bancos
nacionalizados, a total liberalização dos movimentos de capitais com a Comunidade Europeia, a
publicação da nova lei regulamentadora do sistema financeiro português (Bação, 1997; BP,
1998). Em paralelo ocorreram reformas significativas em outras áreas do sistema financeiro,
nomeadamente no mercado de capitais. Este novo quadro regulador e concorrencial foi um
primeiro factor favorável à inovação no sector bancário.
Em particular, a concorrência externa real ou potencial, em paralelo com a evolução das
preferências dos consumidores/clientes (induzida quer pelo próprio aumento dos níveis de
rendimento quer por um acesso facilitado à informação proveniente do exterior), gerou um
esforço muito significativo na área da inovação de produto, incidindo na melhoria e diferenciação
de produtos já oferecidos e na oferta de novos produtos. A este nível, uma particularidade do
caso português reside no facto de terem sido os próprios bancos os agentes mais activos no
processo de desintermediação, o que poderá ser explicado pela relativa atrofia do sector
terciário em geral, aquando do início do processo.
Porém, o processo de liberalização e desregulamentação não foi o único factor de mudança. O
sector bancário em Portugal sofreu simultaneamente o impacto das forças de mudança
referenciadas na primeira secção deste trabalho e que estão a transformar a indústria dos
serviços financeiros tanto a nível europeu como mundial.
A resposta excepcional da indústria bancária portuguesa a estes factores de mudança conduz à
questão de saber se, relativamente à generalidade dos sectores, os serviços bancários possuem
características próprias que tornam o processo de
um processo mais fácil e rápido.
Embora não seja possível dar uma resposta definitiva, tudo indica que sim. As características
mais prováveis que actuam nesse sentido parecem ser aquelas que estão ligadas à
oportunidade tecnológica existente no sector e às características em termos de apropriação da
inovação.

catching up

Em termos tecnológicos, como se sabe, o sector bancário é um dos sectores de actividade
económica onde a aplicação das TIC encontrou mais oportunidades. O facto de a oferta destas
estar ainda num ciclo de forte expansão, quer em termos quantitativos quer em termos de gama,
a preços decrescentes, gerou um
extraordinário. Ao mesmo tempo, a
introdução das novas TIC na banca ocasionou uma desvalorização do stock de conhecimento e
de habilitações acumulado pelos bancos no passado (Buzzacchi et al., 1995; Freeman e Perez,
1988). Assim, esta oportunidade acabou por se tornar capital no processo de
da
banca em Portugal, uma vez que a colocou numa situação de partida semelhante à situação dos
países mais avançados, nomeadamente ao nível das novas formas de distribuição.

technology-push
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Por outro lado, as características intrínsecas aos meios de apropriação das inovações no sector
bancário também jogaram um papel favorável ao processo de
No sector bancário,
em termos gerais, a apropriação dos benefícios da inovação é feita através de instrumentos
informais (Ernst & Young, 1997; Sundbo, 1995). Isto é demonstrado para o caso português
pelos resultados obtidos no inquérito. As características peculiares da protecção da inovação no
sector bancário faz com que uma grande parte dos novos conhecimentos que nele surgem
possa ser transmitida do seu criador para os concorrentes a um custo relativamente baixo,
mesmo que esse criador seja estrangeiro. Ora, estas condições também facilitam muito o
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processo de difusão de conhecimento dos sistemas bancários internacionalmente mais
sofisticados para o sector bancário em Portugal.
Estas conclusões globalmente positivas não impedem a detecção de algumas fragilidades do
sector bancário em Portugal das quais se destacam duas: a relativa debilidade com que os
bancos nacionais se situam face ao processo de crescimento externo / internacionalização
(determinada pela menor dimensão à partida) e o atraso relativo dos clientes domésticos em
matéria de literacia informática e de acesso domiciliário a redes informáticas, o que poderá
limitar a expansão dos novos canais de distribuição.
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