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Resumo 
As actividades económicas fazem parte do quotidiano desde praticamente 

sempre. Com a circulação e com a presença de vários tipos de moedas distintas (e.g., 

moedas romanas, imitações bárbaras, dinares, moedas de prata, moedas reais, escudo, 

cruzado) nas sociedades e a par de um crescimento do uso da moeda, surgiu a banca. A 

banca é um sector de grande dimensão que existe há muito tempo, sendo um dos 

principais contributos económicos para o crescimento de Portugal.  

Os serviços financeiros são hoje uma actividade extremamente competitiva, 

exigente e sofisticada, e o mercado português é reflexo absoluto deste contexto sectorial 

mais abrangente.  

Neste novo milénio o advento da Internet teve um impacto significativo no 

serviço bancário que é tradicionalmente oferecido pelas agências bancárias para os 

clientes. Com a ajuda da Internet, os clientes podem aceder aos seus serviços bancários 

a qualquer hora e em qualquer lugar, desde que o acesso à Internet esteja disponível.  

Este novo tipo de serviço denomina-se on-line Banking, Internet Banking ou 

Electronic Banking (EB). Este novo conceito encontra-se em crescimento explosivo em 

muitos países, transformando as práticas bancárias tradicionais. Ao oferecer serviços de 

EB, as instituições financeiras tradicionais pretendem baixar os custos operacionais, 

melhorar os serviços bancários, reter consumidores e expandir quota de clientes. 

Este projecto de investigação tem por objectivo principal analisar, avaliar e 

caracterizar as soluções tecnológicas do EB em Portugal. 
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Abstract 
Economic activities are part of the quotidian since almost ever. With the 

circulation and presence of several types of currencies in societies (e.g, roman coins, 

barbaric imitations, dinars, silver coins, real coins, escudo, cruzado) alike a growth in 

the use of currency, the banking appeared. Banking is a large sector that exists since a 

long time, being one of the most important economic contributes to the Portuguese 

development. 

Financial services have become an extremely competitive activity, demanding 

and sophisticated, and the Portuguese market is an absolute reflection of this broader 

sectoral context.  

In this new millennium the advent of the Internet has had a significant impact 

on the banking service which is traditionally offered by banks agencies to customers. 

With the help of the Internet, customers can access their banking services anytime and 

anywhere, if there is access to the Internet. This new kind of service is referred as on-

line Banking, Internet Banking or Electronic Banking (EB). This new concept is in 

explosive growth in many countries, transforming the traditional banking practice.  

Offering services with EB, traditional financial institutions seek to lower 

operating costs, improve banking services, retain consumers and expand their share of 

customers.  

The purpose of the present investigation project is the review, evaluation and 

characterization of the technological solutions of EB in Portugal. 
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1. Introdução 
Neste primeiro capítulo do projecto de investigação pretendem-se abordar os 

principais temas inerentes ao mesmo, nomeadamente o surgimento da banca e sua 

evolução até ao surgimento das plataformas digitais disponibilizadas pelos vários 

bancos. 

As actividades económicas fazem parte do quotidiano desde praticamente 

sempre. O pagamento de produtos, serviços ou dívidas, podiam ser efectuados em forma 

de troca por outros produtos ou serviços, até ao surgimento de outras formas de 

pagamento como a moeda e a nota [Silva et al., 2003]. Com a circulação da moeda nas 

sociedades, com a presença de vários tipos de moedas distintas e a par de um 

crescimento do uso da moeda, surgiu a banca. 

A banca é um sector de grande dimensão que existe há muito tempo, sendo um 

dos principais contributos económicos para o crescimento de Portugal. Trata-se de uma 

actividade económica que trabalha com mais dinheiro do que qualquer outra, sendo este 

a sua matéria-prima – os activos dos bancos são essencialmente constituídos pelos 

passivos das empresas e de particulares, a quem concedem créditos, sendo 

provavelmente a actividade económica que opera com capital próprio mais baixo 

[Almeida e Sousa, 2005].  

Banco, no seu significado comum, é um estabelecimento de crédito para 

transacção de fundos monetários [Editora, 2008]. Beck [Beck, 2001], considera banco 

uma entidade intermediária especial disseminada numa série de sucursais locais, que 

fornece um conjunto de serviços distintos e diversificados quando comparado com 

outros intermediários que concentram os seus produtos ou serviços num tipo de negócio 

específico (por exemplo, um banco fornece créditos a empresas e clientes privados, 

vende acções, paga juros de poupanças e depósitos, distribui capital do banco central 

desde as sucursais até aos seus clientes, em forma de dinheiro, de cheques ou da 

disponibilização de meios electrónicos para movimentação de capitais). 

Os serviços financeiros constituem uma actividade extremamente competitiva, 

exigente e sofisticada, e o mercado português é reflexo absoluto deste contexto sectorial 

mais abrangente. As profundas alterações que se iniciaram na década de 80, e que se 

foram intensificando ao longo dos anos decorrentes, resultam num quadro actual 

manifestamente concorrencial e, consequentemente, na necessidade permanente por 
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parte dos bancos de encontrar novas formas de actuação que lhes permitam servir de 

forma eficaz os interesses dos diversos constituintes da sua actividade, designadamente 

accionistas, clientes, colaboradores e autoridades reguladoras [Almeida e Sousa, 2005].  

 O actual panorama de negócio do sector bancário é caracterizado por um 

ambiente complexo onde a necessidade de organização, definição estratégica e objectiva 

são características fundamentais para potenciar um negócio eficaz no sector, 

rentabilizando ao máximo cada investimento, cada movimento e cada cliente [Almeida 

e Sousa, 2005], tornando-se relevante a criação de afinidade entre a entidade e o cliente 

[Bose e Sugumaran, 2003]. 

Neste novo milénio o advento da Internet teve um impacto significativo no 

serviço bancário que é tradicionalmente oferecido pelas agências bancárias para os 

clientes [Liao e Cheung, 2003; Kim e Prabhakar, 2004]. Com a ajuda da Internet, os 

clientes podem fazer os seus serviços bancários a qualquer hora e em qualquer lugar, 

desde que o acesso à Internet esteja disponível. Este novo tipo de serviço denomina-se 

on-line Banking, Internet Banking ou Electronic Banking (EB), encontrando-se em 

crescimento explosivo em muitos países [Liao e Cheung, 2003].  

Ao oferecer serviços de EB, as instituições financeiras tradicionais pretendem 

baixar os custos operacionais, melhorar os serviços bancários, reter consumidores e 

expandir quota de clientes [Lichtenstein e Williamson, 2006; Shao, 2007]. A presente 

dissertação tem como principal objectivo analisar, avaliar e caracterizar as soluções 

tecnológicas do EB em Portugal. 

1.1 Contexto histórico 

Ao longo de várias décadas e séculos circularam em todo o mundo e 

particularmente em Portugal inúmeros tipos de moedas (por exemplo, moedas romanas, 

imitações bárbaras, dinares, moedas de prata, moedas reais, escudo, cruzado), em eras 

de reinados, passando por vários condados, até ao presente Portugal Democrático.  

No âmbito do desenvolvimento da banca portuguesa, iniciava-se uma fase 

moderna na actividade bancária em 1821, com a fundação do Banco de Lisboa. Desde 

então surgiram concessões de crédito, aceitação de depósitos, operações de desconto, 

bem como amortizações de papel-moeda [Portugal, 1998]. 
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Na Europa, vários comerciantes, em nome individual ou colectivo, passavam 

recibos sobre dinheiro depositado. Além do comércio, dedicavam-se a actividades 

financeiras, como cambistas e banqueiros. Com o aumento desta actividade, que tomou 

proporções de "operação bancária", desenvolveram-se formas diferentes de recibos e 

ordens de pagamento: a Letra de Câmbio, a Livrança, o Cheque e a Nota de Banco. Foi 

o Banco de Estocolmo, em 1661, que criou as primeiras notas bancárias em toda a 

Europa [Portugal, 1998]. 

Em Portugal, no séc. XVII, no reinado de D. Pedro II, surgiu a primeira 

experiência conhecida de utilização do papel como forma de dinheiro – Recibos ou 

Escritos da Casa da Moeda, sendo as notas do Banco de Lisboa as primeiras a surgir em 

Portugal, em 1822. Por conseguinte foram criados dois sistemas de emissão: um 

unificado no Sul sob o controlo do Banco de Portugal (BP), outro concorrencial no 

Norte. Estes dois sistemas de emissão coexistiram teoricamente até 1887 quando o 

Governo optou por contratar com o BP o exclusivo da emissão que foi definitivamente 

acatada pelo acordo de 1891 [Portugal, 1998]. 

Em 1858 o número de estabelecimentos de crédito a operar no Continente 

elevava-se a 5, no final da década de 60 eram já 15 e nas vésperas da crise de 1876 

atingiam 52 [Portugal, 1998]. 

As cidades de Lisboa e Porto chamaram a si a criação da maioria dos bancos, 

facto que não deixa de estar de acordo com a concentração das actividades comerciais, 

nomeadamente as relacionadas com o exterior, para que convirjam uma grande parte 

das operações activas. 

A importância crescente do BP na vida económica portuguesa traduziu-se, para 

além da associação estreita com o Estado, numa progressiva implantação no território 

nacional [Portugal, 1998]. 

Até 1888 a presença do BP era ainda relativamente restrita. Só com a lei de 29 

de Julho de 1887 lhe foi imposta a obrigatoriedade de criar Caixas Filiais ou Agências 

em todas as capitais dos distritos administrativos do Continente e ilhas adjacentes. 

Contudo, só a partir de 1895-1896 passaram a funcionar as 19 Agências previstas na lei 

orgânica [Portugal, 1998]. 

Em Portugal as tensões mundiais dos anos 70 coincidiram com  

a turbulência da Revolução de Abril de 1974. Do ponto de vista económico, este foi um 
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período de incerteza típica de contextos revolucionárias, tendo ficado marcado  

pela nacionalização dos principais sectores da economia. Esta revolução intentou uma 

muito rápida e significativa "Modernização" das instituições, a fim de trazer o país para 

mais perto das normas europeias em várias dimensões [Gaspar et al., 1998; Mendes e 

Rebelo, 2003]. 

 O período entre as guerras mundiais foi caracterizado por um reforço da ideia 

de uma Europa unida. Após a 2ª Guerra Mundial e as consequentes divisões da Europa 

numa parte leste e numa parte ocidental, as motivações eram suficientemente fortes, os 

países da Europa Ocidental decidiram unir-se num certo número de organizações 

internacionais. Para a cooperação económica, seis países (Bélgica, França, Alemanha, 

Itália, Luxemburgo e Países Baixos) assinaram o tratado para o estabelecimento da 

Comunidade Económica Europeia (CEE) em Roma, em 1957. A CEE congratulou-se 

com novos membros como a Dinamarca, Irlanda e Reino Unido em 1973, Grécia em 

1981, Portugal e Espanha em 1986 e Áustria, Finlândia e Suécia em 1995. Um dos 

objectivos do Tratado CEE foi o estabelecimento de um mercado comum, que é 

caracterizado pela livre circulação de mercadorias, trabalhadores, capital e serviços, e 

liberdades de estabelecimento [Benink, 2004]. A CEE foi renomeada posteriormente de 

União Europeia (UE).   

A adesão de Portugal à UE e a tentativa de criação de um mercado financeiro 

integrado, também foi um factor impulsionador do processo de liberalização. Tais 

alterações contribuíram para uma redefinição de objectivos por parte das instituições 

bancárias nacionais, sobretudo na presença de um ambiente mais competitivo. A 

liberalização do sector financeiro contribuiu para a reestruturação do sector [Carvalho, 

2007]. 

Este período foi marcado por um crescimento económico, claramente 

demonstrado num número de indicadores, como o aumento de investimentos nacionais 

e estrangeiros, as reduções do desemprego e da inflação, e um profundo período de 

liberalização económica juntamente com a reabertura do sector bancário à iniciativa 

privada [Gaspar et al., 1998; Rebelo e Mendes, 2000]. 

 O sector bancário Português testemunhou importantes mudanças na sua 

estruturação nas duas últimas décadas. Na década de 90, provavelmente nenhum outro 

sector da economia portuguesa teve mudanças tão profundas como o sector bancário. A 
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abertura do sector ao capital privado em 1984 e a reprivatização do processo que teve 

início em 1989 levou a um aumento muito importante no número de bancos que operam 

no país. Ao mesmo tempo, os bancos portugueses tiveram uma rápida e intensa 

utilização de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)[Mendes e 

Rebelo, 2003].  

No século XX, os acontecimentos mais relevantes para a moeda e banca 

portuguesa concentram-se no aparecimento de vários bancos comerciais devido à 

concorrência, informatização das tarefas bancárias, aparecimento da moeda de plástico, 

mais conhecida por cartões de crédito ou débito, entrada na UE em 1986, com a 

consequente adesão à moeda única (Euro), tendo ficado o BP subjugado ao Banco 

Central Europeu (BCE), e o aparecimento de novas formas de prestação de serviços 

bancários, como o EB, em que com acesso à Internet os clientes podem realizar os seus 

serviços bancários a qualquer hora do dia em qualquer lugar, sem terem a necessidade 

de se dirigirem às agências bancárias tradicionais [Portugal, 1998; Lichtenstein e 

Williamson, 2006]. 

1.2 Objectivos da dissertação 

Existem actualmente diversas plataformas de EB disponíveis na Internet em 

Portugal, disponibilizadas por vários bancos físicos e virtuais, nacionais e 

internacionais. Em todo o mundo são já milhões de pessoas que recorrem a estas 

plataformas para efectuar operações bancárias sem necessidade de deslocação física a 

um balcão ou mesmo a um ponto multibanco físico, no entanto, uma quantidade 

considerável de pessoas ainda não utiliza estas plataformas em Portugal. 

O presente projecto de investigação tem como principais objectivos a 

identificação, caracterização e avaliação de uma amostra significativa de soluções 

tecnológicas de EB disponibilizadas por bancos nacionais ou internacionais, através dos 

seguintes pontos: 

• Levantamento das entidades bancárias que operam em Portugal; 

• Tipificação dos bancos identificados através da sua forma de prestação 

de serviços; 

• Selecção de uma amostra de plataformas de EB; 
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• Caracterização das funcionalidades das soluções tecnológicas 

seleccionadas; 

• Definição de parâmetros a avaliar; 

• Aplicação de método de avaliação às plataformas da amostra; 

• Obtenção de resultados e apresentação de conclusões. 

1.3 Processo de investigação 

A determinação da forma como se elabora o projecto de investigação constitui 

um passo de grande precaução e subjectividade, no entanto, podem existir tarefas mais 

apropriadas para um determinado projecto em relação a outras [Ribeiro, 2007].  

Os métodos de investigação podem classificar-se segundo várias perspectivas, 

no entanto a mais comum distingue métodos quantitativos e qualitativos [Myers, 1997; 

Hazzan et al., 2006]. 

Os métodos que se baseiam na modelação matemática, na experimentação 

laboratorial e nas especificações formais classificam-se como métodos quantitativos e 

são os utilizados geralmente na investigação das ciências naturais e nas engenharias. 

Alguns destes métodos aceitam estudos estatísticos, experiências laboratoriais ou 

métodos numéricos nas ciências sociais [Myers, 1997; Macedo et al., 2005; Ribeiro, 

2007]. 

Os métodos qualitativos surgiram no seio da investigação nas ciências sociais 

com o objectivo de potenciar o estudo das pessoas e sua integração no meio que as 

rodeia. A investigação qualitativa é muitas vezes aplicada à investigação de fenómenos 

sociais e culturais, envolvendo recurso a dados qualitativos, resultantes de recursos 

como entrevistas, documentos científicos, relatórios e observações [Myers, 1997; 

Macedo et al., 2005; Hazzan et al., 2006; Ribeiro, 2007]. 

O projecto de investigação foi elaborado segundo uma abordagem qualitativa 

interpretativa, uma vez que todo o trabalho elaborado se baseia na interpretação de 

vários documentos científicos e análise de uma amostra de soluções tecnológicas de EB 

existentes em Portugal. 
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Na classificação da abordagem qualitativa existem ainda várias metodologias 

de investigação de Sistemas de Informação (SI), como experiências em campo, Casos 

de Estudo (survey), Simulação, Action Research e Etnografia [Macedo et al., 2005]. 

Na metodologia Action Research, o investigador é um elemento activo na 

concretização da mesma. Baseia-se na análise dos resultados obtidos por mudanças 

induzidas no objecto em estudo. Trata-se de um método qualitativo que se insere na 

corrente filosófica do interpretivismo [Macedo et al., 2005] – a sua essência encontra-se 

num processo interactivo de duas fases, incluindo a fase de diagnóstico e 

avaliação[Trauth et al., 2008].  

Existem várias correntes filosóficas das quais se destacam a corrente positivista 

e interpretivista. A posição positivista assume que a realidade é objectiva e 

independente do observador, enquanto que a posição interpretivista defende que a 

realidade é o resultado da interpretação do observador. Os positivistas advogam que a 

forma correcta de gerar conhecimento é através da construção de teorias que são 

posteriormente validadas, recorrendo a testes estruturados. A visão interpretivista 

defende que o conhecimento sobre a realidade só pode ser construído através da 

compreensão e interpretação dos fenómenos em estudo. Os métodos de investigação na 

corrente interpretivista, baseiam-se na inserção do investigador no meio da realidade em 

estudo, enquanto os métodos positivistas assentam na formulação e verificação de 

hipóteses através de testes [Myers, 1997; Macedo et al., 2005; Villiers, 2005; Ribeiro, 

2007]. 

Para o presente projecto de investigação, foi seleccionada a metodologia 

Action Research, sendo as suas características as mais adequadas para dar continuidade 

ao presente projecto. Na Figura 1 encontram-se as etapas utilizadas no presente projecto 

de investigação. 
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Definição da área 
de investigação

Estruturação do 
projecto de 

investigação

Diagnóstico

Recolha de 
informação

Elaboração de 
cenários de 
recolha de 

informação de 
acordo com os 

objectivos 
pretendidos

Apresentação de 
resultados

 
Figura 1. Etapas do projecto de investigação 

As várias metodologias de investigação existentes definem um conjunto de 

métodos, técnicas e ferramentas para conduzir o processo de investigação. Sendo Action 

Researh o método adoptado para o projecto de investigação, as principais técnicas de 

recolha de dados utilizadas englobam [Macedo et al., 2005]: 
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• Análise de documentos: recolha, leitura e análise de documentos escritos 

ou outros documentos sobre a área de investigação, nomeadamente a 

banca e o EB;  

• Observação: esta técnica baseia-se na observação de um conjunto de 

fenómenos com o objectivo de recolher dados sistematicamente. O 

observador pode ter um papel participativo ou não dependendo do 

método de investigação em que é usado. Esta técnica é aplicada na 

análise, caracterização e identificação das funcionalidades das soluções 

tecnológicas de EB. 

Como contributo do presente projecto de investigação, pretende-se obter uma 

percepção das principais características, mais-valias e lacunas de uma amostra de 

plataformas de EB a operar actualmente em Portugal. 

1.3.1 Definição da área de investigação 

Como fonte do presente projecto de investigação surgiu a necessidade de obter 

uma percepção das várias plataformas de EB a operar em Portugal. A diversidade de 

bancos, plataformas, produtos e serviços (embora existam várias semelhanças), a 

própria expansão do conceito de EB, constituem motivação para o desenrolar de uma 

dissertação assente na identificação, caracterização e avaliação das plataformas de EB. 

1.3.2 Estruturação do projecto de investigação  

Além da identificação da metodologia de investigação a seguir, revela-se 

fundamental compreender qual a importância de utilizar a estrutura de actividades 

definidas e quais os instrumentos de suporte às mesmas. 

De forma a levar a cabo todas as actividades consequentes à estruturação do 

projecto de investigação, surgiu a necessidade de definir instrumentos a aplicar, quer 

qualitativos quer quantitativos. Para o presente projecto de investigação foram definidos 

os seguintes instrumentos: 
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• Documentos científicos: documentos obtidos de livros de proceedings, 

revistas científicas e dissertações, de várias entidades tais como ACM1, 

B-On2, Springerlink3e IEEE4; 

• Relatórios organizacionais: conjunto de indicadores fornecidos por 

entidades organizacionais tais como a Instituto Nacional de Estatística 

(INE), Eurostat, Unidade Missão Informação e Conhecimento (UMIC) e 

IDC5; 

• Informações recolhidas na World Wide Web (WWW): embora em casos 

pontuais, com a necessidade de complementar informações da 

dissertação ou imagens. 

Dicionários ou tradutores foram utilizados numa perspectiva secundária, 

auxiliar aos instrumentos já referidos. Desta forma, torna-se possível obter uma maior 

percepção dos conceitos em análise e estudo no presente projecto de investigação. 

1.3.3  Diagnóstico 

De forma a dar procedimento ao projecto de investigação foi necessário 

efectuar uma análise à área em estudo, nomeadamente ao sector bancário em Portugal e 

a nível internacional. Foi também necessário compreender os estudos elaborados neste 

âmbito tanto a nível nacional como a nível internacional, para compreender as 

principais características e lacunas neste contexto. 

1.3.4 Recolha de informação 

Ao longo do projecto de investigação, tornou-se relevante a pesquisa e análise 

das instituições financeiras que operam em Portugal, não só com o objectivo de as 

identificar, mas também com o objectivo de analisar a sua posição no mercado nacional, 

a forma como interagem com os seus clientes e as plataformas ou meios que 

disponibilizam. Desta forma, torna-se possível obter um universo de instituições 

bancárias existentes em Portugal que disponibilizam plataformas de EB. 

                                                 

1 http://portal.acm.org 
2 http://www.b-on.pt 
3 http://www.sciencedirect.com/science/search/allsources 
4 http://www.ieee.org 
5 IDC - subsidiária de International Data Group (IDG) 



Capítulo 1 – Introdução 

 

11

Através da recolha de informação, torna-se possível definir uma amostra 

significativa de plataformas de EB para posterior aplicação de um método de avaliação 

previamente definido. 

A recolha de informação permite também obter maior grau de familiaridade 

com os conceitos adjacentes ao presente projecto de investigação e às suas 

características – obtenção de várias perspectivas e pontos de vista sob o mesmo conceito 

ou característica, tipificações associadas a um determinado conceito, outros conceitos 

associados implicitamente, vantagens, desvantagens, mais-valias, estado da arte – no 

sentido de compreender com maior detalhe o principal conceito em análise na presente 

dissertação. 

1.3.5 Elaboração de cenários de recolha de informação 

De forma a concretizar os objectivos do presente projecto de investigação, foi 

elaborada uma listagem dos bancos inscritos no BP e feita uma tipificação aos mesmos, 

permitindo ter uma classificação acerca da nacionalidade do banco e dos tipos de 

presença dos mesmos, tendo como principal objectivo identificar no universo bancário 

quais as formas de prestação de serviços bancários, mais concretamente, se têm 

presença física através de estabelecimentos bancários tradicionais e se têm presença on-

line através de disponibilização de sítios e plataformas de EB. 

Como passo seguinte apresenta-se uma amostra dos bancos a operar em 

Portugal com objectivo de analisar as características/funcionalidades das plataformas de 

EB. Esta amostra tem como critérios a presença dos bancos em termos de quotas de 

mercado e a nível de activos financeiros. Para a amostra também é considerada a análise 

a instituições bancárias com presença tradicional e on-line, e instituições com presença 

apenas on-line. 

1.3.6 Apresentação de resultados 

Após a identificação das funcionalidades das plataformas de EB e da avaliação 

das mesmas, são apresentados resultados em formato textual e gráfico das conclusões 

acerca das suas principais funcionalidades, em detalhe com base nos parâmetros de 

avaliação previamente estabelecidos. 



Capítulo 1 – Introdução 

 

12

1.4 Organização da dissertação  

 A dissertação é composta por cinco capítulos divididos em dois momentos 

fundamentais – um primeiro momento constituído pelo primeiro, segundo e terceiro 

capítulos, que introduzem e contextualizam o projecto de investigação, e um segundo 

momento constituído pelo quarto e quinto capítulos, que apresentam o contributo do 

presente projecto bem como as conclusões. 

O primeiro capítulo pretende introduzir os temas inerentes ao EB e os 

principais objectivos a realçar na presente dissertação. 

No segundo capítulo são abordados os temas relacionados com a banca – é 

abordado e caracterizado o conceito no mercado internacional, e em concreto no 

mercado nacional, referindo aspectos como o seu surgimento, evolução e principais 

características. 

No terceiro capítulo são apresentados os temas relacionados com o conceito de 

EB, onde são apresentadas definições, o seu surgimento a nível nacional e internacional, 

as vantagens e desvantagens, bem como os factores que influenciaram a sua adopção. 

O quarto capítulo é o principal contributo deste projecto de investigação, em 

que são apresentadas as instituições financeiras actualmente em Portugal, é identificada 

a amostra de plataformas de EB, são apresentados os parâmetros a avaliar e são 

avaliadas as plataformas de EB de acordo com os critérios definidos. Neste capítulo são 

ainda apresentados os resultados das avaliações das plataformas em estudo.  

O quinto e último capítulo encerra a dissertação apresentando as conclusões, 

constituindo os objectivos alcançados. 

Como complemento é apresentado um anexo que possui em detalhe as 

descrições das características/funcionalidades das plataformas de EB em análise na 

presente dissertação. 

O próximo capítulo tem ênfase no conceito de banca, no seu surgimento, 

evolução e caracterização em Portugal. 
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2. Banca  
O presente capítulo tem como fundamento abordar e caracterizar o conceito de 

banca no mercado internacional, e em concreto no mercado nacional – o seu 

surgimento, evolução e principais características. 

2.1 Definição  

Embora o conceito de banca seja direccionado para a área financeira, 

envolvendo o movimento de capitais, a sua definição pode levar a diversas 

subjectividades, sendo cada definição um elo que completa a definição anterior e 

enriquece a caracterização do conceito. 

Vários sociólogos acreditam que o mercado financeiro e bancário se trata de 

um sistema de interacções sociais, sendo os bancos os intermediários chave nas mesmas 

[Keister, 2002]. Segundo Keister [Keister, 2002] a banca é um mercado cujo 

funcionamento é suportado por um processo de intercâmbio económico entre 

compradores e vendedores. 

2.2 Caracterização do sistema financeiro português 

O sistema financeiro português tem sido alvo de grandes reformas estruturais. 

Até meados da década de 80, a banca portuguesa encontrava-se fortemente 

nacionalizada e condicionada por fortes controlos administrativos e legais. Em 1985 

apresentava características que eram mais próprias de uma economia de direcção 

central, planificada, do que de uma economia de mercado. Nesta época, o sistema 

financeiro português caracterizava-se por uma grande complexidade, sendo um sistema 

pouco competitivo e ineficiente [Almeida e Sousa, 2005]. 

 Nos anos seguintes, vários foram os factores que impulsionaram o 

desenvolvimento deste sector e que contribuíram para o aumento da sua eficiência, 

traduzindo-se na privatização de bancos existentes, na liberalização dos mercados, na 

aproximação da regulamentação existente em Portugal à de outras economias 

(nomeadamente europeias), e na crescente modernização das instituições, impulsionada 

sobretudo pelo aparecimento e adopção das novas tecnologias [Carvalho, 2007]. 
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A década de 90 foi de especial importância para o sector bancário português, 

sobretudo pelas importantes transformações que sofreu. A partir desta fase os bancos 

portugueses começam a operar num mercado alargado – o europeu – e começam a 

enfrentar novos concorrentes e novas formas de concorrência. 

Em 2002 este sistema apresentava-se como um sistema moderno, totalmente 

aberto à concorrência, sendo comparável, em relação a um conjunto de indicadores de 

avanço tecnológico, eficiência, solvabilidade e rentabilidade, aos sistemas financeiros 

da generalidade dos outros países membros da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Económico (OCDE) [Leal, 2002]. 

Na realidade, o sistema financeiro português, ou mais concretamente o sector 

bancário português, à semelhança do que tem acontecido nas economias desenvolvidas, 

tem passado por um movimento de concentração na organização de grupos financeiros, 

como é o caso de algumas das instituições que ocupavam os lugares cimeiros em 1998 – 

Caixa Geral de Depósitos (CGD), Banco Espírito Santo (BES), Banco Português 

Atlântico (BPA), Banco Comercial Português (BCP) e Banco Português Santander 

Millenium (BPSM). Os bancos BCP e BPSM realizaram fusões com outros bancos 

sendo actualmente designados de Millenium BCP e Banco Santander Totta (BST). 

Assim, os activos geridos pelos cinco maiores grupos bancários representavam em 2002 

cerca de 68% do sector, enquanto os seus resultados líquidos correspondiam a 

praticamente 82% do resultado obtido pelo conjunto da banca [Leal, 2002]. 

2.3 Evolução da economia portuguesa 

Os activos dos bancos são essencialmente constituídos pelos passivos das 

empresas e de particulares, a quem concede créditos, tornando a banca num sector 

económico que opera com capital próprio mais baixo [Almeida e Sousa, 2005]. 

Segundo Neves e Belo [Neves e Belo, 2002], entre 1910 e 1958 verificava-se 

que o Produto Interno Bruto (PIB)6 teve um crescimento, embora os períodos da 1ª e 2ª 

Guerra Mundial tenham tido o nível mais baixo de actividade económica [Neves e Belo, 

2002]. 

                                                 

6 PIB – Medida da actividade económica que representa o valor de todos os bens e serviços produzidos 
por uma economia ao longo de determinado período 
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Através do estudo de Bonfim e Neves [Bonfim e Neves, 2002] em relação ao 

comportamento da economia portuguesa entre 1953-1995, é possível constatar que o 

PIB continuava com um crescimento acentuado. A Figura 2 apresenta valores relativos 

ao produto per capita e a sua tendência. Este gráfico ilustra o comportamento 

diferenciado assumido pela taxa de crescimento do PIB real. 

 
Figura 2. Comportamento da economia Portuguesa de 1953 a 1995 

Adaptado de: Banco de Portugal - Boletim Económico [Bonfim e Neves, 2002] 
 

Através da analise à Tabela 1 é possível analisar o aumento significativo do 

PIB, permitindo verificar que, entre 1985 e 2003, enquanto o PIB nacional aumentou 

em termos de preços de mercado, mais de 6 vezes, os activos dos bancos cresceram 

mais de 12 vezes, ou seja, o dobro do crescimento. A taxa de crescimento do PIB foi 

elevada e nos melhores anos (1986-1991) excedeu a média da UE, permitindo uma 

recuperação do produto per capita em cerca de 8,6% entre 1985 e 1996 [Gaspar et al., 

1998; Almeida e Sousa, 2005]. 
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Ano  Nº Balcões
Activo Líquido 
(€ mil milhões)

Activo Líquido/PIB 

1985     26510 129% 
1986     30670 122% 
1987  1509 35774 121% 
1988  1609 42907 121% 
1989  1741 51967 124% 
1990  1991 57476 114% 
1991  2702 82322 143% 
1992  2991 96133 148% 
1993  3336 114793 169% 
1994  3751 123854 169% 
1995  4369 145672 184% 
1996  4473 155903 181% 
1997  4850 182979 197% 
1998  5100 213043 211% 
1999  5487 232188 215% 
2000  5550 261407 226% 
2001  5359 284773 232% 
2002  5340 302214 235% 
2003  5431 333373 255% 

 

Tabela 1. PIB e activos líquidos entre 1985 a 2003 

                                    Adaptado de:[Almeida e Sousa, 2005] 

Não se tratou, no entanto, apenas de um crescimento quantitativo da actividade 

bancária – a sua evolução deveu-se sobretudo à capacidade de criar e satisfazer 

necessidades, utilizando novas tecnologias e preparando convenientemente os seus 

profissionais – os meios electrónicos de pagamentos ocupam hoje um espaço 

impensável há um quarto de século e o número de transacções bancárias aumentou de 

tal forma que, se tivessem de ser feitas pelos métodos tradicionais, talvez a totalidade da 

população portuguesa fosse insuficiente para tratar do número de operações bancárias 

que actualmente são realizadas [Almeida e Sousa, 2005]. 

A privatização de alguns bancos levada a cabo a partir de 1984, e o nascimento 

de muitos outros obrigaram a um esforço extraordinário de formação de recursos 

humanos, pois, durante o período em que o Estado foi o grande patrão da banca, quase 
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não existiu investimento, quer nos recursos humanos, quer em equipamentos [Almeida e 

Sousa, 2005]. 

Nos últimos anos a actividade bancária dispersou-se por todo o território 

português, de tal forma que não existe hoje praticamente uma pequena vila, por mais 

longínqua dos principais centros urbanos, que não possua o seu balcão bancário. 

Regiões 
Estabelecimentos  
por 10000 Hab. 

Regiões 
Estabelecimentos 
por 10000 Hab. 

Minho‐Lima  3,8  Cova da Beira  3,5 
Cávado  2,5  Região Centro  4,2 
Ave  2,4  Oeste  4,5 
Grande Porto  4,6  Grande Lisboa  5,2 
Tâmega  2,2  Península de Setúbal  3,3 
Entre Douro e Vouga 3,2  Médio Tejo  3,9 
Douro  3,9  Lezíria Tejo  4,6 
Alto Trás‐os‐Montes  4,6  Reg. Lisboa e V. do Tejo  4,6 
Região Norte  3,5  Alentejo Litoral  5,1 
Baixo Vouga  4,5  Alto Alentejo  6,2 
Baixo Mondego  4,1  Alentejo Central  5,4 
Pinhal Litoral  4,3  Baixo Alentejo  4,8 
Pinhal Int. Norte  3,9  Alentejo  5,4 
Dão‐Lafões  3,6  Algarve  6,3 
Pinhal Interior Sul  4,3  Açores  4,8 
Serra da Estrela  3,8  Madeira  4,4 
Beira Interior Norte  5,2  Portugal  4,3 
Beira Interior Sul  4,6       
 

Tabela 2. Nº de Estabelecimentos bancários em Portugal em 1995 

Adaptado de: [Ramos, 1997] 

A partir da Tabela 2 é possível verificar que existiam em Portugal no ano de 

1995, 4.3 estabelecimentos bancários por cada 10.000 habitantes, sendo que 

naturalmente a distribuição espacial destes balcões é desigual, oscilando entre um 

mínimo de 2,2 estabelecimentos por 10.000 habitantes na região do Tâmega e um 

máximo de 6,3 estabelecimentos também por cada 10.000 habitantes no Algarve 

[Ramos, 1997]. 
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Figura 3. Evolução do número de estabelecimentos e pessoal ao serviço (%) 

Adaptado de:[INE, 2007] 

Através da análise da Figura 3 é possivel evidenciar que até 1999 o número de 

estabelecimentos bancários aumentou, embora moderadamente, e que a partir de 2000 

teve uma diminuição significativa. Desde 1993 o número de pessoal no serviço bancário 

teve um decréscimo acentuado.  

Nos últimos 15 anos, o número de estabelecimentos dos Bancos e das Caixas 

Económicas cresceu a uma taxa média anual de 6,1%. Este crescimento foi mais 

expressivo na última década, atingindo o valor médio de 10,2%. Em termos absolutos, 

quando se comparam os anos de 1990 e 2005 é possível obter uma variação de 2.842 

estabelecimentos, o que corresponde a um crescimento de 138,2%. Em contrapartida, o 

pessoal ao serviço tem vindo a diminuir, registando-se nos últimos 13 anos, uma 

evolução média negativa de 1,9% e assistindo-se a uma diminuição de 10.130 

trabalhadores [INE, 2007]. Esta diminuição poderá estar influenciada pela aplicação das 

novas tecnologias à banca, bem como com as novas formas de prestação de serviços 

bancários.  

No que respeita à rede de caixa automática Multibanco, os últimos 15 anos 

reflectem uma evolução significativa. Esta evolução é notória, não só pelo incremento 

no número de terminais de caixa automática, mas também pelo aumento significativo 

das operações realizadas através dos mesmos. Em 1990, o número de terminais de caixa 

automática Multibanco era de 821, passando em 2006 para 11.489, o que se traduz num 

crescimento médio anual de 18,8%. Enquanto em 1990 a rede de caixa automática 
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Multibanco disponibilizava 0.8 terminais por 10.000 habitantes, em 2006 esse valor 

passou a ser de 10.8 [INE, 2007]. 

Embora a economia portuguesa tenha sofrido alguns avanços, nem toda a sua 

evolução tem sido positiva. Através da Figura 4 é possível obter uma percepção da 

situação económica portuguesa numa perspectiva histórica. Portugal tem sofrido 

recentemente um abrandamento no crescimento económico relativamente aos países 

mais ricos da UE, verificando-se que o pouco desenvolvimento das instituições 

bancárias portuguesas leva a constrangimentos no crescimento do ritmo da economia 

[Tavares, 2004; Blanchard, 2006]. 

 
Figura 4. Défice orçamental 

Adaptado de  :[Blanchard, 2006] 

Na Figura 4 é possível verificar a evolução da taxa de desemprego e os actuais  

défices públicos ou orçamentais7 desde 1995.   

Da análise do gráfico, destacam-se dois períodos – um primeiro (1995-2001), a 

partir de 1995, onde existiu uma diminuição do desemprego e um crescimento rápido do 

défice corrente; um segundo período, desde 2001 (2001-2007), onde existiu um 

aumento do desemprego e um contínuo défice corrente, com previsões para se manter 

[Blanchard, 2006].  

                                                 

7 Défice público ou défice orçamental corresponde ao saldo negativo das contas públicas, ou seja, à 
diferença entre as despesas do Estado e as suas receitas durante um determinado período de tempo 
(geralmente considera-se o período um ano) 
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Assim, revela-se necessário manter uma reforma abrangente e sustentada para  

o crescimento da economia portuguesa, no sentido de retomar as taxas mais elevadas e 

assim reduzir as diferenças entre as economias de outros países da UE [Tavares, 2004]. 

Actualmente, em termos tecnológicos, a banca portuguesa encontra-se num 

patamar muito próximo da sua congénere europeia, tendo actuado atempadamente para 

se adaptar a novas exigências e incorporar as inovações de outros sectores [Almeida e 

Sousa, 2005]. Uma forma de demonstrar este aspecto é a utilização e adopção de 

indicadores compostos sintéticos coincidentes ou avançados como instrumentos de 

análise do estado geral da actividade económica. 

Apesar de se poder atribuir primazia ao PIB, dado que se trata da medida mais 

representativa da actividade económica como um todo, o PIB apresenta diversos 

inconvenientes. Em particular, o PIB é afectado por erros de medida, está disponível 

apenas numa periodicidade trimestral e a primeira estimativa, geralmente sujeita a 

revisões, é divulgada 70 dias após o fim do trimestre de referência no caso português. 

Assim, torna-se necessário recorrer à restante informação disponível para se ter uma 

percepção clara e atempada da evolução da economia numa frequência mais elevada 

[Rua, 2004]. 

Estes indicadores compostos procuram sintetizar a informação dispersa contida 

nas diversas variáveis económicas, captando a sua tendência de evolução dominante. 

Assim, como sucedeu com outras instituições, o Banco de Portugal (BP) desenvolveu 

em 1993 um indicador coincidente para a actividade global da economia portuguesa 

[Dias, 2003]. 

O indicador coincidente para a actividade económica, assim como o indicador 

coincidente do consumo privado, continuam a ser peças cruciais nas análises de 

conjuntura da economia portuguesa desenvolvidas pelo BP.  

Neste âmbito, e com a utilização destes indicadores é possível considerar que a 

banca inovou, não tanto por ter levado a cabo investigação científica, mas por ter 

incorporado dados científicos produzidos para outros sectores, adaptados, naturalmente, 

a necessidades específicas [Almeida e Sousa, 2005]. 

A banca portuguesa esteve na primeira linha da inovação financeira de 

métodos, instrumentos e procedimentos, na criação de sociedades comuns de serviços, 
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nos mercados, nos produtos, nos processos e nos próprios canais de prestações de 

serviços, já que, além da nova arquitectura dos balcões e do aumento do respectivo 

número, generalizou os Point Of Selling (POS) junto dos estabelecimentos comerciais e 

soube utilizar a banca pelo telefone e via informática, permitindo ao cliente estar em 

contacto com o seu banco, independentemente do sítio em que se encontre e durante 24 

horas por dia [Almeida e Sousa, 2005]. 

2.4 Panorama actual do sistema financeiro português 

Em Portugal, o sistema bancário assegura uma grande parte do financiamento 

obtido pelo sector privado não financeiro e, embora em menor grau, recolhe boa parte 

da poupança financeira acumulada pelo mercado público [BP, 2006].  

Em 2006, realizou-se em Portugal um programa de avaliação do sistema 

financeiro realizado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), tendo o BP estado 

envolvido enquanto autoridade de supervisão das instituições de crédito e sociedades 

financeiras [BP, 2006]. Como resultado da avaliação, o FMI reconheceu que o 

enquadramento regulamentar português é sólido e altamente concordante com os 

padrões internacionais, que a supervisão das instituições financeiras pelo BP é activa, 

profissional e bem organizada, e que o sistema bancário português é robusto, bem 

gerido e competitivo [BP, 2006]. 

Com o estudo conclui-se que em 2006, quando comparado com padrões 

internacionais, o sistema bancário manteve uma rentabilidade elevada, sendo de realçar 

a natureza recorrente de boa parte dos resultados dos bancos [BP, 2006]. 

Em 2006 apesar do enquadramento macroeconómico internacional ser 

globalmente bastante favorável, existe um conjunto de factores cuja materialização é 

susceptível de colocar desafios relevantes à estabilidade financeira a nível global. O 

crescimento robusto da economia mundial tem sido acompanhado de baixa volatilidade 

nos mercados financeiros, bem como de reduzidos prémios de risco na dívida privada de 

economias desenvolvidas e de emitentes soberanos de economias de mercado 

emergentes [BP, 2006]. Assim, uma das possíveis explicações para a evolução muito 

positiva nos mercados financeiros, num contexto de subida das taxas de juro a nível 

global, estará associada à credibilidade dos bancos centrais na continuação dos seus 



Capítulo 2 – Banca 

 

 

22

objectivos de estabilidade de preços, originando prémios de risco de prazo e de crédito 

mais baixos [BP, 2006].  

No que diz respeito à economia portuguesa, sendo uma pequena economia 

aberta e plenamente integrada internacionalmente do ponto de vista económico e 

financeiro, a exposição a estes riscos a nível global assume especial relevância. De 

facto, os bancos portugueses encontram-se expostos a alterações de sentimento de 

mercado [BP, 2006]. 

Essa sensibilidade ocorre por via da alteração de valor nos activos e da 

confiança dos investidores nos mercados internacionais onde os bancos portugueses 

financiam a sua actividade, incluindo o mercado de cedência de créditos, 

nomeadamente através de operações de titularização [BP, 2006]. 

O elevado nível de endividamento dos particulares constitui uma 

vulnerabilidade relevante para a economia portuguesa, sobretudo num contexto de 

aumento das taxas de juro e de uma melhoria ainda principiante da situação no mercado 

de trabalho [BP, 2006]. 

Acerca das empresas não financeiras é de salientar que estas têm registado 

fluxos de financiamento significativos, em discordância com a evolução do 

investimento empresarial nos últimos anos. O crédito bancário no sector das empresas 

apresentou uma aceleração, em particular no conjunto de empresas de maior dimensão, 

facto que ficou a dever-se a amortizações comerciais, substituto próximo dos 

empréstimos bancários no financiamento destas empresas [BP, 2006]. 

Os resultados dos dados qualitativos recolhidos junto dos bancos aponta para 

que a procura de crédito bancário tenha, nos últimos anos, também sido sustentada por 

operações de reestruturação de dívida, nomeadamente com o objectivo de evitar 

situações de incumprimento iminente de algumas franjas das pequenas e médias 

empresas [BP, 2006]. 
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Principal indicador 

(%), valores em final de período 

Indicador macroeconómico  e 
financeiro 

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006

Taxa de variação real do PIB    
   EUA8  4,40  3,70  0,80  1,60  2,50  3,90  3,20  3,30
   Área do euro  3,00  3,90  1,90  0,90  0,80  2,00  1,40  2,60
   Portugal  3,90  3,90  2,00  0,80  ‐0,80  1,30  0,50  1,30
 

Tabela 3. Principal indicador da economia Portuguesa entre 1999 a 2006 

Adaptado de: [BP, 2006] 

Dezembro  Variações 
Principais Variáveis e Indicadores 

2006  2005  Absolutas  Relativas (%)

1. Dados Gerais (em milhões de euros)             
Activo Líquido  349761 323671 26091  8,1
Crédito sobre Clientes  220823 200940 19883  9,9
Recursos de Clientes  145454 140330 5124  3,7
Responsabilidades Representados por Títulos  42607 37332 5276  14,1
Número de Balcões  4931 4696 235  5
Número de Empregados  51586 47503 3983  8,4
Resultado Bruto de Exploração  3996 3247 749  23,1
Resultados do Exercício  2304 1720 584  33,9

 

Tabela 4. Principais indicadores da actividade económica 2005 e 2006 

Adaptado de: [APB, 2007] 

Através da Tabela 3 e da Tabela 4 é possível evidenciar que a taxa de variação 

real do PIB entre 2000 e 2001 teve um decréscimo tanto na banca portuguesa como nos 

EUA e na zona do Euro. Já entre 2001 a 2006 a taxa teve um aumento significativo na 

banca internacional sendo que em Portugal em 2003 teve um decréscimo muito 

significativo, vindo a melhorar em 2006. [CGD, 2006; APB, 2007]. 

Na Tabela 5 estão presentes os principais indicadores da evolução da economia 

portuguesa entre 2004 a 2006, onde é notória a recuperação da economia portuguesa no 

ano de 2006 face ao período homólogo. 

 

 

                                                 

8 EUA – Estados Unidos da América 
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   2004  2005  2006 

PIB (Taxas de variação real)  1,3 0,4 1,2 
  Consumo Privado  2,3 1,7 1,2 
  Consumo Público  2,6 1,9 ‐0,2 
  Exportações  5,4 1 9,3 
  Importações  6,8 1,6 4,3 
Taxa de Inflação  2,5 2,1 3 

 
Tabela 5. Indicadores da Economia Portuguesa 

Adaptado de: [BP, 2006] 

A recuperação foi sustentada pelas exportações, cujo ritmo de aumento atingiu 

9,3%, enquanto as importações progrediram cerca de 4,3%, em termos anuais, 

evidenciava-se uma evolução favorecida pelo maior dinamismo das economias da zona 

Euro, mas também por outras zonas fora da UE e parceiras comerciais de Portugal 

[CGD, 2006]. 

Segundo o BP, as perspectivas para a economia portuguesa apontam para a 

manutenção da recuperação da actividade económica no período 2008-2009. Após um 

crescimento de 1,2% em 2006, as estimativas mais recentes apontam para que o PIB 

tenha aumentado 1,9% em 2007 [BP, 2008]. A actual projecção apresenta um 

crescimento de 2,0% em 2008 e de 2,3% em 2009, valores próximos dos projectados 

para a área do Euro [BP, 2007]. 

2.5 Banca internacional 

O sector financeiro desde há muito tempo tem sido um sector em expansão e 

desenvolvimento. Algumas foram as iniciativas para esta expansão, nomeadamente em 

17 de Maio de 1930 por um acordo internacional celebrado entre a Bélgica, Alemanha, 

França, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, tendo sido criado o Bank for 

International Settlements (BIS) 9.  

Assim, em 1958, com o tratado de Roma, surgiu a ideia de criar a União 

Económica e Monetária (UEM) na Europa. Afinal, a constituição da UEM é um dos 
                                                 

9 BIS – é a organização financeira internacional mais antiga do mundo, fomenta a cooperação monetária e 
financeira internacional e actua como um banco para os bancos centrais 
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feitos da integração europeia, sendo provavelmente o mais importante até ao presente. 

Os objectivos iniciais da Comunidade Económica Europeia (CEE) limitavam-se 

essencialmente à constituição de uma união aduaneira e de um mercado agrícola 

comum, o que não significava a integração no domínio monetário. Além disso, na 

altura, todos os países da CEE integravam um sistema monetário internacional que 

funcionava razoavelmente bem [Scheller, 2006]. 

O número de países da UE foi também aumentando. A Dinamarca, a Irlanda e 

o Reino Unido aderiram em 1973, seguidos da Grécia oito anos mais tarde. Portugal e 

Espanha tornaram-se membros em 1986 e a Áustria, a Finlândia e a Suécia em 1995. O 

alargamento prosseguiu em 1 de Maio de 2004, com a entrada para a União Europeia 

dos seguintes dez países: Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, 

Lituânia, Malta, Polónia e República Checa [Trichet, 2006]. 

A progressão no sentido da UEM desenrolou-se em três fases. A primeira fase 

(1990-1993) caracterizou-se sobretudo pela constituição de um mercado europeu único, 

através do desmantelamento de todos os entraves à livre circulação de pessoas, 

mercadorias, capital e serviços na Europa.  

A segunda fase (1994-1998) teve início com a criação do Instituto Monetário 

Europeu e foi dedicada aos preparativos técnicos para a moeda única, à prevenção de 

défices excessivos e ao reforço da convergência das políticas económicas e monetárias 

dos Estados-Membros (com vista a assegurar a estabilidade dos preços e finanças 

públicas sólidas).  

A terceira fase teve início em 1 de Janeiro de 1999 com a fixação irrevogável 

das taxas de câmbio, a transferência da responsabilidade pela política monetária para o 

BCE e a introdução do Euro como a moeda única. A ideia de uma moeda comum para 

os Estados-Membros da CEE foi lançada pela primeira vez no Memorando da Comissão 

Europeia de 24 de Outubro de 1962 [Scheller, 2006]. No dia 1 de Janeiro de 2002, as 

notas e moedas de Euro entraram em circulação nos países que adoptaram a moeda 

única, tendo substituído as notas e moedas nacionais que deixaram de ter curso legal, o 

mais tardar em 1 de Março do mesmo ano. O BCE passou a constituir o cerne do 

Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), juntamente com os bancos centrais 

nacionais dos 25 Estados-Membros da UE [Trichet, 2006]. 
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A zona Euro é uma das maiores economias do mundo, com uma população 

que, em 2004, ascendia a 312 milhões de habitantes. Na sua totalidade, a UE é 

composta por 25 países e uma população de 460 milhões de habitantes. Em 

comparação, o número de habitantes nos Estados Unidos e no Japão é de, 

respectivamente, 294 e 128 milhões [Trichet, 2006]. 

Em termos de PIB expresso em paridades do poder de compra, os Estados 

Unidos foram a maior economia em 2004, com 20,9% do PIB mundial, seguidos da área 

do Euro com 15,3%. A parcela do Japão foi de 6,9%. As percentagens dos países da 

zona Euro, em termos individuais, são significativamente mais reduzidas [Trichet, 

2006]. Na Figura 5 é possível verificar as receitas, despesas e respectivo PIB da zona 

Euro. 
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Figura 5. Receitas, despesas e défice das administrações públicas na área do Euro (em percentagem do 
PIB) 

Adaptado de: [BCE, 2005] 

Em 2006, o crescimento económico mundial manteve-se robusto, tendo o PIB 

expandido a uma taxa de 5,1%, ligeiramente acima do ritmo observado em 2005 [CGD, 

2006]. Um dos principais contributos para este bom desempenho foi a intensificação das 

trocas comerciais a nível mundial, em especial na Ásia, que, excluindo o Japão, 

continuou como a região de maior dinamismo, com o produto a crescer a uma taxa 

superior a 8% [CGD, 2006]. 

Na Tabela 6 é possível evidenciar a evolução da economia internacional em 

2005 e 2006.  
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PIB  Inflação  Taxa de Desemprego 
  

2005  2006  2005  2006  2005  2006 

União Europeia   1,7 2,9 2,2 2,2 8,8  7,9
  Área Euro  1,4 2,6 2,2 2,2 8,6  7,8
  Alemanha  0,9 2,4 1,9 1,8 9,5  8,4
  França  1,2 2,2 1,9 1,9 9,7  9
  Reino Unido  1,9 2,7 2,1 2,3 4,7  5,3
  Espanha  3,5 3,8 3,4 3,6 9,2  8,6
  Itália  0 1,7 2,2 2,2 7,7  7,1
EUA  3,2 3,3 3,4 3,3 5,1  4,6
Japão  2,7 2,8 ‐0,6 0,3 4,4  4,2
Rússia  6,4 6,8 10,9 9      
China  10,2 10,6 3,8 2,2      
Índia  8,5 8 4,1 5      
Brasil  2,3 3,1 5,7 3      

 
Tabela 6. Economia Internacional em 2005 e 2006 

Adaptado de: [CGD, 2006; Eurostat, 2007] 

A China, a Índia e a Rússia mantiveram o elevado dinamismo registado no ano 

anterior (2004). Na Rússia, o PIB cresceu 6,8%, beneficiando do aumento dos preços da 

energia e da aceleração da procura interna [CGD, 2006]. 

No início de 2006 na UE existiam aproximadamente 8.300 bancos comerciais  

e mais de 30.000 instituições de crédito especializadas, aspectos quantitativos que 

podem constituir um argumento na competição com o sistema bancário dos EUA 

[Barbu e Vintilã, 2007]. 

Nos EUA, após crescimentos expressivos em anos recentes, assistiu-se, ao 

longo de 2006, a um abrandamento da actividade económica, reflectindo um 

significativo arrefecimento da actividade no mercado imobiliário, com uma quebra do 

investimento em habitação [CGD, 2006]. 

No ano de 2006, confirmou-se a retoma económica nos países membros da UE 

e da área do Euro. Os respectivos ritmos de expansão registados de 2,9% e 2,6%, contra 

as taxas de 1,7% e 1,4%, em 2005, foram os mais elevados desde 2001 e foram 

impulsionados, principalmente, pelo forte crescimento da procura interna, 

nomeadamente do investimento empresarial e do consumo privado, e pelo dinamismo 
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das exportações, sustentadas pelo acentuado crescimento da procura externa [CGD, 

2006]. 

De acordo com a actualização das previsões do FMI divulgada em Janeiro, 

depois de um crescimento superior ao esperado no terceiro trimestre de 2007, a 

actividade económica mundial terá começado a desacelerar, reflectindo a continuada 

turbulência nos mercados financeiros, como se pode verificar através da Figura 6. O 

crescimento da actividade mundial deverá reduzir de 4,9% em 2007 para 4,1% em 2008. 

De entre as previsões para as principais economias destaca-se uma revisão da taxa de 

crescimento anual do PIB em 2008 nos Estados Unidos e no Japão em -0,4% e -0,2%, 

respectivamente, para 1,5% nas duas economias e de -0,5% na área do Euro para 1,6%. 

Por seu turno a previsão de crescimento da China manteve-se inalterada em 10,0% [BP, 

2008].  

 
Figura 6. Variação do PIB 

Adaptado de:[BP, 2008] 

2.6 Tecnologias emergentes no sector bancário 

Sendo o sector bancário complexo em termos de produtos e prestações de 

serviços, existem cada vez mais tecnologias que têm vindo a ser adoptadas pela banca. 

Nas próximas subsecções são evidenciadas essas tecnologias bem como a sua 

forma de intervenção no sector bancário. 

2.6.1 Tecnologias de Informação e Comunicação  

A banca sempre foi uma actividade muito intensa de informações que invoca 

pesadamente as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para adquirir, 
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processar e fornecer as informações aos seus clientes [Teo e Tan, 2000; Koskosas e 

Paul, 2004]. O recurso a SI permite concentrar a informação relativa a cada cliente, 

permitindo ao banco obter uma percepção dos seus clientes com maior rapidez, 

facilidade e eficácia [Lowrie, 1970]. 

Os SI enfatizam a importância da integração e alinhamento da tecnologia com 

os outros sistemas existentes na organização (controlo, gestão, recursos humanos, etc.). 

Estes têm a incumbência da integração de aspectos sociais e humanos com aspectos 

tecnológicos [Sequeira e Serrano, 2002]. 

Deste modo, um SI, para além de ser um instrumento de apoio à tomada de 

decisão, tende a actuar sobre o padrão de análise da organização e dos sistemas 

envolventes, condicionando comportamentos, atitudes e desempenhos [Sequeira e 

Serrano, 2002], possibilitando a concentração da informação relativa a cada cliente e 

permitindo ao banco obter uma percepção dos seus clientes com maior rapidez, 

facilidade e eficácia. 

O desenvolvimento dos SI e das TIC tem contribuído para a transição de um 

sistema de comunicações vertical, característico de uma organização profundamente 

hierarquizada, para um sistema de comunicações em rede, que permite a transferência 

da informação relevante entre quem realmente dela precisa para o desempenho das suas 

tarefas. As organizações têm de estimular a comunicação entre as pessoas, no sentido de 

trocarem informações úteis ao seu desempenho [Sequeira e Serrano, 2002]. 

As TI impulsionaram o desenvolvimento de novas formas de organização do 

trabalho, nitidamente flexíveis, caracterizadas por uma ênfase na mudança de 

competências e nas novas exigências de qualificação. Neste contexto, a formação 

assume-se como um factor crucial [Sequeira e Serrano, 2002]. 

As TIC mais recentes podem ajudar as empresas não só a progredir e 

ultrapassar vários obstáculos, como também a sobreviver. A maioria das organizações, 

privadas ou públicas, quer na produção em série como na prestação de serviços, 

recorrem a várias formas de TIC para suportar as suas operações de forma rentável e 

eficaz. O desenvolvimento da tecnologia ao longo dos últimos anos, a par de uma 

diminuição dos custos de aquisição de equipamentos como computadores pessoais, 

permitem o acesso ao mundo digital a um custo mais baixo quando comparado com o 

custo de equipamentos semelhantes da década de 90 [Ribeiro, 2007].  
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São apontadas inúmeras vantagens no recurso às TIC, entre as quais rapidez, 

segurança, eficiência, melhorias organizacionais nos sectores público e privado e 

ganhos de produtividade, tendo-as tornado potenciais ferramentas auxiliares ao 

cumprimento de determinados objectivos por parte das empresas  [MSI, 1997; Cohen, 

2002]. 

Embora as TIC tenham sido traduzidas para o primeiro plano da atenção 

pública pelas recentes preocupações em torno do "bug millenium" (e mais recentemente 

do "Euro"), os sistemas tradicionais tiveram um alcance mais vasto de compra e 

relevância a nível organizacional. A rápida evolução comercial e organizacional traduz-

se numa resolução mais fácil após a introdução de novas tecnologias [Randall et al., 

1999]. 

As instituições financeiras têm estado desde há muito tempo na vanguarda da 

utilização de sistemas distribuídos por computador. Recentemente começaram a 

explorar a crescente utilização das TIC para apoiar a tomada de decisões, do controlo da 

qualidade e os serviços do cliente. Nos últimos anos, os bancos efectuaram inúmeras 

mudanças que são fortemente dependentes dos sistemas de TIC para facilitar a tomada 

de decisão, a coordenação e o fluxo de trabalho [Randall et al., 1999]. 

As TIC não são críticas apenas no processamento de informações, também  

fornecem uma forma de os bancos diferenciarem os seus produtos e serviços. Os bancos 

necessitam constantemente de inovar e actualizar para fornecer serviços fiáveis e 

convenientes aos seus clientes [Teo e Tan, 2000]. Assim, o rápido crescimento da 

Internet apresentou novas oportunidades, bem como ameaças para as empresas. Hoje, a 

Internet é um verdadeiro canal de entrega e distribuição de aplicações orientadas ao 

consumidor, estando na vanguarda desta evolução os produtos e serviços financeiros 

electrónicos [Teo e Tan, 2000]. 

Dada a cada vez mais omnipresente natureza da Internet, é importante para as 

organizações bancárias considerarem a melhor forma de usar o Comércio Electrónico 

(CE) e outras novas tecnologias para se posicionarem no mercado [Swatman et al., 

2005]. 

Com efeito, o surgimento das TIC levou muitos bancos a repensar as suas 

estratégias bancárias, a fim de permanecerem competitivos. Os clientes são hoje  

muito mais exigentes relativamente aos serviços bancários [Teo e Tan, 2000]. As TIC 
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continuam a ser uma séria preocupação de gestão nos dias de hoje, especialmente em 

termos de avaliação e de criação [Davamanirajan et al., 2006]. 

Embora os investimentos nas TIC tenham crescido rapidamente ao longo dos 

anos, o entendimento sobre os seus efeitos permanece incerto [Davamanirajan et al., 

2006]. No entanto, avanços significativos têm ocorrido com o passar dos anos, 

resultando numa maior confiança nas circunstâncias em que as decisões de investimento 

são feitas, trazendo as TI várias vantagens, principalmente a nível do processo 

empresarial, da indústria e do mercado, bem como a nível agregado da economia 

[Davamanirajan et al., 2006]. 

Existem vários estudos de vários autores relativamente ao valor das TIC nas 

mais variadas áreas, por exemplo, para avaliar o impacto das TIC, estudou-se o processo 

de negociação cambial bancário, incluindo etapas como pedidos de um cliente 

comercial, análise, execução e liquidação no comércio [Davamanirajan et al., 2006]. 

As empresas podem evoluir ao seu próprio ritmo, impulsionado por 

necessidades comerciais do mercado financeiro mundial, ao passo que as TIC podem 

evoluir ao seu próprio ritmo regido pela inovação tecnológica [Edwards et al., 2000]. 

As novas TIC geram benefícios económicos positivos para os bancos no 

comércio de serviços. O desempenho de actividades do comércio internacional é cada 

vez mais afectado por uma variedade de TIC [Davamanirajan et al., 2006]. Segundo a 

IDC,  o sector financeiro nacional investiu em 2007 cerca de 700 milhões de Euros em 

TIC [IDC, 2007]. 

Por segmentos, a banca foi responsável em 2006 por cerca de 70% do 

investimento realizado em TIC pelo sector financeiro, tendência que se deverá manter, 

representando as seguradoras e as outras instituições financeiras cerca de 15% cada uma 

[IDC, 2007]. Alguns dos principais factores que vão dinamizar o investimento das 

instituições financeiras em TI são o aumento do desempenho e do lucro, a gestão de 

risco e a implementação de soluções de segurança contra a fraude, quer na banca quer 

nos seguros [IDC, 2007]. 

2.6.2 Bases de dados e evolução até às Data Warehouse 

O surgimento das bases de dados foi de extrema importância para as 

empresas/instituições, pois veio simplificar e automatizar tarefas que seriam bem mais 
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complexas de realizar, entre as quais, o armazenamento de dados e as inúmeras 

operações que se realizam sobre os dados de forma a dar resposta imediata aos 

objectivos da empresa/instituição. 

É considerada uma base de dados operacional, a base de dados que está ligada 

directamente às actividades diárias das empresas/instituições, caracterizada por 

processos que actuam sobre os dados, tais como transacções, inserções, actualizações, 

remoções de dados, etc. [Cortes, 2005]. 

O conceito de Data Warehouse (DW) surgiu da necessidade que as 

empresas/instituições possuíam em obter informação relativa ao funcionamento da 

mesma ao longo dos anos. DW surgiu como uma das mais poderosas tecnologias de 

apoio à decisão ao longo da última década [Ramamurthy et al., 2008]. Esta informação 

torna-se assim vital no sentido de melhor compreender a interacção mundo/empresa 

contextualizada no espaço e no tempo. Esta perspectiva não só veio possibilitar a 

identificação de comportamentos padrões, bem como os factores intrínsecos ou 

extrínsecos à empresa que influenciaram esses mesmos comportamentos. 

Não existe uma definição rigorosa e universal do que é uma DW, podendo 

depender do contexto em que se insere e não só, pois o próprio significado de DW tem 

evoluído ao longo dos anos. Assim, mais importante do que definir DW é compreender 

os objectivos a que se propõe. 

DW refere-se a um repositório central de dados onde os dados operacionais a 

partir de bases de dados e outras fontes são integrados, filtrados e arquivados para 

apoiar a tomada de decisão. Uma DW fornece gestão com acesso conveniente a grandes 

volumes de dados internos e externos à empresa ou organização [Mannino et al., 2007]. 

Desta forma, uma DW poderá ser interpretada como um sistema de 

computação que relaciona grandes volumes de dados provenientes de diferentes bases 

de dados pertencentes a uma mesma empresa/instituição. DW é considerada uma 

ferramenta fundamental para os sistemas de apoio à decisão. 

O conceito DW pode ser implicitamente interpretado como armazém de dados, 

o que de uma forma simplista não deixa de ser verdade. O desafio consiste em definir 

que dados são armazenados, para que são armazenados, onde são armazenados e quando 

são armazenados, não obstante, descrever o complexo processo de armazenamento dos 
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dados, isto é, o tratamento a ser ou não realizado sobre os dados no sentido de 

maximizar a sua importância e utilização [Cortes, 2005]. 

É essencial sublinhar que uma DW serve como suporte para a tomada de 

decisões que sejam de índole estratégica para a empresa, sendo que as decisões que 

sirvam o quotidiano da empresa devam ser feitas localmente através de aplicações 

criadas usando as bases de dados locais. 

O Business Intelligence (BI) pode ser entendido como um processo de 

desenvolvimento de estruturas especiais de armazenamento de informações, com o 

objectivo de se criar uma base de recursos informativos, capaz de sustentar a camada de 

inteligência da empresa e possível de ser aplicada, com elementos diferenciais e 

competitivos [Cortes, 2005]. 

DW é um dos conceitos inerentes das estratégias de BI, ajudando a rentabilizar 

a vantagem de ter construído uma base de conhecimento ao longo do tempo. 

No sector bancário a implementação destas tecnologias é um dado 

fundamental, uma vez que é necessário registar todas as operações/movimentos e 

informações relativamente às actividades bancárias. As bases de dados e/ou as DW 

assumem um papel extremamente importante na aquisição, armazenamento e tratamento 

destas informações. 

2.6.3 Business Intelligence 

Actualmente o ambiente de negócio é alterado frequentemente, e a necessidade 

atempada de informação de negócio é essencial para as organizações sobreviverem. 

 Segundo Lönnqvist e Pirttimäki [Lönnqvist e Pirttimäki, 2006] , BI é uma 

filosofia de gestão. O BI permite que as empresas e/ou instituições organizem enormes 

quantidades de dados, de forma rápida, meticulosa e com precisão analítica, para uma 

melhor tomada de decisões [Cortes, 2005]. 

O termo BI pode ser usado para referir [Lönnqvist e Pirttimäki, 2006]: 

• Informação relevante e conhecimento para o ambiente de negócio, a 

organização, a relação com o mercado, os clientes, os colaboradores, os 

concorrentes e as questões económicas; 
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• Processo sistemático em que a organização adquire, analisa e dissemina a 

informação de fontes internas e externas para questões significantes sobre 

as actividades. 

Em suma, o resultado de BI representa a informação de negócio 

atempadamente de uma forma fácil e rápida de utilizar [Lönnqvist e Pirttimäki, 2006], 

tornando possível substituir relatórios e procedimentos estáticos, por relatórios 

dinâmicos e em tempo real, permitindo que as acções sejam realizadas a qualquer 

momento. 

Assim, o principal objectivo de BI baseia-se na definição de regras e técnicas 

para a formatação adequada dos volumes de dados, para os transformar em depósitos 

estruturados de informação. As técnicas de BI têm como finalidade controlar os fluxos 

de informação de negócio, identificando a informação de gestão de conhecimento. As 

tarefas de BI pretendem analisar o ambiente complexo de negócio com objectivo de 

tomar decisões acertadas [Lönnqvist e Pirttimäki, 2006]. 

Cada vez mais este conceito é abordado e utilizado nas práticas bancárias, uma 

vez que, com a utilização das novas tecnologias e com a crescente competitividade neste 

sector, torna-se necessário encontrar respostas rápidas. As técnicas de BI permitem 

analisar e apresentar resultados de acordo com as informações disponíveis, sendo 

importante que um banco consiga tirar conclusões acerca da sua actividade enquanto 

instituição financeira, bem como acerca do perfil dos seus clientes. Através do BI estas 

respostas são rápidas e eficientes, representando vantagens competitivas.  

2.6.4 Conhecimento 

Nos últimos anos, com a presença da era da informação e do conhecimento, as 

empresas têm sido “obrigadas” a melhorar ou modificar a sua forma de gestão a fim de 

obter e manter vantagem competitiva. Como a própria designação indica, a informação 

é o recurso estruturador da nova sociedade emergente [Gonçalves, 2005]. De acordo 

com esta necessidade, recursos tais como aprendizagem organizacional e criação de 

conhecimento emergiram como princípios fundamentais para a competitividade entre 

empresas. 

O conhecimento transformou-se num recurso crítico, num elemento essencial e 

valioso das actividades de negócio que suportam as estratégias da empresa [Gonçalves, 
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2005; Yang e Ho, 2007]. Deste modo, tornou-se necessário a introdução de Knowledge 

Management Systems (KMS) nas empresas [Ong e Lai, 2004]. 

KMS numa organização é reconhecido como o aspecto mais significativo em 

determinar o sucesso organizacional, e tornou-se numa edição cada vez mais crítica para 

a execução e a gestão da tecnologia [Ong e Lai, 2004]. Entende-se por Knowledge 

Management (KM) uma colecção de processos que sustentam a criação, disseminação e 

utilização do conhecimento [Nah et al., 2005].  

O conhecimento é definido como uma opinião justificada que aumenta a 

potencialidade da entidade para a sua acção eficaz. Existem duas dimensões de 

conhecimento nas organizações [Ong e Lai, 2004]:  

• O conhecimento tácito, subconsciente compreendido ou aplicado, que é 

difícil de articular e é desenvolvido por experiências e acções directas; 

• O conhecimento explícito que é articulado mais precisamente e 

formalmente, embora removido do contexto original da criação ou do 

uso. O conhecimento explícito tem um papel cada vez mais importante 

nas organizações. 

O modelo geral de conhecimento, segundo Brian e Conrad [Brian e Conrad, 

1999] organiza o conhecimento em quatro áreas da actividade: criação, retenção, 

transferência ou disseminação e utilização do conhecimento. Estas áreas estão presentes 

na Figura 7. 

Transferência Retenção

Utilização

Criação

 
Figura 7. Modelo geral de conhecimento 

Adaptado de: [Brian e Conrad, 1999] 
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• Criação do conhecimento: compreende as actividades associadas com a 

entrada do conhecimento novo no sistema e inclui o desenvolvimento do 

conhecimento, a descoberta e a captação; 

• Retenção do conhecimento: inclui todas as actividades que preservam o 

conhecimento e permitem que permaneça no sistema introduzido. Inclui 

também actividades que mantêm a viabilidade do conhecimento dentro 

do sistema [Brian e Conrad, 1999]; 

• Transferência do conhecimento: responsável pela consulta das 

actividades associadas com o fluxo do conhecimento de um interlocutor a 

outro, incluindo comunicação, tradução e conversão [Brian e Conrad, 

1999]. A disseminação do conhecimento refere-se à entrega de 

conhecimento a potenciais clientes, onde a aquisição do conhecimento 

envolve a captura de conhecimento do cliente [Nah et al., 2005]; 

• Utilização do conhecimento: diz respeito às actividades e aos eventos 

conectados com a aplicação do conhecimento aos processos do negócio. 

O modelo apresentado permite que os analistas sigam fluxos individuais do 

conhecimento, ajudando-os a examinar e compreender como o conhecimento permite 

acções e decisões específicas [Brian e Conrad, 1999]. 

 

O cumprimento de objectivos do trabalho diário de um banco está dependente 

do desenvolvimento eficaz do conhecimento local – conhecimento detalhado sobre as 

actividades dos clientes e das circunstâncias particulares [Hughes et al., 1999].  

O recurso ao conhecimento local permanece como um aspecto observado 

regularmente no negócio, à medida que o processo de centralização continua. O 

conhecimento local não é invariavelmente benéfico para o negócio, e no passado 

resultou em inconsistências e más decisões [Hughes et al., 1999]. Além disso, é 

estritamente necessário que qualquer conhecimento local relevante esteja disponível no 

futuro em sistemas através de protocolos estabelecidos para manter os perfis dos 

clientes actualizados e disponíveis.  

2.6.4.1 Conhecimento local
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Dadas as circunstâncias, torna-se relevante a orientação das tecnologias que 

contêm os registos dos clientes. Atendendo ao “cliente virtual” representado nos 

registos organizacionais e ao seu histórico baseado nas suas acções e reclamações, a 

recorrência às tecnologias disponíveis torna-se especialmente importante para as acções 

das organizações [Hughes et al., 1999].    

A importância dos registos electrónicos foi manifestada no dia-a-dia, uma vez 

que, com o fornecimento do número de conta do cliente, seja possível obter notificações 

sobre as mesmas antes que seja o cliente a aperceber-se de uma determinada situação 

[Hughes et al., 1999].   

Através de registos da actividade bancária do cliente, o banco saberá quando 

deve intervir e/ou fornecer produtos e serviços ao cliente (por exemplo, o gestor, através 

das novas tecnologias, possui um maior controlo sobre a situação, demonstrando 

domínio ou conhecimento sólido sobre os detalhes do funcionamento da conta do 

cliente. Através destas acções, o gestor demonstra a sua competência, garantindo ou 

tentando garantir maior rapidez em interpretar as situações e observar o problema que o 

cliente possui [Hughes et al., 1999]. 

  Anteriormente, o gerente poderia estar simplesmente num banco e reconhecer 

dez dos seus clientes. Actualmente, ele pode não reconhecer nenhum, contudo, pode 

verificar no sistema que a sua sucursal tem 14 mil nomes, correspondentes a 14 mil 

clientes numa listagem de um computador, apesar de a maioria deles nunca serem vistos 

ou reconhecidos no decorrer de um dia comum de trabalho.  

Os clientes são segmentados conforme vários parâmetros previamente 

definidos, mas baseados certamente no seu histórico acumulado e relativo de 

actividades, existindo certamente clientes que têm contas vitais para o banco, enquanto 

outros terão contas que praticamente possuirão maior despesa que lucro [Hughes et al., 

1999].  

As organizações financeiras adquirem activamente conhecimento relativo aos 

clientes, incluindo factores demográficos, preferências e padrões de comportamento. Tal 

conhecimento é útil para o desenvolvimento de programas de mercado bem como de 

novos pacotes de serviços/produtos [Nah et al., 2005]. 
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 A actividade no mundo real nos serviços prestados ao cliente, sejam ou não 

mediados por computador, requerem bom senso e responsabilidade por parte dos 

recursos humanos de um banco, atingidos com base num conhecimento sólido dos 

clientes e num bom domínio sobre o negócio – a tecnologia não é tudo [Hughes et al., 

1999].   

As novas tecnologias aparentemente reduzem a imprevisão das actividades dos 

clientes e a importância do conhecimento local. Enquanto as interacções face-a-face 

podem ser mantidas através de questões ou registo em expediente, o conhecimento 

relevante encontra-se num sistema regulamentado pelo banco, com informação 

devidamente actualizada [Hughes et al., 1999].   

A evolução da Internet e das TIC relacionadas com as plataformas de CE 

fornecem às organizações não só novas formas de criar conhecimento, mas também 

novas oportunidades de melhorar as suas capacidades de gestão e utilização do 

conhecimento disponível [Nah et al., 2005]. 

 Através da Internet, uma grande quantidade de informação orientada a 

clientes, fornecedores, mercados e cadeias de fornecimento podem ser facilmente 

encontradas, enquanto informação relativa a processos de organizações, produtos e 

serviços pode ser convenientemente disseminada para o público [Nah et al., 2005]. 

Para permanecerem competitivas, as organizações devem criar, capturar, 

localizar e partilhar conhecimento organizacional eficientemente, e obter o 

conhecimento necessário para superar problemas e reconhecer oportunidades.  

As instituições bancárias adoptaram as novas tecnologias para aumentar a 

concorrência. Actualmente, os bancos disponibilizam na Internet um sítio que oferece 

não só informação aos seus clientes da própria instituição bancária (história, produtos e 

serviços), mas também possibilita ao cliente obtenção de informações acerca do seu 

historial bancário, como por exemplo consultar os seus movimentos financeiros, o seu 

saldo actual ou efectuar operações de uma forma simples e cómoda sem sair de casa, 

como pagar as contas ou fazer transferências bancárias. 

 

2.6.4.2 Novas formas de conhecimento
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O conhecimento numa empresa representa um recurso estratégico que pode 

criar vantagem competitiva. Segundo Nah et al. [Nah et al., 2005] o conhecimento tem 

sido reconhecido como uma chave activa associada e a única fonte de vantagem 

competitiva sustentável.  

O conhecimento é resultado de anos de actividade organizacional em que o 

conhecimento de individuais é combinado num inteiro colectivo. Deste modo, a 

estratégia de utilizar sistemas e ferramentas que possibilitam a captura e distribuição do 

conhecimento, requer frequentemente que os indivíduos contribuam o seu conhecimento 

ao sistema em vez de o manter ou partilhar directamente com os outros somente com 

conversações ou trocas pessoais. A ênfase no conhecimento colectivo, criado através de 

um processo combinado, concentra a atenção na introdução de como as organizações 

devem motivar e suportar os empregados que podem ter conhecimento útil e que pode 

ser partilhado com um sistema de gestão de conhecimento [Marks e King, 2006]. 

Em 1999 os bancos eram vistos como templos deslumbrantes, mas com o 

passar dos anos assemelham-se mais a escritórios com simpáticas pessoas no 

atendimento que continuam a não fazer ideia de quem é o cliente [Hughes et al., 1999]. 

Qualquer instituição bancária possui conhecimento de todos os seus clientes, onde 

claramente o conhecimento é adquirido de formas diferentes de há anos atrás, sendo 

adquiridos através de ferramentas e sistemas específicos que possibilitam recolha de 

informação, diferenciando-se do conhecimento que era adquirido anteriormente baseado 

no contanto pessoal com os clientes.  

Os serviços financeiros são complexos e envolvem conhecimento profissional 

extremamente especializado [Nah et al., 2005]. Actualmente é essencial saber de que 

forma é que a tecnologia, aliada a um banco, ao fornecer acesso a um histórico de 

relacionamento do cliente com as suas contas, ou através de programas sofisticados com 

as várias tipificações do comportamento do cliente, é regularmente trazida para a prática 

como aspecto do trabalho do quotidiano do cliente. Tais tecnologias, bem como a 

representação que transmitem do cliente, aparentam ser constantemente fornecidas 

como um aspecto íntegro na cooperação com o cliente como factor de configuração e 

reconfiguração do comportamento do cliente e como elemento na gestão de 

relacionamento.  

2.6.4.3 Importância do conhecimento no sector bancário 
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Os últimos anos têm sido alvo de modificações consideráveis no sector 

financeiro com a introdução de novas tecnologias e processos redesenhados, alterando o 

comportamento do cliente e introduzindo novas formas de regulação, factores que 

levaram a uma transformação radical das actividades diárias. Muito tem sido feito pelos 

bancos a nível de serviços orientados ao cliente ou cuidados a ter com o cliente, como 

forma de aumentar a competitividade face aos métodos tradicionais.  

O modelo clássico de funcionamento dos bancos com o envolvimento de 

clientes e empregados regula-se por relações face-a-face. Assim, os fornecedores de 

serviços financeiros têm-se reorganizado para tentar proteger e desenvolver a sua base 

de clientes. 

Um banco, da sua base tradicional, tem sido transformado numa organização 

que permita embarcar num novo patamar de forma a aumentar a sua competitividade 

nos mercados financeiros. Deste modo, o leque de tecnologia disponível para os 

serviços financeiros tem crescido consideravelmente em termos de utilização intensiva 

de padronização de contas e pacotes de bases de dados relacionais, e no 

desenvolvimento e aprovisionamento das TIC e programas “inteligentes”  [Hughes et 

al., 1999]. 

 A presença de bases de dados fornece uma representação óbvia do cliente em 

termos de histórico das suas actividades nas suas contas e das várias interacções com o 

banco e com os seus produtos [Hughes et al., 1999]. 

É essencial para os bancos que possuam conhecimento acerca dos seus clientes 

para aumentar a vantagem competitiva e saber como actuar e em que circunstâncias, 

possibilitando um melhor serviço ao cliente, aumentando a satisfação do mesmo face 

aos produtos ou serviços da empresa/instituição e garantido a permanência dos mesmos 

como clientes. O sector bancário é um sector com muita concorrência, sendo importante 

que os bancos estejam numa procura incessante em novas soluções para não perder os 

seus clientes e cativar cada vez mais clientes. 

O próximo capítulo assenta no tema principal da dissertação – O EB. Será 

abordado o conceito, o seu significado, tipificações e conceitos inerentes. 
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3. E-Banking 
Na sequência do capítulo anterior, o presente capítulo pretende abordar o tema 

principal da presente dissertação – o E-Banking (EB). Ao longo do presente capítulo, 

será abordada a sua definição, as suas tipificações, bem como a definição de outros 

conceitos adjacentes.  

3.1 Conceito 

Durante séculos, muitas transacções financeiras exigiam a presença humana. 

Esta particularidade tem sido alterada com a emancipação das TIC. Actualmente, um 

cliente pode fazer um conjunto de actividades financeiras sem entrar numa agência 

bancária. Entende-se por este fenómeno EB [Beck, 2001]. 

O EB, também referido como banca electrónica, homebanking, netbanking ou 

banca on-line surge como um conjunto de serviços e acções que habitualmente eram 

fornecidos através de um banco (presença física) e que agora são oferecidos a qualquer 

indivíduo através de meios de acesso electrónicos ou digitais. Segundo Awad [Awad, 

2000], EB é definido como um conjunto de procedimentos que suportam as actividades 

electrónicas que permitam a aplicação de interacções bancárias Business-to-Business 

(B2B) ou Business-to-Consumer (B2C). O EB permite aos clientes bancários executar 

um amplo conjunto de transacções financeiras através de meios electrónicos [Teo e Tan, 

2000; Shao, 2007]. 

Segundo Goi [Goi, 2006], EB é a onda do futuro, oferecendo enormes 

benefícios para os consumidores em termos de facilidade e custo das transacções, quer 

através da Internet, telefone ou outros canais de entrega electrónica. Os relacionamentos 

entre estes canais estão presentes na Figura 8. 
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Figura 8. E-Banking 

Fonte : [Goi, 2006]  

Quando introduzido pela primeira vez, o EB foi utilizado principalmente como 

uma apresentação informativa em que os bancos comercializavam os seus produtos e 

serviços nos seus sítios Web. O desenvolvimento das tecnologias assíncronas permitiu a 

realização das transacções electrónicas em segurança, tendo os bancos começado a 

utilizar o EB tanto como um meio informativo como transaccional [Teo e Tan, 2000]. 

O surgimento do EB levou as instituições bancárias a reformular as  

suas estratégias a fim de permanecerem competitivas. Acredita-se que a adopção de 

serviços de EB possa ser crucial para uma sobrevivência de longo prazo no mundo do 

CE [Koskosas e Paul, 2004]. 

Na banca tradicional, o banco fornece uma aplicação/software ao cliente para 

interagir com o seu computador. Com a banca via Internet, tudo o que o consumidor 

necessita encontra-se no browser, permitindo interacção com o portal do banco [Awad, 

2000]. 

Um aspecto extremamente importante da banca via Internet é a disseminação 

da informação em formato digital, como por exemplo artigos de notícias bancárias, 

permitindo o download de uma série de cópias sem qualquer custo. A Internet tem 

contribuído para uma redução significante dos custos de produção e distribuição destes 

e de outros bens [Awad, 2000]. Os mercados electrónicos melhoraram a partilha de 

informação entre o banco e os seus clientes, promovendo simultaneamente o binómio 

fornecimento de serviço/tempo [Awad, 2000]. 

Ao permitir que os clientes possam transaccionar valores através dos portais 

dos bancos, estes reduzem os custos dos meios tradicionais, automatizando os 
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procedimentos bancários e permitindo simultaneamente o fornecimento de serviços a 

um número maior de clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, ano após ano.  

Em adição aos custos operacionais mais baixos e ao surgimento de novos 

serviços via Internet, a capacidade dos bancos em personalizar os relacionamentos reduz 

a necessidade de deslocação a um balcão físico e gera um ambiente mais electrónico, ao 

mesmo tempo que se mantêm boas relações com os clientes [Awad, 2000]. Shao [Shao, 

2007] refere que o EB não é apenas um novo canal de distribuição, mas também um 

motor de mudança industrial global. 

3.2 Surgimento  

Na década de 1960, os bancos e as empresas de seguros foram as primeiras a 

aplicar soluções com software, mainframes e equipamentos de grande capacidade de 

armazenamento de dados. Mais tarde, as organizações do sector financeiro investiram 

em sistemas de comunicação entre e com outras empresas/organizações, nacional e 

internacionalmente, de forma a gerir os pagamentos bancários, transacções estrangeiras 

e gestão de stocks. Actualmente, a Internet tem o potencial de introduzir produtos 

inovadores e serviços nos bancos. As práticas bancárias através da Internet podem criar 

alterações significantes na indústria da banca ao retalho [Gopalakrishnan et al., 2003]. 

Os Estados Unidos da América (EUA) têm liderado relativamente à Europa em 

termos de velocidade e expansão na prestação de serviços de EB [Delgado et al., 2004]. 

A maioria dos bancos europeus iniciou a sua actividade na Internet com o EB no final 

da década de 90. Estima-se que o EB via Internet começou em 1995, referindo o uso da 

Internet como um canal de entrega remota para serviços bancários [Gopalakrishnan et 

al., 2003], contudo, algumas instituições bancárias já possuíam sítios Web não 

transaccionais antes de utilizar o telefone como serviço [Delgado et al., 2004]. 

 EB pode ser fornecido tanto pelos bancos com uma presença física como 

através de bancos virtuais [Gopalakrishnan et al., 2003]. Os serviços de EB são cruciais 

para a sobrevivência a longo prazo dos bancos no mundo do CE.  

Acredita-se que o EB pode afectar a competitividade dos bancos tradicionais 

[Teo e Tan, 2000], assumindo uma importância estratégica para se tornar numa 

necessidade competitiva que deve ser aprovada pela maioria, ou mesmo por todos os 

bancos e instituições financeiras [Teo e Tan, 2000]. Segundo Gupta et al [Gupta et al., 
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2000], a Internet é uma profunda influência da indústria financeira como serviço de 

distribuição que não requer a troca física de mercadorias. 

Em 1996 a taxa de famílias da UE que utilizavam os serviços financeiros on-

line era de 1%, tendo aumentado para 4% até 1999. Em 2001, mais de 22 milhões de 

Euros estavam previstos para os clientes que têm contas bancárias on-line. Estima-se 

que este número aumentará para 42 milhões em 2010 [Gupta et al., 2000].  

3.2.1 EB nacional 

Em Portugal um primeiro passo no potencial rumo ao futuro dos negócios 

bancários foi dado pelo BCP, actual Millenium BCP, com a divulgação de vários 

quiosques multimédia que forneciam ao cliente uma série de informações 

bancárias[Beck, 2001]. 

O BCP numa primeira fase, disponibilizou uma mera prestação de informações 

de natureza institucional sobre produtos em 1995. Numa segunda fase, o BCP 

introduziu entre 1997 e 1999, o conceito de “Banco em sua casa” ou home banking com 

a colocação na Internet de facilidades e produtos semelhantes aos existentes nas 

sucursais, liderando assim o mercado nacional com os seus sítios Web transaccionais. 

Numa terceira fase de desenvolvimento, e seguindo as tendências à escala sectorial e 

global que representam a afirmação da Internet no mercado financeiro como um meio 

de negócio, foi efectuado o lançamento do portal financeiro com o estatuto de 

plataforma transversal do grupo BCP na Internet para clientes particulares, assumindo-

se como um projecto inovador no mercado nacional [BCP, 2008].  

3.2.2 EB internacional 

O EB trata-se de um fenómeno que não ocorreu em simultâneo em todas as 

partes do mundo [Shao, 2007]. Vários autores referem datas diferentes para países 

diferentes.   

Nos países Árabes, no ano de 2000, existiam apenas quatro bancos locais 

oferecendo soluções simples de domicílio bancário. O Citibank quis ser o primeiro 

banco multinacional a lançar um serviço bancário via Internet [Al-Mudimigh, 2007]. 

Através de soluções de Internet, o Citibank tem mantido a sua agilidade e vantagem 

competitiva, obtendo benefícios substanciais a partir delas. É importante notar que os 

clientes na Internet estão bem informados e as suas expectativas continuam a crescer, 
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por isso, a capacidade de responder rapidamente aos clientes é imperativa [Al-

Mudimigh, 2007]. 

No início de 1980, o governo federal da Austrália desregulamentou o  

sector bancário, intensificando a concorrência e a abertura do sector para os novos 

operadores provenientes de outros países, bem como a novos concorrentes nacionais. A 

desregulamentação também significava que os bancos australianos seriam capazes de 

entrar nos mercados estrangeiros e proporcionar serviços aos clientes sem restrições 

geográficas. A tecnologia tem desempenhado um importante papel nessas mudanças por 

eliminar as barreiras à entrada e permitir um mais variado leque de concorrentes a entrar 

no mercado [Blount et al., 2005].  

Desde o início da década de 90 surgiram mudanças significativas nos serviços 

prestados ao cliente. A tecnologia de CE eliminou a necessidade de interacção pessoal e 

os bancos deram a oportunidade aos clientes de prestação de serviços através de canais 

alternativos às sucursais bancárias, racionalizando as suas redes de sucursais e o número 

de pessoas que empregam. Durante a década de 90, esta racionalização correspondia a 

25% na redução dos empregados [Blount et al., 2005]. 

Em Março de 1997, cinco bancos locais em Singapura tinham os seus próprios 

sítios na Internet. No entanto, com respeito à prestação de serviços bancários na 

Internet, esses bancos adoptaram uma postura conservadora. Nenhum dos bancos iria 

assumir a liderança para oferecer serviços bancários na Internet, sentindo que poderia 

precipitar uma mudança na base da concorrência. Curiosamente, até Janeiro de 1998, a 

atitude conservadora face aos serviços de EB tomou uma direcção mais positiva. Por 

exemplo, os bancos United Overseas Bank, DBS Bank já estavam na Internet a fornecer 

serviços bancários [Teo e Tan, 2000]. 

Nos EUA, por exemplo, 44% dos utilizadores da Internet têm vindo a utilizar 

algumas formas de serviços bancários on-line. Mas na China apenas 14% dos 

utilizadores da Internet recorrem ao EB [Shao, 2007]. Os bancos começaram a 

visualizar os serviços bancários do EB como um movimento estratégico para fornecer 

totais redes de distribuição para os clientes. 
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3.3 Importância da Internet no sector bancário 

A Internet está a transformar radicalmente a oferta de serviços e bens, devido 

ao seu imediatismo, abertura, omnipresença e alcance global [Gupta et al., 2000]. O EB 

permite que os clientes bancários executem um amplo leque de transacções financeiras 

por via electrónica, através do portal Web do banco [Teo e Tan, 2000; Shao, 2007]. 

O recurso à Internet dispensa a presença de recursos humanos para elaboração 

de tarefas comuns, o que pode constituir uma ameaça ao emprego de vários 

profissionais. Cada cliente tem ao seu dispor serviços de fácil compreensão que, se 

seguirem uma estratégia devidamente traçada, poderão ir ao encontro das suas 

principais necessidades nos momentos mais oportunos. Através da Internet será possível 

executar uma grande parte do negócio bancário a partir de casa, sem necessidade de 

deslocação a uma sucursal bancária, sendo possível efectuar actividades bancárias como 

transferência de valores, pagamento de serviços, carregamento de telemóveis, bem 

como a obtenção de informações sobre transacções financeiras pessoais ou a consulta de 

questões financeiras.  

O atributo mais importante da Internet é a redução dos custos de transacção 

[Beck, 2001]. Utilizando a Internet como meio de comunicação, os bancos podem 

disponibilizar os seus serviços a um maior número de clientes sem as limitações dos 

sistemas localizados fisicamente, como sucursais ou Automated Teller Machine (ATM), 

tornando mais fácil a venda de produtos [Kam e Riquelme, 2007]. 

O cliente tem ao seu dispor um vasto leque de produtos de várias entidades 

distintas, criando um mercado dinâmico. As inovações introduzidas pela Internet têm 

impactado o método de distribuição e a estrutura de muitas indústrias tais como a banca, 

retalho ou os média [Beck, 2001]. 

Durante o último quarto de século XX, as TIC assumiram um papel de 

fornecedoras de novos meios mais eficientes na entrega de muitos produtos e serviços, 

impactando a Internet na criação de novos produtos e processos na indústria da banca. 

Cada nova tecnologia tem oferecido benefícios adicionais aos bancos. As actividades da 

banca via Internet constituem a última melhoria numa série de melhorias tecnológicas 

nos mecanismos de entrega dos bancos comerciais. Numa primeira fase de experiência 

de aplicação tecnológica nas organizações resultam os custos mais reduzidos. O EB via 

Internet oferece melhorias de desempenho significativas quando comparado com outros 
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mecanismos alternativos. O uso da Internet diminui consideravelmente os custos de 

distribuição dos produtos e serviços dos bancos [Gopalakrishnan et al., 2003], contudo 

aspectos como segurança são um requisito essencial para que as actividades financeiras 

sejam eficientes e viáveis através da Internet [Gupta et al., 2000]. 

3.3.1 Comércio Electrónico 

Actualmente, são cada vez mais comuns os termos “comércio electrónico”, 

“dinheiro digital”, “transacções on-line”, “banca on-line”. A cada uma destas 

expressões associam-se outros tantos factores de inovação tão característicos da 

sociedade actual, os quais, têm vindo a transformar a forma como orientamos as nossas 

vidas ou gerimos os nossos negócios. O avanço tecnológico tem resultado na evolução e 

inovação de muitos produtos, serviços e processos empresariais. Um deles é o 

aparecimento de e-commerce ou Comércio Electrónico (CE). 

O CE introduziu um conceito digital de processamento de actividades para o 

comércio, desde os meios mais antigos até à Internet. Enquanto o comércio tradicional 

não electrónico, implica a presença física dos intervenientes de compra, o CE introduz 

novas formas de comércio suportadas através de estratégias predefinidas, meios de 

comunicação e tecnologias adequadas, tornando uma grande parte do processo de 

compra e venda electrónica [Ribeiro, 2007]. 

Existem várias definições para o CE, contudo, no seu significado mais comum 

entende-se por CE um tipo de transacção comercial feita especialmente através de um 

equipamento electrónico. Garrett e Skevington [Garrett e Skevington, 1999] definem 

CE como comércio através dos meios mais recentes potenciados pelas TIC, incluindo 

todos os aspectos do acto de compra, tais como encomendas, gestão de cadeias de 

fornecedores e transferências de valores monetários. 

Zwass [Zwass, 2003] defende que o CE é compreendido normalmente como 

compra e venda na Web ou actividades de comércio de empresas com presença na Web. 

O CE tem a capacidade de realizar transacções envolvendo a troca de bens ou serviços 

entre duas ou mais partes utilizando ferramentas electrónicas. Define-se CE como tipo 

de transacção comercial ou de interacção em que os participantes utilizam meios 

electrónicos [Talha e Sallehhuddin, 2003]. CE refere-se a qualquer pessoa, em qualquer 

local, a qualquer momento. 
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O CE tem ênfase na geração de oportunidades de negócio que geram novas 

vantagens para as organizações, resultando numa maior eficiência económica e 

transacções mais eficientes através de interacções em tempo real [Awad, 2000]. 

Na primeira metade dos anos 90, os serviços electrónicos começaram a 

proliferar em todo o mundo. O computador, a Internet e as TIC têm-se tornado 

substitutos viáveis aos inúmeros processos orientados ao papel e às burocracias entre 

bancos comerciais [Awad, 2000]. Contudo, já no início dos anos 70 os mercados 

financeiros assistiram às primeiras mudanças resultantes da introdução de uma das mais 

elementares formas de comércio electrónico – o serviço Electronic Funds Transfer 

(EFT) – que consistia na realização de transferências electrónicas de fundos entre 

bancos, que funcionavam com a segurança das redes privadas. Com a utilização deste 

serviço, conseguiu-se optimizar os pagamentos electrónicos através da troca electrónica 

de informação entre as instituições financeiras [Anacom, 2004].  

Dada a cada vez mais omnipresente natureza da Internet, é importante que as 

organizações bancárias analisem a melhor forma de usar o CE e outras novas 

tecnologias para se posicionarem estrategicamente no mercado [Blount et al., 2005]. A 

aplicação de CE através do desenvolvimento de um sítio Web aumenta o potencial do 

mercado mundial de vendas e receitas através de novos clientes e serviços em diversas 

áreas geográficas [Talha e Sallehhuddin, 2003]. 

3.3.2 Tipos de Comércio Electrónico 

 O CE não tem como objectivo apenas a venda de produtos e serviços a 

clientes finais, encontrando-se também destinado a outras entidades. Vários autores 

apresentam tipos de CE distintos, no entanto, todos assentam a classificação baseada 

principalmente nos intervenientes do fenómeno, sendo os principais: o cliente (C), o 

negócio ou empresa (B), e a administração (A) [Ribeiro, 2007]. 

Os principais tipos de CE são (ver Figura 9): 

• Business-to-Business (B2B - empresa a empresa); 

• Business-to-Consumer (B2C - empresa a consumidor final); 

• Business-to-Administration (B2A - empresa a administração) 

• Consumer-to-Administration (C2A – consumidor a administração); 
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• Consumer-to-Consumer (C2C – consumidor a consumidor). 

 
Figura 9. Tipos de Comércio Electrónico 

Fonte: [Ribeiro, 2007] 

O CE B2B é um tipo de comércio cujo principal objectivo é a venda e a 

prestação de serviços a outros negócios, isto é, transacções entre empresas [Gonçalves, 

2005; Ribeiro, 2007]. 

O CE B2C consiste na venda a retalho através de meios electrónicos e permite 

o estabelecimento de relações comerciais electrónicas entre empresas que vendem 

produtos ou serviços, e clientes finais que os adquirem. Este tipo de CE, orientado aos 

clientes, desempenha um papel fundamental no relacionamento público de uma 

organização, sendo fundamental para esta obter e satisfazer um grande número de 

clientes. Foca-se nos negócios on-line com os consumidores individuais como público-

alvo [Gonçalves, 2005; Ribeiro, 2007]. 

O CE B2A consiste na cobertura de transacções on-line entre empresas e a 

administração pública, nomeadamente entidades de áreas fiscais. Já o CE C2A fornece a 

possibilidade de efectuar o maior número possível de transacções entre pessoas 

particulares e a administração [Ribeiro, 2007]. 

O CE C2C é orientado às práticas de CE entre consumidores. É considerado 

um tipo de CE derivado do CE B2C, no qual pelo menos uma organização promove o 

negócio entre os clientes. Este tipo de CE permite aos utilizadores colocar produtos ou 

serviços à venda, com a ajuda de um facilitador de mercado, onde outros utilizadores os 

adquirem, recebendo a organização responsável pela plataforma uma pequena taxa por 

cada transacção [Gonçalves, 2005; Ribeiro, 2007]. 



Capítulo 3 – E-Banking 

 

 

50

A automatização dos negócios electrónicos B2B, B2C e C2C são considerados 

no contexto bancário relações banco-a-banco, banco-a-cliente e cliente-a-cliente [Awad, 

2000]. 

Enquanto o impacto dos computadores na banca se encontra em crescimento, o 

conhecimento acerca do CE e do seu potencial era ainda reduzido nas várias actividades 

bancárias no ano de 2000 [Awad, 2000], verificando-se que apesar do número de 

utilizadores da Internet ter crescido consideravelmente na década de 90, uma 

significante proporção desses utilizadores ainda não utilizavaam a Internet para a 

compra e venda de produtos ou serviços [Kim e Prabhakar, 2004]. 

Os parâmetros do negócio têm sido alterados a par dos riscos e do potencial 

retorno. O CE tem-se tornado crítico, principalmente nas interacções B2C e intra-

estrutura [Awad, 2000]. Aquando da adopção de um serviço de B2C, os consumidores 

devem confiar em duas entidades: no canal electrónico usando como meio de 

transacção, e na entidade que fornece o serviço. Na área do EB, o canal de transacção 

com maior ênfase é a Internet. O canal electrónico é o caminho electrónico que a 

transacção assume desde a fonte até ao destino da transacção. No caso específico do 

cliente que utiliza a plataforma electrónica do seu banco, a fonte é o consumidor e o 

destino é a aplicação Web do banco [Kim e Prabhakar, 2004]. 

Os portais Web têm sido reconhecidos como um veículo de CE para a interface 

B2C na banca. Conveniência para o cliente tem sido a maior vantagem nas mudanças na 

indústria dos serviços financeiros [Awad, 2000]. Para que os bancos criem estratégias e 

possam competir eficientemente no mercado actual, deverá ser importante a 

compreensão, o planeamento e a implementação de infra-estruturas de CE nas áreas 

onde os retornos são mais óbvios [Awad, 2000]. 

 Em 2004 apenas 20 milhões de utilizadores da Internet recorreram ao EB, 

apesar de os portais dos bancos terem recebido um número maior de visitantes. Um 

número significante dos utilizadores que visitaram os portais de bancos não utilizou as 

suas funcionalidades electrónicas para fins transaccionais. Por exemplo, nos EUA, 

estima-se que 61% dos lares estejam ligados à Internet, enquanto apenas 20% utilizam 

EB através da Internet [Kim e Prabhakar, 2004].  
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3.4 Factores que influenciaram a adopção do EB 

Vários domínios convergentes de referência e teorias sugerem inúmeras 

influências sobre potenciais factores de adopção do EB, incluindo as teorias de 

comportamento do consumidor na escolha e utilização dos meios de comunicação, 

difusão da inovação, aceitação da tecnologia, comportamento do consumidor on-line, 

serviço da adopção on-line, serviço e custos de transição, entre outros [Lichtenstein e 

Williamson, 2006]. 

Um banco com balcões e máquinas ATM pode estabelecer um portal Web e 

fornecer serviços de EB aos seus clientes. Em alternativa, bancos virtuais podem 

também fornecer serviços de EB. Apesar dos bancos virtuais não terem balcões físicos, 

podem oferecer a capacidade de efectuar depósitos e levantamentos de fundos através 

de ATM ou outros balcões de outras instituições [Gopalakrishnan et al., 2003].  

Na Figura 10 são demonstrados os diferentes factores que influenciaram a 

adopção do EB segundo a visão de vários autores:  

 
Figura 10. Factores que influenciam a adopção do EB segundo Gopalakrishnan et al. 

Adaptado de: [Gopalakrishnan et al., 2003]  
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Segundo Gopalakrishnan et al. [Gopalakrishnan et al., 2003] os principais 

factores que influenciaram a adopção do EB foram: 

• Factores do contexto externo; 

• Factores de utilizador-indústria; 

• Factores do contexto interno (empresa). 

 
Figura 11. Factores que influenciam a adopção do EB segundo Dauda et al 

Adaptado de : [Dauda et al., 2007]  
 

Segundo Dauda et al.[Dauda et al., 2007], os principais factores de adopção do 

EB encontram-se divididos em dois tipos (ver Figura 11): 

• Segurança do CE: segurança, privacidade, confiança e risco são preocupações 

que podem prejudicar a adopção do EB por parte do cliente. Verificou-se que 

80% dos ataques de phishing10 global no primeiro trimestre de 2005 foram 

direccionados para o sector dos serviços financeiros [Lichtenstein e Williamson, 

2006; IDC, 2007]; 

                                                 

10 phishing - Em computação, phishing é uma forma de fraude electrónica, caracterizada por tentativas de 
adquirir informações sensíveis, tais como senhas  
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• Factores do ambiente externo: Adaptabilidade, técnicas de auto-eficácia e 

conhecimento da Internet são características individuais que afectam a adopção 

do EB [Lichtenstein e Williamson, 2006]; 

Na Figura 12 estão esquematizados os principais factores que influenciam a 

adopção do EB por parte dos clientes na perspectiva de Lichtenstein e Williamson 

[Lichtenstein e Williamson, 2006]. A figura mostra que um banco deve primeiro atrair a 

atenção do cliente bancário para o serviço de EB antes que este o considere. No entanto, 

a menos que o cliente tenha um alto nível de acessibilidade à Internet em casa ou no 

trabalho, o cliente também avalia se é conveniente para a sua conduta bancária, a 

usabilidade que a aplicação apresenta, a sua percepção de competência na utilização do 

EB e a utilização da aplicação (auto-eficácia).  

 
Figura 12. Factores chave na adopção dos clientes ao EB 

Adaptado de: [Lichtenstein e Williamson, 2006] 

Os quatro factores de acessibilidade, auto-eficácia, conveniência e usabilidade 

estão inter-relacionados. Na Figura 13 estão presentes alguns factores que influenciam a 

atitude do cliente perante a utilização do EB, nomeadamente a confiança nos serviços e 

as vantagens em geral, verificando-se que o cliente também considera as vantagens de 
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utilização do EB em comparação com outras formas de serviços bancários, 

estabelecendo os riscos e custos. Além disso, a disponibilidade de apoio suficiente por 

parte do banco e seus funcionários contribuem de forma significativa para a decisão de 

adopção, bem como a facilidade de utilização [Lichtenstein e Williamson, 2006; Nor e 

Pearson, 2007]. 

 

 
Figura 13. Factores que influenciam a atitude do cliente perante a utilização do EB  

Adaptado de: [Nor e Pearson, 2007]  

Shao [Shao, 2007] identifica cinco dos principais tipos de factores que 

influenciam a adopção do EB: 

• Factores de inovação: 

1. Vantagens relativas: vantagens em que o banco on-line é percepcionado como 

sendo melhor do que a banca tradicional, tais como a conveniência, benefícios 

económicos e rapidez no serviço;  

2. Compatibilidade: ser compatível com valores existentes, experiências passadas 

e necessidades dos potenciais clientes; 

3. Complexidade: o grau em que banco on-line é interpretado como difícil de 

entender e utilizar; 
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4. Observabilidade: o grau com que os resultados do banco on-line estão 

acessíveis a terceiros; 

5. Risco: preocupação de segurança e confiança. 

 

• Factores de adopção: 

1. Variáveis demográficas: orçamento familiar, idade e educação; 

2. Personalidades variáveis: empatia, racionalidade, aspiração, tolerância e risco; 

3. Auto-eficácia: crenças sobre a habilidade de adopção e utilização de serviços 

bancários on-line; 

4. Comunicação comportamento: participação social, a comunicação interpessoal 

canais. 

 

• Factores de sistema:  

1. Inovação organizacional: atitude em direcção à mudança, centralização, 

formalização e interconectividade organizacional; 

2. Tendências da indústria: adopção generalizada da Internet, informações das 

infra-estruturas; 

3. Concorrência no mercado: adoptando o banco on-line para ganhar vantagem 

competitiva ou necessidade competitiva; 

4. Política governamental/regulamentar: apoio governamental ou regulamentar. 

 

• Factores sociais: 

1. Liderança: indivíduos que influenciam outros sobre o banco on-line; 

2. Normas sociais: comportamento padrão estabelecido para os membros de um 

sistema social; 

3. Publicidade: anúncios divulgados; 
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4. Massa crítica: momento em que a quantidade de indivíduos que tenham 

adoptado o banco on-line seja suficiente para que o seu maior índice de 

aprovação se torna auto-sustentável. 

Após um resumo sobre os factores que influenciaram a adopção do EB, de 

seguida serão explicados em mais detalhe outros aspectos de acordo com a classificação 

de Gopalakrishnan et al. (ver Figura 10). 

3.4.1 Factores de contexto externo  

Mudanças radicais nas operações, estrutura e dinamismo da competitividade de 

uma indústria originam processos no desenvolvimento tecnológico e social que 

decorrem no contexto externo da mesma. Estes processos criam condições para a 

adopção das novas tecnologias nas empresas. 

Segundo Gopalakrishnan et al. [Gopalakrishnan et al., 2003] existem vários 

processos externos que potenciam a criação e difusão de uma nova aplicação 

tecnológica numa determinada empresa/indústria: 

• O desenvolvimento de uma nova tecnologia potenciadora poderá ser 

determinada pelo conjunto e tipo de indústrias onde a sua aplicação se torna 

viável. O potencial de uma tecnologia numa determinada indústria/empresa 

depende da rapidez na introdução de melhorias e do seu impacto nos custos 

gerais das operações; 

• A Internet como tecnologia potenciadora pode fornecer melhoria de 

performance considerável a serviços como a banca a retalho, facilitando a 

emergência de novas possibilidades tecnológicas que afectam a forma como as 

empresas conduzem os seus negócios dentro do seu contexto industrial.  

o A Internet actua como canal de distribuição que pode complementar ou 

substituir canais existentes, afectando as margens de lucro das empresas 

expandido os seus negócios para todo o mundo, reduzindo os custos de 

transacção e aumentando drasticamente a velocidade sobre a qual as 

transacções ocorrem. A Internet como meio de troca de informação 

ultrapassa os meios tradicionais em termos de velocidade, quantidade e 

eventual qualidade de informação. A disponibilidade de activos 

complementares e sistemas acessórios pode ser necessário para a criação 
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de aplicações para as potenciais tecnologias. No caso da Internet, os 

activos complementares podem ser constituídos por sistemas de 

segurança on-line que beneficiam as vantagens de tecnologias de 

encriptação, crescimento de utilizadores individuais através dos Internet 

Service Providers (ISP), e conexões mais rápidas através de modems ou 

novas tecnologias de telecomunicações tais como Digital Subscribe Line 

(DSL) e modems por cabo. O desenvolvimento de uma variedade de 

sistemas de pagamento seguro para o comércio na Internet tem 

intensificado a segurança para as transacções electrónicas. O 

desenvolvimento de sistemas de segurança on-line é a chave para que os 

consumidores optem pela banca via Internet. 

o As novas aplicações no contexto das empresas/organizações poderão não 

ser viáveis a não ser que uma massa crítica de potenciais utilizadores 

esteja disponível, sendo que mercados maiores têm o efeito de 

crescimento substancial da viabilidade económica de uma aplicação 

tecnológica.  

 
No contexto externo, o desenvolvimento da Internet como tecnologia 

potencial, a disponibilidade cada vez maior de actividades complementares e a 

existência significativa de utilizadores críticos aumentam a adopção da Internet nas 

indústrias como a banca, retalho ou distribuição de bens e serviços [Gopalakrishnan et 

al., 2003]. Lichtenstein e Williamson [Lichtenstein e Williamson, 2006] identificam 

como principais necessidades individuais para a utilização da Internet a informação, o 

controlo interactivo, a socialização e as motivações económicas.  

3.4.2 Factores de utilizador-indústria 

As novas tecnologias podem criar novas formas de executar tarefas existentes, 

modificar actividades primárias e actividades de suporte, de forma a regenerar a cadeia 

de valor, e potenciar a criação de novas categorias ou particularidades de produtos ou 

serviços. 

Por exemplo, as inovações introduzidas pela Internet têm tido impacto no 

método de distribuição e na estrutura de muitas indústrias tais como a banca, retalho ou 

os media, onde se destacam três aspectos fundamentais: 
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• O impacto da Internet na criação de novos produtos e processos na banca a 

retalho: na indústria da banca, durante o último quarto de século XX, as TIC 

desempenham um papel de fornecedoras de novos meios mais eficientes na 

entrega de muitos produtos e serviços. Cada nova tecnologia tem oferecido 

benefícios adicionais aos bancos, sendo o EB via Internet um exemplo, ao 

oferecer melhorias de desempenho significativas quando comparado com outros 

mecanismos alternativos. Em segundo lugar, o EB aumenta o alcance de um 

banco eliminando barreiras geográficas. Em terceiro lugar, enquanto o EB seria 

inicialmente apenas para aumentar a eficácia da distribuição dos produtos e dos 

serviços existentes e gerar importantes economias de custo operacionais e 

transaccionais, acabou por criar oportunidades de venda cruzada, incentivando o 

tráfego para um sítio Web do banco; 

• O papel dos operadores históricos e os novos intervenientes na  

adopção do EB: os operadores históricos das empresas normalmente têm a 

vantagem de possuir conhecimentos da empresa e recursos para investir em 

novas tecnologias, incluindo clientes já existentes, experiência com os produtos 

e processos no sector, e o acesso aos recursos e tecnologia, quer através de 

desenvolvimento interno ou através de recursos externos. Os novos operadores 

que introduzem o EB mais rapidamente irão beneficiar mais cedo de benefícios 

decorrentes da nova aplicação da nova tecnologia (por exemplo, custos mais 

baixos); 

• Factores que têm impacto na difusão da Internet dentro da indústria bancária: 

existem dois tipos de atrasos que afectam a velocidade de difusão da Internet no 

sector bancário a retalho, podendo ser eles considerados como atrasos de 

aprovação, que são atrasos entre a disponibilidade da tecnologia e a sua 

utilização, e atrasos de realização, que são atrasos relacionados com a 

usabilidade de uma aplicação tecnológica dentro do sector [Gopalakrishnan et 

al., 2003]. 

Na Tabela 7 é feita a comparação de alternativas de mecanismos de execução 

no sector bancário a retalho. 
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Dimensão 

 

Banking face-

a-face 

 

Banking 
telefónico 

 

ATM 

 

E-Banking 

Mercado 

Existência de 

barreiras 

geográficas. 

Acesso limitado 

ao estado em 

que um banco 

tem sucursais. 

 

Existência de 

barreiras em 

determinados 

tipos de 

transacções (p.ex: 

abertura de 

contas). 

 

 

Existência de barreiras 

em determinados tipos 

de transacções (p.ex: 

abertura de contas). 

Acesso é aumentado 

onde que exista uma 

ATM. 

Completa 

eliminação das 

barreiras 

geográficas. 

Utilizadores num 

país podem abrir 

uma conta ou 

efectuar transacções 

em qualquer outro 

país. 

Extensão da 

conveniência 

do cliente 

Baixa. 

Clientes têm 

que se deslocar 

ao banco. 

Alta. 

Clientes podem 

aceder ao banco 

através do 

telefone. 

Média. 

Clientes podem 

aceder ao banco 

através de qualquer 

ATM. 

Alta. 

Clientes podem 

aceder ao banco 

através de algum 

computador com 

acesso à Internet. 

Extensão da 

segurança nas 

transacções 

Alta. 

Alta. 

Clientes 

habituais têm que 

verificar 

informação 

pessoal. 

Média. 

Os cartões ATM 

(crédito/debito) podem 

ser roubados ou 

perdidos. 

Média 

Existe o perigo de 

roubo de palavras 

passe para acesso ao 

serviço. 

 
Tabela 7. Comparação de alternativas de mecanismos de execução no sector bancário a retalho 

Adaptado de: [Gopalakrishnan et al., 2003] 

3.4.3 Factores de contexto interno (empresa) 

O sector bancário pode ser mapeado em cinco dimensões [Gopalakrishnan et 

al., 2003]: 
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• Utilização das instalações bancárias tradicionais;  

• Nível de serviço ao cliente;  

• Grau de reconhecimento da marca;  

• Nível de recursos externos;  

• Público-alvo. 

Na Tabela 8 é possível visualizar as diferenças nas estratégias de EB segundo 

as várias dimensões bancárias. 

 

Dimensão 

 

EB como um canal adicional de 

distribuição 

 

EB como negócio exclusivo 

 

Facilidade da utilização do 

sector bancário tradicional 

EB é uma expansão das facilidades do 

comércio bancário tradicional e é um 

canal adicional de distribuição. 

EB é o primeiro ou exclusivo 

canal de distribuição. 

 

Nível de acesso e 

disponibilidade do serviço ao 

consumidor 

Os utilizadores têm acesso a sucursais 

bancárias com um elevado nível de 

serviço. 

Utilizadores utilizam o EB como uma 

conveniência adicional. 

A disponibilidade limitada das 

sucursais bancárias é complementada 

com o acesso a tempo inteiro da 

Internet. 

As sucursais bancárias não 

estão prontamente acessíveis. 

Problemas dos utilizadores 

têm que ser resolvido através 

da Internet ou através do 

telefone. 

O banco está aberto para 

transacções 24 horas por dia, 

7 dias por semana. 

Grau de reconhecimento da 

marca 

Alto 

Os bancos continuam com os seus 

nomes, podendo as despesas de 

marketing ser reduzidas. 

Baixo 

Os bancos têm que gastar 

recursos consideráveis no 

marketing para estabelecer 

uma marca na mente do 

cliente. 

Nível de recursos externos 

Maior grau de "in–house” 

desenvolvimento de produtos. 

A hospedagem do website pode ser 

Alto grau de outsourcing. 

Alguns dos designs dos 

produtos e hospedagem de 

sítios Web podem ser 
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externa. externos. 

Maior racionalização das 

operações. 

Clientes alvo 

Existentes e novos clientes. Novos clientes. Expandido 

alcance geográfico. 

 

 
Tabela 8. Diferenças nas estratégias de EB 

Adaptado de: [Gopalakrishnan et al., 2003] 

A adopção do EB vai exibir propriedades associadas à escolha estratégica, em 

vez de determinismo, ou seja, serão encontradas diferenças significativas nas estratégias 

de EB empregadas pelos bancos sendo em algumas dimensões semelhantes 

[Gopalakrishnan et al., 2003]. 

3.5 Tecnologias relacionadas com EB 

As principais tecnologias frequentemente associadas com EB são [Awad, 

2000]: 

• Uso de e-mail para comunicações do negócio; 

• Uso de Transferência de Fundos Electrónicos (TFE); 

• Estabelecimento de um sítio Web para comercialização de produtos ou serviços; 

• Implementação de Electronic Data Interchange (EDI) com fornecedores e 

clientes; 

• Implementação de Technical Data Interchange (TDI) para troca de conteúdos. 

3.6 Tipos de EB 

Os serviços bancários através da Internet podem ser categorizados em três 

tipologias [Gopalakrishnan et al., 2003]: 

• Serviços informativos – o nível mais básico de EB, sendo que o banco 

disponibiliza informações sobre a comercialização dos seus produtos e serviços. 

Tanto o servidor como o sítio Web podem ser vulneráveis a alterações, por isso, 

devem ser criadas condições para impedir alterações não autorizadas de dados. 
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Nesta tipologia podem ser incluídos serviços simples tais como a localização dos 

balcões, descrição de produtos, ou serviços interactivos como cálculos 

financeiros, aplicações ou depósitos [Gopalakrishnan et al., 2003; Perumal e 

Shanmugam, 2004]; 

• Serviços comunicativos – este tipo de EB permite a interacção entre os sistemas 

do banco e os clientes. Esta interacção pode ser limitada ao correio electrónico, 

pedidos de empréstimos, entre outros. O risco é mais elevado com esta tipologia 

do que com a anterior no que se refere a controlos adequados e, portanto, têm de 

ser criadas condições para prevenir, controlar e alertar a gestão de qualquer 

tentativa não autorizada para aceder à rede interna e aos sistemas de 

computadores do banco. De acordo com este sistema, o cliente efectua pedidos 

de informações ao banco e este responde posteriormente [Perumal e 

Shanmugam, 2004]; 

• Serviços transaccionais – permitem aos clientes o recurso a transacções via 

Internet, tais como movimentação de fundos ou efectuar o pagamento de 

serviços. As operações podem incluir acessos a contas, pagamentos, 

transferências, entre outras. Estas possibilidades implicam recurso a práticas 

muito rigorosas de segurança [Gopalakrishnan et al., 2003; Perumal e 

Shanmugam, 2004]. 

3.7 Problemas ou condicionantes do EB  

Um fenómeno crescente no sector dos serviços financeiros é a utilização da 

Internet como um canal para a realização dos serviços. O uso do EB poderá não ser fácil 

para os consumidores. A estes é-lhes exigida a aceitação da tecnologia, o que pode 

constituir um entrave, uma vez que envolve a mudança de padrões comportamentais.  

Para utilizar os serviços financeiros na Internet, os consumidores não só 

precisam de compreender a tecnologia como também têm de compreender os serviços 

financeiros. Se os consumidores têm amplo conhecimento dos serviços financeiros, são 

mais propensos a utilizar os serviços financeiros via Internet do que os consumidores 

com o mesmo amplo nível de conhecimento da tecnologia, mas com menos 

conhecimento dos serviços financeiros. O conhecimento de um serviço influencia a 

utilização de uma tecnologia, verificando-se que, para consumidores que não têm 
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conhecimento de um determinado serviço pode ser desconfortável a sua adesão através 

da Internet [Nilsson, 2007]. 

Outra condicionante é que o EB utiliza uma nova plataforma na prestação de 

serviços on-line em que os processos são executados virtualmente. Os dados pessoais 

são transmitidos on-line, existindo a possibilidade de um hacker11 aceder aos dados. 

Esta preocupação exige um elevado nível de confiança antes das pessoas adoptarem e 

utilizarem o EB [Nor e Pearson, 2007]. 

Para incentivar a adopção do EB, os bancos têm de desenvolver estratégias que 

melhorem a confiança do cliente na tecnologia subjacente. É fundamental para os 

bancos que os clientes sintam que as suas plataformas de EB são seguras, para que as 

transacções de Internet possam substituir uma grande parte dos restantes meios mais 

caros de transacção para o cliente e o banco (por exemplo o telefone ou ATM). O EB 

integra-se actualmente no modelo de negócio de um banco [Singh, 2006; Nor e Pearson, 

2007]. 

Segundo Hudson [Hudson, 2002], apenas 26% dos utilizadores com 

experiências negativas trocaram de banco e 14% gostariam de trocar, no entanto, a falta 

de disponibilidade aliada às burocracias necessárias revelam-se condicionantes. A falta 

de segurança ou de percepção da mesma terá um efeito redutor de confiança dos clientes 

em relação aos bancos, ao EB e às transacções via Internet [Singh, 2006]. 

Assim, a maior desvantagem perceptível pelos utilizadores ao utilizar o EB 

será a falta de segurança proveniente dos meios de acesso remoto que utilizam. Vários 

portais de EB apresentam formas de autenticação comuns, sem recurso a plataformas de 

segurança certificadas ou divisão em camadas do processo de autenticação [Hudson, 

2002]. No entanto, nos EUA os portais de EB obtêm 68% de confiança dos utilizadores 

da Internet [Singh, 2006]. 

Um outro problema prende-se com a navegação agressiva, sendo que alguns 

portais apresentam esquemas de navegação que desabilitam botões do teclado e/ou rato, 

como por exemplo a possibilidade de voltar atrás numa página Web. Podem surgir 

                                                 

11 Hacker – Pessoa que tem como desafio ultrapassar barreiras informáticas, acedendo a sítios Web ou 
páginas de acesso restrito, sem autorização 
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plataformas que reagem negativamente a esta acção, tendo consequências como o fecho 

imediato do browser [Hudson, 2002].  

Sem centralização do utilizador nas plataformas, os portais de EB fornecem 

soluções financeiras que se tornam de acesso e utilização por vezes difícil, sendo 

necessário que os fornecedores de serviços on-line se concentrem no fornecimento de 

controlo ao utilizador sobre a transacção e a actividade.  

Devem também existir mecanismos que corrijam uma determinada transacção 

em caso de falha ou ruptura. Apenas com esta garantia o recurso a meios digitais para 

transacções pode ser minimamente assegurado. As tecnologias ou meios que 

possibilitam a segurança são importantes, contudo muitos utilizadores não podem julgar 

a efectividade destas tecnologias. Além disso, vários utilizadores entendidos na área têm 

background suficiente para duvidar da garantia que pode ser fornecida a nível de 

segurança por estas tecnologias [Singh, 2006]. 

3.8 Vantagens e desvantagens do EB 

3.8.1 Vantagens do EB 

Como vantagem mais significativa, a Internet poderá trazer uma vantagem 

substancial para os bancos. Sem dúvida que a utilização da ATM é consideravelmente 

mais barata do que um balcão de um banco, mas, mesmo assim, a Internet é cerca de 3 

vezes mais barata para a instituição bancária do que o uso do Multibanco. Segundo 

Perumal e Shanmugam. [Perumal e Shanmugam, 2004], esta razão deveria ser suficiente 

para incentivar os bancos a utilizar este tipo de canal de distribuição.  

 Na Figura 14 é possível verificar as diferenças em termos de custo entre os 

vários métodos de utilização de serviços bancários, sendo possível evidenciar que o 

banco físico apresenta custos superiores enquanto a Internet é apresentada como o meio 

mais económico para efectuar serviços bancários. 
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Figura 14. Custo por transacção/meio de utilização serviços bancários 

Adaptado de: [Perumal e Shanmugam, 2004] 

Outra vantagem da utilização do EB é a disponibilidade de informação. A 

Internet torna as informações disponíveis para todos os participantes no mercado, 

introduzindo, teoricamente, um certo nível de eficiência no processo de pesquisa. Para 

os clientes de serviços bancários, existem sítios Web que agregam informações sobre 

ofertas de produtos de diferentes fornecedores num único local. Por mera 

disponibilização de informações aos clientes sobre múltiplos fornecedores, a Internet 

tem a função de desmantelamento de um pequeno número de fornecedores e de chegar a 

uma estrutura favorável para uma concorrência perfeita. A Internet faz com que seja 

menos provável, por exemplo, um indivíduo esconder um mau historial de crédito de 

potenciais fornecedores. Em suma a Internet tem-se traduzido numa maior divulgação 

de informação [Perumal e Shanmugam, 2004]. 

3.8.2 Desvantagens do EB 

Não existem apenas vantagens na utilização do EB, existe também um maior 

risco de vários aspectos nas operações bancárias. Os riscos inerentes ao EB consistem 

no risco associado ao crédito, à transacção, entre outros. Estes riscos não são 

mutuamente exclusivos, mas invariavelmente todos estão associados ao EB. 

O risco de crédito é o risco de ganho de capital e, eventualmente, decorrentes 

de um mutuário da incapacidade de cumprir os termos de um contrato de crédito com o 

banco. O EB proporciona a oportunidade dos bancos expandirem a sua gama 

geográfica. Os clientes podem atingir uma determinada instituição em qualquer lugar do 

mundo. Uma gestão eficaz de uma carteira de empréstimos obtidos através da Internet 
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exige, de forma eficaz, políticas, processos e práticas para controlar os riscos associados 

a tais empréstimos [Perumal e Shanmugam, 2004].  

A transacção constitui potencial risco para ganhos de capital resultantes da 

fraude e erro, para a incapacidade de fornecimento de produtos ou serviços, para a 

incapacidade de manter uma posição competitiva e serviços, bem como para a 

incapacidade de gerir informações adequadamente. Este risco é evidente em cada 

produto e serviço oferecido e engloba o desenvolvimento dos produtos e da entrega, a 

operação de transformação, desenvolvimento de sistemas computacionais, a 

complexidade dos produtos e serviços, bem como o ambiente de controlo interno. Um 

nível elevado de risco de transacção pode existir com os produtos de EB.  

Os bancos que oferecem produtos e serviços financeiros através da Internet 

devem ser capazes de atender às expectativas do cliente. Os bancos também devem 

garantir que têm o produto certo e capacidade para proporcionar oportunidades precisas, 

fiáveis e serviços para desenvolver um elevado nível de confiança. Clientes que 

realizam negócios através da Internet são susceptíveis de ter pouca tolerância para erros 

ou omissões das instituições financeiras. Do mesmo modo, os clientes esperam contínua 

disponibilidade do produto e páginas da Web que sejam fáceis de navegar [Perumal e 

Shanmugam, 2004].  

3.9 Adopção e utilização do EB 

Desde o seu surgimento existiram alguns constrangimentos na adopção e 

utilização do EB. Na Europa, as diferenças entre os países relativamente à adopção do 

EB parecem ser largamente explicadas pelas diferenças na disponibilidade de acesso à 

Internet. Segundo a OCDE, em 2001 o grupo de países com as mais baixas taxas de 

utilização da Internet era constituído pela França, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha e 

Bélgica [Delgado et al., 2004]. 

Em 2001, a consolidação da utilização da Internet e do EB continuou, embora 

tenha abrandado, com os grandes bancos a adoptarem uma postura de ponderação da 

adopção e utilização da Internet e do EB [BCE, 2002]. Os países escandinavos foram os 

países em que a utilização da Internet foi superior, mais de 50% comparável aos EUA. 

Em Espanha e Portugal, apesar da baixa taxa de utilização da Internet, a implantação de 
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EB foi a um nível superior aos dos países, tais como a França, Alemanha, Itália, ou 

mesmo os EUA [Delgado et al., 2004]. 

A situação em Espanha e Portugal, em comparação com a de outros países 

parece ser um tanto atípica, uma vez que mostra um nível superior de utilização do EB, 

o que não seria de esperar a partir do nível de utilização da Internet. Em contraste, os 

EUA têm um nível relativamente baixo de utilização desse canal de distribuição 

bancário, apesar de uma elevada taxa de utilização da Internet [Delgado et al., 2004]. 

A Figura 15 mostra que a tendência entre 1998 e 2001 fluí no sentido de um 

declínio de número de instituições bancárias. O número e o valor das fusões e 

aquisições internas em 2001 foram significativamente mais baixos do que em 2000, 

com o primeiro trimestre de 2002 a seguir a mesma tendência. No entanto, a perspectiva 

é a longo prazo de um maior nível de utilização do EB. A maior parte das ofertas 

envolvidos nesta perspectiva são dos bancos italianos, alemães e franceses [BCE, 2002]. 

 
Figura 15. Número de instituições bancárias 

Adaptado de:[BCE, 2002] 

Embora uma grande parte das pessoas não utilize os serviços bancários via 

Internet, é já notória a diferença de utilização dos mesmos, sendo que cada vez mais o 

CE  é utilizado e o tabu da utilização e da segurança é desmistificado. 

De acordo com o estudo realizado acerca da utilização do EB e de acordo com 

a Figura 16 a análise relacional do cumprimento do EB e a frequência de utilização do 

EB sugere que os dois estão intimamente ligados [Kam e Riquelme, 2007]. 
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Figura 16. Frequência de Utilização do EB 

Adaptado de: [Kam e Riquelme, 2007] 

Quase 60% dos utilizadores recentes utilizam serviços de EB diariamente e 

frequentemente, enquanto os valores correspondentes para os utilizadores antigos e 

utilizadores resistentes são cerca de 45% e 25% respectivamente [Kam e Riquelme, 

2007]. Além disso, a adopção do EB geralmente consiste em cinco etapas: 

conhecimento, persuasão, decisão, implementação e confirmação [Shao, 2007]. 

Não é de surpreender que os clientes bancários on-line sejam distintos. Os 

clientes do EB tendem a ser mais jovens, com uma idade média de 40 anos [Berger e 

Gensler, 2007]. Existem distinções entre os produtos utilizados nas instituições 

bancárias tradicionais e no EB, sendo possível evidenciar os mesmos na Figura 17. 
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Figura 17. Comparação de utilização de Produtos Bancários 

Adaptado de: [Berger e Gensler, 2007] 

Fundos mútuos ou planos de poupança são os produtos de maior interesse para 

os clientes bancários on-line, constituindo uma média de 2,6 versus 1,8 (numa escala de 

1 [muito baixo interesse] a 6 [muito elevado interesse]), para a população. Em 68% dos 

bancos on-line os clientes têm um cartão de crédito, em contraste com apenas 29% dos 

clientes off-line [Berger e Gensler, 2007]. 

O crescimento do EB foi muito encorajador e, consequentemente, as 

instituições financeiras adoptam constantemente o EB. Estima-se que a curto prazo, o 

número de clientes bancários on-line aumente significativamente, inclusive nos países 

em desenvolvimento [Perumal e Shanmugam, 2004]. 
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Figura 18. Nº de utilizadores de EB 

Adaptado de  : [Perumal e Shanmugam, 2004]  

Numa fase em que os utilizadores de EB já estão relativamente satisfeitos com 

a qualidade do serviço bancário on-line, e como se pode verificar através da análise da 

Figura 18, onde gradualmente em vários países ao longo de vários anos o número de 

utilizadores de EB tem aumentado, a complementaridade dos produtos pode ser a 

característica mais importante na indução a um nível mais elevado de utilização do EB 

[Kam e Riquelme, 2007]. 

Em Portugal, de acordo com os dados do estudo Netpanel12 e Marktest em 

Maio de 2008, os sítios Web bancários receberam 1.072 mil utilizadores, que acederam 

a partir de casa, o que representa um crescimento de 3,2% face a Abril e de 4,3% 

relativamente ao mesmo mês de 2007. Os dados do estudo relativos aos residentes no 

Continente com idade igual ou superior a 15 anos frequentam os sítios Web bancários a 

partir do lar e a grande maioria destes indivíduos acede a páginas seguras.  

Em Maio, foram 951 mil os utilizadores destas páginas, o que corresponde a 

88,7% dos visitantes de bancos on-line. A média diária de utilizadores de sítios Web 

bancários voltou a subir para os 182 mil, mais 2,8% do que no mês anterior e mais 5,8% 

do que no período homólogo do ano passado. O total de páginas visitadas nestes sítios 

Web ultrapassou os 71 milhões, uma subida de 7,6% face ao mês precedente, mas uma 

quebra de 2,5% relativamente ao período homólogo anterior [Marktest.com, 2008].  

                                                 

12 O NetPanel é o estudo nacional de audiências de Internet, iniciado em 2002 pela Marktest  
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A plataforma da CGD reforçou a sua liderança, tendo 500 mil indivíduos 

acedido à mesma. Na segunda posição, mantém-se o sítio Web do Millennium BCP, 

com 328 mil utilizadores, seguidos do portal do BES, com 234 mil utilizadores, do BPI, 

com 207 mil utilizadores, do Banco Santander Totta, com 154 mil utilizadores e do 

Montepio Geral, com 115 mil utilizadores[Marktest.com, 2008]. 

O futuro do EB depende muito de vários Acredita-se, contudo, que continue a 

oferecer novos métodos de entrega para os serviços bancários [Southard e Siau, 2004]. 

O próximo capítulo constitui o contributo do presente projecto de investigação, 

apresentando a amostra de plataformas a avaliar, bem como a respectiva avaliação e os 

resultados da mesma.
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4.  Caracterização das soluções tecnológicas de EB 
em Portugal 

No capítulo anterior foram abordados e explorados alguns aspectos 

relacionados com o EB. Neste quarto capítulo vão ser apresentadas algumas plataformas 

de EB de modo a ser efectuada a caracterização de vários parâmetros de avaliação das 

mesmas.  

Este capítulo tem como objectivo principal a análise e caracterização das 

soluções tecnológicas de EB presentes em Portugal.   

4.1 Levantamento das instituições financeiras 

Para uma análise e posterior caracterização das plataformas e 

consequentemente do EB em Portugal foi realizado um levantamento das instituições 

financeiras a operar em Portugal actualmente. 

O levantamento foi elaborado de acordo com os dados das instituições 

financeiras inscritas no BP. Na Tabela 9 encontram-se as instituições bancárias 

portuguesas registadas e a operar actualmente em Portugal. 

Designação 
Início de 

actividade  Área dominante 
Banco de Portugal 19-11-1846 Banco central Português 

Banco Activobank [Portugal], S.A. 15-09-1990 Investimento 
Banco Banif e Comercial dos Açores, S.A. 19-10-1936 Banca tradicional e de investimento 

Banco BPI, S.A. 23-12-2002 
Banca comercial e na actividade 

doméstica 
Banco Comercial Português, S.A. 25-06-1985 Banca tradicional e de investimento 

Banco Credibom, S.A. 24-11-2007 Crédito ao consumo 
Banco de Investimento Global, S.A. 01-03-1999 Investimento 

Banco de Investimento Imobiliário, S.A. 29-01-1993 Investimento 
Banco Espírito Santo de Investimento, 

S.A. 01-04-1993 Investimento 
Banco Espírito Santo dos Açores, S.A. 01-07-2002 Banca tradicional e de investimento 

Banco Espírito Santo, S.A. 20-10-1937 Banca tradicional e de investimento 
Banco Invest, S.A. 21-02-1997 Investimento 

Banco Madesant – Sociedade Unipessoal, 
S.A. 01-08-1998 S/I13 

Banco Mais, S.A. 01-11-2000 
Crédito ao consumo: financiamento 

automóvel 

                                                 

13 S/I: Sem informação disponível 
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Banco Millennium BCP Investimento, 
S.A. 25-05-1993 Investimento 

Banco Finantia, S.A. 01-01-1993 
Crédito ao consumo, banca privada e de 

investimento 
Banco Popular Portugal, S.A. 02-07-1991 Área do imobiliário 

Banco Português de Gestão, S.A. 06-09-2000 Investimento 
Banco Português de Investimento, S.A. 07-03-1985 Investimento 

Banco Primus, S.A. 22-02-2006 Crédito hipotecário 
Banco Privado Português, S.A. 10-10-1996 Investimento 

Banif – Banco de Investimento, S.A. 01-03-2001 Investimento 
Banif - Banco Internacional do Funchal, 

S.A. 02-04-2002 Banca tradicional e de investimento 
BEST - Banco Electrónico de Serviço 

Total, S.A. 30-04-2001 Banca tradicional e de investimento 

BPN - Banco Português de Negócios, S.A. 31-05-1993 Comércio bancário: área de negócios 
CAIXA - Banco de Investimento, S.A. 12-11-1987 Investimento 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 10-04-1876 Banca tradicional e de investimento 
CREDIFIN – Banco de Crédito ao 

Consumo, S.A. 29-12-1998 Crédito ao consumo 

Finibanco, SA 28-06-2001 Banca tradicional de investimento 
 

Tabela 9. Instituições de crédito e sociedades financeiras portuguesas registadas no Banco de Portugal 

Adaptado de: [BP, 2008] 

Através da análise à Tabela 9 é possível identificar que, das várias instituições 

financeiras em Portugal, existem diferentes áreas dominantes de operação, 

nomeadamente áreas de investimento e crédito ao consumo. Na Tabela 10 são 

apresentadas as instituições financeiras estrangeiras a operar actualmente em Portugal. 
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Designação Início de 
actividade Nacionalidade Área dominante 

ABN Amro Bank, N.V. 29-09-1989 Holandês Banca tradicional e 
de investimento 

Anglo Irish Bank, Sucursal em Portugal 09-01-2007 Irlandês Banca tradicional e 
de investimento 

AS ´´PRIVATBANK´´ Sucursal em Portugal 31-03-2005 Letã Banca tradicional e 
de investimento 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria [Portugal], S.A. 31-12-1988 Argentino Banca tradicional e 
de investimento 

Banco Itau Europa, S.A. 28-10-1994 Brasileiro Investimento 

Banco BAI Europa, S.A. 01-09-2002 Angolano Investimento 

Banco Cetelem, S.A. 30-05-2003 Francês Crédito ao consumo 
Banco do Brasil, S.A. 20-05-1972 Brasileiro Banca tradicional 

Banco Efisa, S.A. 30-12-1994 S/I 

Assessoria financeira 
no domínio do 

Corporate e Project 
Finance para grandes 

empreendimentos 
infraestruturais 

Banco Rural Europa, S.A. 12-02-1999 Brasileiro Banca tradicional e 
de investimento 

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe – 
Sucursal Portuguesa 18-10-2000 Luxemburguês 

Gestão de fundos de 
investimento e 

activos financeiros 
Banque Privée Espirito Santo, S.A. – Sucursal em 

Portugal 11-01-2008 Suíço Gestão de património

Banque PSA Finance [Sucursal em Portugal] 01-07-1997 Francês 
Crédito ao consumo: 

financiamento 
automóvel 

Barclays Bank, PLC 22-10-1985 Inglês Comércio bancário: 
banca tradicional 

Banco Santander Totta, S.A. 27-12-2004 Espanhol Banca tradicional e 
de investimento 

BMW Bank GMBH, Sucursal Portuguesa 01-07-2000 S/I 
Crédito ao consumo: 

financiamento 
automóvel 

BNP Paribas 04-11-1985 Francês Banca tradicional 

BNP Paribas Private Bank, S.A. 01-11-2003 Francês Gestão de 
investimento 

BNP Paribas Securities Services, S.A. - Sucursal 
em Portugal 01-01-2008 Francês Gestão de activos e 

investimento 

Banco Santander Consumer Portugal, S.A 05-12-1996 Espanhol 
Crédito ao consumo: 

financiamento ao 
sector automóvel 

BSN – Banco Santander de Negócios Portugal, 
S.A. 01-09-1993 Espanhol Investimento 

Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Ponte Vedra 
[CAIXANOVA] 03-02-1997 Espanhol Investimento 

Caja de Ahorros de Galicia, Sucursal 15-09-2000 Espanhol Banca tradicional e 
de investimento  
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Caja de Ahorros de Salamanca y Soria - Sucursal 
Operativa 03-07-1995 Espanhol Banca tradicional e 

de investimento 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
Representação Permanente em Portugal 15-03-2000 Espanhol Banca tradicional e 

investimento 

Citibank Internacional PLC – Sucursal em 
Portugal 01-05-2000 Americano 

Banca tradicional e 
de investimento e 

crédito ao consumo 

Deutsche Bank [Portugal], S.A. 02-07-1990 Alemão Banca tradicional 

Dexia Sabadell, S.A. – Sucursal em Portugal 01-08-2007 Espanhol Banca tradicional 

Dresdner Bank Luxembourg S.A., Sucursal 
Financeira Exterior 01-12-2000 Luxemburguesa Banca tradicional 

Eurohypo Aktiengesellschaft – Sucursal em 
Portugal 12-09-2002 Checa Banca tradicional e 

de investimento 

FCE Bank PLC 30-12-1993 S/I Financiamento 
automóvel 

Fortis Bank – Sucursal em Portugal 11-12-1985 Luxemburguês Banca tradicional 

ING Belgium SA/NV – Sucursal em Portugal 21-01-1999 Belga Banca tradicional e 
de investimento 

Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de 
Badajoz, Sucursal em Portugal 01-10-2004 Espanhol Banca tradicional 

RCI Banque Sucursal em Portugal 31-07-2000 Francês Crédito ao consumo 
Sanpaolo IMI Bank [International], S.A. 01-05-1997 Italiano Banca tradicional 

The Royal Bank of Scotland Public Limited 
Company – Sucursal em  Portugal 20-04-2007 Escocês Banca tradicional 

UBS Bank, S.A., Sucursal em Portugal 02-01-2008 Suíço Banca tradicional 
 

Tabela 10. Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras Estrangeiras Registadas no Banco de Portugal 

Adaptado de: [BP, 2008] 

Das tabelas anteriores é possível evidenciar que existem actualmente mais 

instituições estrangeiras a operar em Portugal que instituições nacionais, porém a 

maioria das instituições financeiras portuguesas também operam internacionalmente, 

pelo que se torna possível concluir que o mercado financeiro português é um mercado 

expandido internacionalmente e diversificado em termos de diferentes práticas 

bancárias de acordo com a diversidade de nacionalidades das instituições financeiras. 
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4.2 Identificação das formas de prestação de serviços das 

instituições financeiras 

Após o levantamento das instituições financeiras a operar em Portugal, foi 

elaborada uma identificação, sempre que possível, da forma de prestação de serviços 

bancários das instituições financeiras. 

Na Tabela 11 encontram-se as instituições financeiras de nacionalidade 

portuguesa a operar em Portugal contendo a informação do seu sítio Web e da sua 

presença relativamente à prestação de serviços. 

Presença 
Designação Sítio Web 

Física On-line

Banco de Portugal www.bportugal.pt X X14 
Banco Activobank [Portugal], S.A. www.activobank7.pt X X 

Banco Banif e Comercial dos Açores, S.A. www.bca.pt  X X 
Banco BPI, S.A. www.bancobpi.pt  X X 

Banco Comercial Português, S.A. www.millenniumbcp.pt X X 
Banco Credibom , S.A. www.credibom.pt  X 

Banco de Investimento Global, S.A. www.bancobig.pt  X X 
Banco de Investimento Imobiliário, S.A. S/I X  

Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. www.esinvestment.com X X 
Banco Espírito Santo dos Açores, S.A. www.besdosacores.pt X X 

Banco Espírito Santo, S.A. www.bes.pt  X X 
Banco Invest, S.A. www.bancoinvest.pt  X X 

Banco Madesant – Sociedade Unipessoal, S.A. S/I X  
Banco Mais, S.A. www.bancomais.pt X X 

Banco Millennium BCP Investimento, S.A. www.bcpinvestimento.pt X X 
Banco Finantia, S.A. www.finantia.com  X  

Banco Popular Portugal, S.A. www.bancopopular.pt  X X 
Banco Português de Gestão, S.A. www.bpg.pt X  

Banco Português de Investimento, S.A. www.bpiinvestimentos.pt X X 
Banco Primus, S.A. www.bancoprimus.pt  X 

Banco Privado Português, S.A. www.banco-privado.pt X  
Banif – Banco de Investimento, S.A. www.banifib.pt X  

Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A. www.banif.pt  X X 
BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. www.bancobest.pt  X 

BPN - Banco Português de Negócios, S.A. www.bpn.pt  X X 

                                                 

14 Indica que a prestação de serviços é via e-mail ou telefone e/ou que o sítio Web é meramente 
informativo não prestando qualquer serviço 
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CAIXA - Banco de Investimento, S.A. www.caixabi.pt  X 
Caixa Geral de Depósitos, S.A. www.cgd.pt  X X 

CREDIFIN – Banco de Crédito ao Consumo, S.A. www.credifin.pt X X 
Finibanco, SA www.finibanco.pt  X X 

 
Tabela 11. Instituições financeiras portuguesas e a sua caracterização presencial 

Sobre a informação apresentada conclui-se que o número de instituições 

financeiras com presença on-line é elevada – a maioria das instituições financeiras 

possui um sítio Web, disponibilizando informações acerca da sua instituição bem como 

dos seus produtos. Desta maioria de plataformas uma grande percentagem possui 

serviços de EB.  

Foi elaborada a mesma análise relativamente aos bancos estrangeiros a operar 

em Portugal, sendo a mesma visível na Tabela 12. 

Presença 
Designação Sítio Web 

Física On-line

ABN Amro Bank, N.V. www.abnamro.com X X 
Anglo Irish Bank, Sucursal em Portugal www.angloirishbank.com X  

AS ´´PRIVATBANK´´ Sucursal em 
Portugal www.paritate.pt X X 

Banco BAI Europa, S.A. www.bancobai.co.ao X X 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

[Portugal], S.A. www.bbva.pt X X 
Banco Itau Europa, S.A. www.itaueuropa.pt  X  

Banco Cetelem, S.A. www.cetelem.pt   X 
Banco do Brasil, S.A. www.bb.com.br/portugal  X X 

Banco Efisa, S.A. www.bancoefisa.pt  X  
Banco Rural Europa, S.A. www.rural.com.br  X 

Banco Santander Consumer Portugal, S.A. www.interbanco.pt   X 
Banco Santander Totta, S.A. www.santandertotta.pt  X X 

Banque Privée Edmond de Rothschild 
Europe - Sucursal Portuguesa www.lcf-rothschild.lu X  

Banque Privée Espirito Santo, S.A. - 
Sucursal em Portugal www.espiritosanto.com X  

Banque PSA Finance [Sucursal em 
Portugal] www.banquepsafinance.com X  

Barclays Bank, PLC www.barclays.pt  X X 
BMW Bank GMBH, Sucursal Portuguesa www.bmw-bank.pt  X 

BNP Paribas www.bnpparibas.pt   X  
BNP Paribas Private Bank, S.A. privatebank.bnpparibas.com X  

BNP Paribas Securities Services, S.A. - 
Sucursal em Portugal privatebank.bnpparibas.com X  
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BSN - Banco Santander de Negócios 
Portugal, S.A. www.santandertotta.pt X X 

Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Ponte 
Vedra [CAIXANOVA] www.caixanova-pt.com X X 

Caja de Ahorros de Galicia, Sucursal www.caixagalicia.pt  X X 
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria - 

Sucursal Operativa www.cajaduero.pt X X 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, Representação Permanente em 

Portugal 
www.cajamadrid.es X  

Citibank Internacional PLC – Sucursal em 
Portugal www.citibank.pt  X 

Deutsche Bank [Portugal], S.A. www.deutsche-bank.pt  X X 
Dexia Sabadell, S.A. – Sucursal em 

Portugal www.dexiasabadell.es X X 
Dresdner Bank Luxembourg S.A., Sucursal 

Financeira Exterior www.dresdner-bank.lu X  

Eurohypo Aktiengesellschaft – Sucursal 
em Portugal www.eurohypo.com X  

FCE Bank PLC www.fordfinancialeurope.com X  
Fortis Bank - Sucursal em Portugal www.fortisbank.com   X 

ING Belgium SA/NV – Sucursal em 
Portugal www.ing.com X X 

Monte de Piedad y Caja General de 
Ahorros de Badajoz, Sucursal em Portugal www.cajabadajoz.pt X  

RCI Banque Sucursal em Portugal www.rcibanque.com/fr/filiale_portuga
l.html X  

Sanpaolo IMI Bank [International], S.A. S/I X  
The Royal Bank of Scotland Public 

Limited Company – Sucursal em  Portugal S/I X  

UBS Bank, S.A., Sucursal em Portugal www.ubs.com X  
 

Tabela 12.  Instituições financeiras estrangeiras e a sua caracterização presencial 

4.3 Análise e apresentação de parâmetros a avaliar 

Para efectuar a análise e respectiva avaliação à amostra de plataformas de EB 

identificadas, é necessário efectuar um levantamento dos diferentes parâmetros a 

avaliar. 

Vários autores [Guru et al., 2003; Awamleh e Fernandes, 2005; Goi, 2006; 

Miranda et al., 2006; Al-Mudimigh, 2007] consideram essencial a existência de serviços 

informacionais, transaccionais e comunicativos ou a relação com o cliente nas 

plataformas de EB. 

Nas tabelas seguintes são apresentadas as funcionalidades fundamentais que 

deverão existir nas plataformas de EB sob visão de cada autor.
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Autor (es) 
Parâmetros de avaliação das 

plataformas de EB 
Qualidade do sítio Web 

Acessibilidade 
Velocidade 

Navegabilidade 
Conteúdo 

Funcionalidades informativas 
 Informação geral da instituição financeira 
Informação acerca dos produtos e serviços 

Informação sobre os preços praticados 
Informação da localização das ATMs e dos 

balcões 
 Informações financeiras e económicas 

Funcionalidades transaccionais 
Consultas gerais 

Consultas específicas 
Transferências 

Requisições  
Pagamentos 

Funcionalidades comunicativas 
Endereço de e-mail 
Contacto telefónico 

Endereço 

[Miranda et al., 2006] 

Ferramentas de feedback dos utilizadores 
 

Tabela 13. Funcionalidades de EB segundo Miranda et al. 

Adaptado de:[Miranda et al., 2006]  
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Autor (es) 
Parâmetros de avaliação das 

plataformas de EB 
Funcionalidades informativas 

Download dos movimentos de uma conta 
Funcionalidades transaccionais 

Consultas gerais 
Consultas específicas 

Transferências 
Requisições  

Investimentos e serviços de poupança 
Abertura de contas 

Pagamentos 
Funcionalidades comunicativas 

Ferramentas de feedback dos utilizadores 
Envio de mensagens 
Leitura de mensagens 

[Al-Mudimigh, 2007] 

Leitura de mensagens guardadas 
 

Tabela 14. Funcionalidades de EB segundo Al-Mudimigh  

Adaptado de: [Al-Mudimigh, 2007]  

Autor (es) 
Parâmetros de avaliação das 

plataformas de EB 
Funcionalidades Informativas 

Download dos movimentos da conta 
 Informações financeiras e económicas 

Funcionalidades transaccionais 
Consultas gerais 

Alertas 
Consultas específicas 

Abertura de contas 
Transferências 

Requisições  
Pagamentos 

Funcionalidades comunicativas 
Endereço de e-mail 

[Guru et al., 2003] 

Sugestões e reclamações 
 

Tabela 15. Funcionalidades de EB segundo Guru et al. 

Adaptado de: [Guru et al., 2003]  
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Autor (es) 
Parâmetros de avaliação das 

plataformas de EB 
Funcionalidades informativas 

 Informações financeiras e económicas 
Funcionalidades transaccionais 

Consultas gerais 
Consultas especificas 

Abertura de contas 
Transferências 

Requisições  
Alertas 

Pagamentos 
Funcionalidades comunicativas 

Endereço de e-mail 
Contacto telefónico 

[Awamleh e Fernandes, 2005]   

Sugestões e reclamações 
 

Tabela 16. Funcionalidades de EB segundo Awamleh e Fernandes 

Adaptado de:[Awamleh e Fernandes, 2005] 

Autor (es) 
Parâmetros de avaliação das 

plataformas de EB 
Funcionalidades informativas 

Informação sobre os preços praticados 
Funcionalidades transaccionais 

Consultas gerais 
Consultas específicas 

Transferências 

[Goi, 2006]  

Pagamentos 
 

Tabela 17. Funcionalidades de EB segundo Goi 

Adaptado de:[Goi, 2006]  

Tendo em conta a análise efectuada às funcionalidades a serem contempladas 

em soluções tecnológicas de EB segundo as perspectivas dos autores atrás referidos, 

foram definidos os seguintes parâmetros a nível de funcionalidades, para posterior 

avaliação: 

• Qualidade do sítio Web (ver Figura 19) 
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o Acessibilidade: torna-se perceptível que a qualidade de um sítio Web  

é superior se o sítio for facilmente identificável e acessível aos seus 

utilizadores; 

o Velocidade: velocidade e o tempo de resposta são características  

primordiais. Alguns estudos têm revelado que existe uma correlação 

significativa entre a velocidade de download e a satisfação do utilizador; 

o Navegabilidade: um layout e design de uma plataforma Web fraca 

poderá resultar numa perda potencial de vendas, dada a dificuldade do 

utilizador em não encontrar a funcionalidade desejada. Para que os 

utilizadores não se sintam perdidos, cada página deve fornecer links para 

os principais conteúdos. Os factores utilizados para avaliar essa categoria 

são constituídos pela existência de um menu permanente, permitindo um 

rápido acesso às diferentes secções de cada página, e uma função de 

pesquisa sempre disponível, para que os utilizadores possam encontrar 

rapidamente o que necessitam; 

o Conteúdo: a qualidade do conteúdo do sítio Web será medida avaliando a 

presença de informações relevantes para os utilizadores. Um sítio Web 

deverá fornecer conteúdos que vão ao encontro das necessidades dos 

utilizadores, e que devem ser actualizados com frequência. Os sítios Web 

das instituições bancárias podem conter várias funcionalidades, incluindo 

informações sobre produtos, informações de contacto para permitir 

feedback dos clientes, informações gerais da instituição, etc. 
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Figura 19.  Factores de qualidade de sítios Web 

Adaptado de:[Miranda et al., 2006]. 

• Funcionalidades informativas: os sítios Web devem ser amplamente 

informacionais, fornecendo informações comerciais e não comerciais sobre o 

banco, nomeadamente:  

o Informação geral da instituição financeira;  

o Informação acerca dos produtos e serviços; 

o Informação sobre os preços praticados; 

o Informação da localização das ATMs e dos balcões; 

o Informações financeiras e económicas; 

o Download dos movimentos da conta. 

• Funcionalidades transaccionais: com o uso generalizado e adopção da Internet, 

a possibilidade das instituições financeiras fornecerem os seus produtos e 

serviços através da Internet tornou-se uma realidade. A primeira distinção no 

âmbito desta categoria está entre as instituições que prestam serviços através da 

Internet e as que só usam Internet como um canal informativo. Os conteúdos 

transaccionais que são encontrados em cada um dos sítios Web podem ser 

incluídos nas seguintes categorias:  

o Consultas gerais (saldos de conta e movimentos); 

o Consultas específicas (créditos, etc.); 

o Transferências monetárias; 
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o Aberturas de contas; 

o Serviços de bolsa 

 Mercado cambial – consulta de cotações, simulação de câmbios; 

 Consulta da carteira; 

 Negociar – comprar/vender; 

 Alertas de bolsa; 

o Investimentos e serviços de poupança 

 Abertura de conta de fundo mútuo; 

 Compra/venda de fundos; 

 Consulta da carteira dos fundos de investimento; 

o Pagamentos (serviços, telemóveis, fiscais); 

o Requisições de cartões de crédito e/ou livros cheques. 

• Funcionalidades comunicativas: tendo em conta que os sítios Web são 

frequentemente “portas de entrada” para uma empresa, e os utilizadores 

tipicamente desejam aceder a informações sobre as instituições bancárias, as 

informações de contacto para as instituições devem constar no menu principal da 

página principal, e devem ser facilmente acessíveis. Para avaliar a capacidade 

comunicacional de cada plataforma é necessário identificar se o mesmo contém 

os seguintes itens:  

o Endereço de e-mail; 

o Contacto telefónico; 

o Endereço físico da sede e/ou balcões; 

o Ferramentas de feedback dos utilizadores; 

 Envio de mensagens; 

 Leitura de mensagens; 

 Leitura de mensagens guardadas; 

 Sugestões e reclamações. 
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4.4 Aplicação do método de investigação aos parâmetros 

identificados 

Após identificação das instituições financeiras a operar em Portugal, e análise 

em termos de caracterização a nível da sua nacionalidade, área dominante e formas de 

prestação de serviço, foi definida uma amostra significativa e diversificada de 

plataformas de forma a avaliar as funcionalidades e características das plataformas de 

EB em Portugal. 

Nas secções seguintes será apresentada a amostra de plataformas em estudo, 

serão efectuadas as avaliações às mesmas de acordo com os parâmetros de avaliação 

definidos, e por último serão apresentados os resultados das respectivas avaliações. 

4.4.1 Definição de amostra de plataformas a avaliar 

De acordo com os dados do BP e da Associação Portuguesa de Bancos, existe 

em Portugal um conjunto de bancos que se destacam no mercado financeiro. Os cinco 

maiores bancos a funcionar em Portugal são CGD, BCP, BES, Banco Santander-Totta e 

BPI, estes bancos controlam mais de 80% do mercado bancário português [APB, 2007; 

Rosa, 2007; BP, 2008]. 

A amostra que foi definida no âmbito do presente trabalho é constituída pelos 5 

maiores bancos a operar em Portugal em termos de activos financeiros e quota de 

mercado, ou seja, serão avaliadas as plataformas de EB da CGD, maior banco público 

nacional,dos bancos BCP, BES e BPI, os 3 maiores bancos privados portugueses, do 

Banco Santander-Totta, o maior banco estrangeiro privado a operar em Portugal, e do 

banco BEST, banco exclusivamente on-line.  

A CGD foi fundada em 1876 tendo sido estabelecida como um banco estatal, 

cujas funções principais consistiam inicialmente na recepção de depósitos e gestão da 

dívida pública. Subsequentemente a sua actividade operacional foi alargada à banca de 

investimentos e de poupanças. Para além de dispor de uma vasta rede de caixas 

automáticas privativas – serviço Caixautomática – e da participação na rede nacional 

Multibanco, a CGD encetou projectos pioneiros de banca à distância através do 

lançamento do serviço Caixa directa (hoje acessível por telefone, Internet, Short 

Message Service (SMS) e Wireless Application Protocol (WAP), do serviço de 
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corretagem on-line – Caixa directa invest e do serviço de banca electrónica para 

empresas – Caixa e-banking.  

A CGD tem a sua presença on-line na plataforma identificada na Figura 20. 

Para além da Web, é também possível encontrar a CGD em ambiente WAP e na TV 

Interactiva. 

 
 

Figura 20. Plataforma de EB da CGD 15 

O BCP foi constituído em 1985 e abriu ao público em 1986. Em 1991 foi 

instituída pelo BCP, a Fundação Millennium BCP que surge como reflexo de 

responsabilidade social do banco. Na Figura 21 encontra-se a plataforma de EB do 

banco Millennium BCP. 

                                                 

15 www.cgd.pt (Acedido a 13-03-2008) 
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Figura 21. Plataforma de EB do Millenium BCP16  

O BES surgiu a meados do séc. XIX. É hoje um banco tradicional com uma 

forte presença em todo o país e junto das principais comunidades de emigrantes por 

todo o mundo. Através da Figura 22 é possível visualizar a plataforma de EB do BES. 

                                                 

16 www.bcp.pt (Acedido a 13-03-2008) 
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Figura 22. Plataforma de EB do BES 17  

O Grupo BPI – liderado pelo Banco BPI – é um grupo financeiro universal, 

multiespecializado, concentrado no negócio de banca comercial e na actividade 

doméstica. Na Figura 23 é apresentada a plataforma de EB do banco BPI. 

 

                                                 

17 www.bes.pt (Acedido a 13-03-2008) 
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Figura 23. Plataforma de EB do BPI 18 

O Banco Santander Totta foi criado em Dezembro de 2004 e resulta da 

reorganização societária de três Bancos Comerciais – o Banco Totta & Açores, o 

Crédito Predial Português e o Banco Santander Portugal. Trata-se do maior banco 

internacional a operar em Portugal, na Figura 24 é possível visualizar a plataforma de 

EB.  

                                                 

18 www.bpi.pt (Acedido a 13-03-2008) 
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Figura 24. Plataforma de EB do Banco Santander Totta19  

O Banco BEST é um banco on-line, exclusivamente virtual, resultante de uma 

parceria entre o Grupo Banco Espírito Santo e o Grupo Portugal Telecom. Oferece 

diversas soluções de investimento e produtos tradicionais que podem ser acedidos 

através da plataforma de EB presente Figura 25. 

                                                 

19 www.santandertotta.pt (Acedido a 13-03-2008) 
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Figura 25. Plataforma de EB do Banco BEST 20 

4.4.2 Avaliação das plataformas da amostra 

No presente ponto são avaliadas as plataformas atrás referidas de acordo com 

os parâmetros de avaliação já referidos. 

Todas as plataformas de EB analisadas são constituídas por duas vertentes – 

vertente pública destinada a qualquer tipo de utilizador ou cliente bancário, possuindo 

conteúdos informativos acercas das instituições, dos produtos e serviços 

disponibilizados nas mesmas, e uma vertente privada, que é disponível apenas para 

clientes bancários da instituição, sendo que para aceder a esta área privilegiada, o 

cliente terá que possuir códigos de acesso que lhe permitem aceder às suas contas e 

funcionalidades disponíveis. 

Os detalhes das funcionalidades das plataformas de EB estudadas encontram-

se no Anexo 1 da presente dissertação. 

 

 

                                                 

20  www.best.pt (Acedido a 13-03-2008) 
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• Acessibilidade 

Para avaliar a acessibilidade das plataformas foram utilizadas algumas 

ferramentas de validação de sítios Web como: 

o Total Validator 21: é uma ferramenta de validação livre, sendo um 

validador compreendido na validação de Hypertext Markup Language 

(HTML) e validação da acessibilidade; 

o World Wide Web Consortium  (W3C) HTML/XHTML22: este validador 

verifica a validade da marcação Web em documentos HTML, eXtensible 

Hypertext Markup Language (XHTML), Synchronized Media 

Integration Language (SMIL), MathML, etc; 

o W3C CSS 23 : esta ferramenta efectua a validação Cascading Style Sheets 

(CSS) da página Web;  

o ATRC 24: trata-se de um modelo de sistema que demonstra como páginas 

da Web podem ser verificadas ao nível de acessibilidade.  

A Tabela 18 apresenta os resultados das ferramentas de validação acima 

referidas aplicadas às plataformas de EB em estudo. Os resultados apresentados são 

quantificados em número de erros encontrados na plataforma. 

                                                 

21 http://www.totalvalidator.com/ (Acedido a 23-05-2008)  
22 http://validator.w3.org/ (Acedido a 23-05-2008) 
23 http://jigsaw.w3.org/css-validator/ (Acedido a 23-05-2008) 
24 http://checker.atrc.utoronto.ca/index.html (Acedido a 23-05-2008) 

4.4.2.1 Qualidade do sítio Web 
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Parâmetro de 
avaliação Plataformas de EB 

Qualidade do sítio Web CGD
Millenium 

BCP BPI BES

Banco 

Santander 

Totta BEST 
Acessibilidade   
Total Validator 88 26 54 9 84 31 
W3C HTML/XHTML 50 13 96 7 230 35 

W3C CSS 142 14 9 14 1 
Portal 

Aprovado 
ATRC 169 89 125 29 296 16 

 
Tabela 18. Avaliação das plataformas: parâmetro de acessibilidade 

Segundo o validador ATRC, a maioria dos erros encontrados por plataforma 

são: 

o CGD: ao nível de imagens (informação, dicas); 

o Millenium BCP: ao nível de metadados de imagens e links sem ligação; 

o BPI: a nível de imagens e hiperligações; 

o BES: a nível de metadados e organização/codificação de texto; 

o Banco Santander Totta: a nível de imagens e hiperligações; 

o BEST: a nível de texto e frames. 

 

• Velocidade 

Para avaliar a velocidade foi utilizado o validador Total Validator, que através 

do Uniform Resource Locator (URL) da página contabiliza a velocidade de 

carregamento da mesma. 

 

 

 

 



Capítulo 4 – Caracterização das soluções tecnológicas de EB em Portugal 

 

 

94

 

Parâmetro de 
Avaliação Plataformas de EB 

Qualidade Sítio Web CGD
Millenium 

BCP BPI BES 

Banco 
Santander 

Totta BEST
Velocidade   

Total Validator  teste nº 1 6 seg. 2 seg. 23 seg. 1 seg. 1 seg. 1 seg. 
Total Validator  teste nº 2 5 seg. 2 seg. 21 seg. 3 seg. 1 seg. 1 seg. 
Total Validator  teste nº 3 6 seg. 1 seg. 20 seg. 1 seg. 1 seg. 1 seg. 
Total Validator  teste nº 4 7 seg. 2 seg. 21 seg. 3 seg. 1 seg. 1 seg. 
Total Validator  teste nº 5 7 seg. 2 seg. 21 seg. 1 seg. 1 seg. 1 seg. 

 
Tabela 19. Avaliação das plataformas: parâmetro de velocidade 25 

Foram efectuados cinco testes de velocidade para cada URL no validador Total 

Validator. Na Tabela 19 estão presentes os resultados para cada URL nos cinco testes 

efectuados. 

 

• Navegabilidade  

Para avaliar a navegabilidade das plataformas, foram efectuadas algumas 

operações com a finalidade de obter sensibilidade face a vários aspectos inerentes 

durante a navegação nas mesmas. A seguir são apresentadas as principais características 

sobre a navegabilidade para cada uma das plataformas em análise. 

o CGD: o layout do portal é relativamente simples e sobejamente 

conhecido, constituído por um menu à esquerda e conteúdo à direita. O 

menu é simples e curto, surgindo as opções num menu dropdown 

horizontal onde a passagem com o rato sobre um elemento raiz 

apresenta os seus sub-elementos. O portal permite uma consulta global 

da posição do cliente, a vários níveis, com tipificação em menu, 

permitindo obter maior grau de detalhe conforme a opção em causa; 

                                                 

25 Os testes de velocidade foram efectuados em diferentes condições horárias.  
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o Millenium BCP: a nível de layout o portal do BCP aposta em duas 

vertentes, uma composta por um menu horizontal, comum a todas as 

operações, e um menu vertical dinâmico, cujas opções variam conforme 

a vertente pública ou privada do portal onde se encontrar o utilizador 

num dado momento. Enquanto decorria a navegação no portal BCP 

surgiram algumas dificuldades, nomeadamente a nível de simulações, 

onde ocorriam com alguma frequência erros sem qualquer detalhe da sua 

ocorrência (ex.: “Pedimos desculpa, de momento não podemos satisfazer 

o seu pedido”). Tal como já detectado nas outras plataformas já 

analisadas, também o portal apresenta as contas do cliente com grau 

variável de detalhe, apresentando uma posição integrada inicial, até ao 

detalhe de cada uma das contas ou investimentos. O menu reflecte 

apenas as opções gerais, necessitando de seleccionar uma para 

posteriormente surgir uma página com as subopções (ex.: pagamentos, 

transferências); 

o BPI: o layout do portal do banco BPI é constituído por um menu à 

esquerda e conteúdo à direita. As opções principais desdobram-se em 

mais opções. Surgem funcionalidades adicionais, como por exemplo, a 

possibilidade de adicionar automaticamente um destinatário à listagem 

de destinatários preferenciais para transferências bancárias; 

o BES : o layout do portal é relativamente simples, com a possibilidade de 

seleccionar se o menu deve estar disposto na horizontal ou na vertical. O 

menu horizontal é do tipo dropdown à semelhança do que ocorre no 

portal da CGD. Já no menu vertical, a selecção de uma opção desdobra 

o menu e apresenta as suas subopções, criando uma caixa que apresenta 

ou esconde elementos à medida que se selecciona uma opção. O portal 

do BES oferece um grau de customização elevado, que permite 

configurar a disposição de conteúdos bem como activação de serviços 

complementares como serviços de envio de SMS para efeitos de 

confirmação; 

o Banco Santander Totta: o layout do portal do banco é relativamente 

simples, com um menu à esquerda e conteúdo à direita. A maioria das 
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opções desdobra-se em mais opções. O conteúdo de cada opção é 

apresentado recorrendo a parâmetros por defeito, no entanto, o utilizador 

facilmente poderá parametrizar os dados da sua pesquisa. Uma 

dificuldade detectada para utilizadores menos experientes é a presença 

de “*” nos campos de preenchimento obrigatório, e a falta de presença 

de uma nota que indique que esses campos são de preenchimento 

obrigatório. 

o BEST: o layout do portal do banco BEST é relativamente simples, 

composto por um menu horizontal no topo da página com todas as 

opções disponíveis. Uma vez que se trata de um banco exclusivamente 

virtual, contém um conjunto de indicações e referências dos passos 

necessários para executar várias operações, no sentido de conduzir 

correctamente o utilizador. 

Foram detectadas várias dificuldades durante a navegação no portal, 

nomeadamente nos simuladores, que acabam por não surgir sequer. O 

próprio funcionamento do portal, principalmente no que diz respeito à 

sessão do utilizador privado, apresenta vários erros - apresenta sempre o 

menu completo (embora com as opções privadas desabilitadas), e ao final 

de um determinado período de tempo envia o alerta que a sessão expirou 

e deixa de apresentar esse menu. Para continuar, basta voltar à página 

inicial e seleccionar uma opção do menu para que voltem a surgir todas 

as opções. 

 

• Conteúdo 

Encontram-se a seguir as observações referentes a cada plataforma de EB em 

estudo relativamente ao seu conteúdo. 

o CGD: A avaliação do portal da CGD apresenta vários aspectos: ao nível 

das funcionalidades de banca, onde se permitem movimentos na (s) conta 

(s) do cliente, os conteúdos encontram-se correctamente dispostos e 

embutidos nas opções correctas. Numa única interacção o utilizador tem 
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ao seu dispor um leque completo de funcionalidades sugestivas, que 

fornecem maior ou menor grau de detalhe conforme a acção em questão. 

Já ao nível do conteúdo do portal em ambiente público, o portal é algo 

condicionado pela falta de alguns simuladores (ex.: crédito automóvel), 

ou pela necessidade de preencher um grande formulário para obter 

resultados de simulação no caso do crédito habitação. 

O portal apresenta diversos canais e diversas informações, no entanto, os 

detalhes apenas podem ser consultados numa agência da CGD, ao 

contrário do que sucede em outros portais; 

o Millenium BCP: o portal do BCP oferece diversos conteúdos, por vezes, 

algo repetitivos. Será muito comum encontrar referências a outros 

conteúdos relacionados com o conteúdo que o utilizador estiver a 

consultar, o que leva a alguma redundância (principalmente nos 

depósitos a prazo). Com estes conteúdos, poderá ser relativamente fácil 

ao utilizador começar por simular um crédito automóvel, obter 

informações sobre os seguros do BCP, seguros de vida, seguros de 

crédito, etc. Poderá também levar o utilizador a um ponto no qual este 

não tenha noção onde começou a navegação ou qual era o seu objectivo 

na mesma. O BCP contém uma camada de segurança robusta, 

apresentando um sistema de confirmação de movimentos via SMS e 

presença de senhas de acesso bem como a possibilidade de gerir essas 

senhas. 

O portal BCP possibilita a consulta da sua vertente pública em 

simultâneo com a presença de uma sessão privada, o que já não ocorre 

por exemplo no portal do BES ou da CGD. O processo de autenticação 

complementa as funcionalidades públicas, não as substituindo, como 

ocorre nos portais referidos; 

o BPI: o portal do BPI é bastante rico em conteúdos e explícito nas 

indicações que fornece. Mesmo nas opções adicionais, as indicações são 

claras, curtas e objectivas. O portal contém diversos simuladores de 

simples utilização, sem necessidade de preenchimento excessivo de 

campos de formulários; 
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o BES: o portal do BES apresenta um leque de informações muito 

completo, incluindo indicadores actualizados com elevado grau de 

detalhe. 

Em termos de segurança, o portal do BES permite alterar os dados de 

autenticação ou limitar os movimentos diários a nível de quantidade e 

montantes. As tabelas de preços e condições são também apresentadas no 

portal. Ao longo da consulta aos conteúdos do portal é apresentada uma 

barra com o tempo restante de sessão em percentagem, permitindo ao 

cliente obter uma percepção do tempo disponível até ao terminus da 

sessão. Ao nível das funcionalidades públicas, o portal do BES 

disponibiliza conteúdos completos com as condições explícitas; 

o Banco Santander Totta: o portal de EB do Santander Totta consiste numa 

plataforma relativamente simples, que permite um grau de 

parametrização considerável no que diz respeito à apresentação e 

disposição de conteúdos. O utilizador consegue facilmente alcançar o 

local pretendido seguindo um modelo de navegação que inicia na 

selecção da opção mais básica, até à selecção da opção pretendida e 

eventual parametrização de campos de pesquisa avançados (ex.: período 

de consulta, descrição, ou tipo de movimento ou operação). Existem 

também opções em torno da plataforma que permitem ao utilizador obter 

resposta a questões frequentes ou entrar em contacto telefónico com o 

banco; 

o BEST: os meios electrónicos que disponibiliza o banco BEST são os 

únicos balcões de acesso ao banco. O portal do BEST apresenta-se 

completo em informações e em fluxogramas de resolução de créditos, 

explicando todos os passos necessários e todas as condições. O preçário 

apresenta detalhadamente todos os pormenores necessários. Os produtos 

apresentados, no entanto, não surgem tão completos como os de outros 

bancos como o BCP, por exemplo. No entanto, contas poupança, cartões, 

cheques e investimentos estão sempre presentes. Através das FAQ torna-

se possível obter maior descrição sobre como ter acesso às principais 

funcionalidades e executar as operações sem dificuldades. 
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Nesta subsecção são descritas as funcionalidades informativas existentes nas 

plataformas de EB estudadas de acordo com as funcionalidades que segundo vários 

autores as plataformas de EB deverão conter. 

Parâmetro de Avaliação  Plataformas de EB 

Funcionalidades informativas  CGD
Millenium 

BCP  BPI BES

Banco 
Santander 

Totta  BEST
Informação geral da instituição financeira √26 √ √ √ √ √ 
Informação acerca dos produtos e serviços √ √ √ √ √ √ 
Informação sobre os preços praticados √ √ √ √ √ √ 
Informação da localização das ATMs  √ √ √ √  √  X 

Informação da localização dos balcões √ √ √ √ √ X 

Informações financeiras e económicas √ √ √ √ √ √ 
Download dos movimentos da conta X27  √  √ √  √ √ 

 
Tabela 20. Avaliação das plataformas: parâmetro funcionalidades informativas 

Para além das funcionalidades informativas mencionadas na Tabela 20, 

algumas plataformas de EB possuem outro tipo de funcionalidades informativas, como 

por exemplo: 

• As plataformas de EB dos bancos BEST, BPI, Millenium BCP e BES 

disponibilizam motores de pesquisa que permitem de uma forma rápida e 

eficiente obter a informação pretendida; 

• Os simuladores de crédito existem nas plataformas do Banco Santander Totta, 

BPI, Millenium BCP e BES; 

• Os bancos Santander Totta e BEST disponibilizam glossários e guias fiscais; 

• Opção de ajuda e FAQ estão disponíveis nos bancos Santander Totta, 

Millenium BCP, CGD, BEST e BPI; 

• As plataformas dos bancos BPI, CGD e Santander Totta disponibilizam 

demonstrações acerca da execução de várias operações na vertente privada das 

                                                 

26 Esta opção ou funcionalidade existe na plataforma de EB 
27 Funcionalidade ou opção inexistente na plataforma de EB 

4.4.2.2 Funcionalidades informativas
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plataformas de EB, ajudando, assim, a execução e uma maior familiarização 

com as operações e serviços disponibilizados nas plataformas; 

• O banco BEST, sendo um banco exclusivamente virtual, possui funcionalidades 

dedicadas exclusivamente ao aconselhamento e planeamento acerca de carteiras 

de investimento, sendo actualizadas periodicamente , apresentando a carteira de 

investimento que melhor se adequa ao cliente e que lhe permitem identificar o 

perfil de risco de investimento.  

As plataformas de EB possuem várias funcionalidades transaccionais, sendo a 

maioria delas comuns e extremamente necessárias, como por exemplo consulta de 

movimentos ou transferências bancárias. 

Segundo vários autores, as funcionalidades obrigatórias ou essenciais de uma 

plataforma de EB são as funcionalidades presentes na Tabela 21. 

Parâmetro de Avaliação  Plataformas de EB 

Funcionalidades transaccionais  CGD
Millenium 

BCP  BPI BES
Santander 

Totta  BEST
Consultas gerais (saldos, 
movimentos, etc.) √ √ √ √ √ √ 
Consultas específicas (crédito, etc.) √ √  √  √ √ √ 
Transferências monetárias √ √ √ √ √ √ 
Aberturas de contas X X  X  X  X  √ 
Pagamentos diversos √ √ √ √ √ √ 
Requisições de cartões de crédito √ √ √ √ X  √ 
Requisições de livros de cheques √  √  √ √  √ √ 
Serviços de bolsa/corretagem 
Consulta de cotações √ √ √ √  √ √ 
Simulação de câmbios √ X  X  X  X  X 

Consulta da carteira √ √ √ √  √ √ 
Negociar – comprar/vender √ √ √ X  √ √ 
Alertas de bolsa √ √ √ √  √ √ 
 Investimentos e serviços de poupança 
Abertura de conta  X  X  X  X  X  √ 
Compra/venda de fundos √ √ √ √ √ √ 
Consulta da carteira  √ √ √ √ √  √ 

 
Tabela 21. Avaliação das plataformas: parâmetro funcionalidades transaccionais 

4.4.2.3 Funcionalidades transaccionais
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A maioria das funcionalidades transaccionais identificadas como necessárias 

para uma plataforma de EB estão presentes na amostra de plataformas estudadas, 

contudo existem algumas opções ou funcionalidades mais particulares em cada 

plataforma, como: 

• Serviços especializados em produtos de corretagem e bolsa: estes tipos de 

serviços estão disponíveis nas plataformas da CGD e do BPI; 

• Serviços especializados em créditos: a plataforma de EB do Millenium BCP 

possui um serviço dedicado a créditos que possibilita ao cliente negociar 

valores mobiliários que compõem os maiores índices bolsistas, com um 

financiamento máximo equivalente ao dobro dos capitais próprios investidos; 

• Funcionalidades de personalização e configuração de algumas opções e 

funcionalidades da plataforma: todas as plataformas estudadas possuem esta 

possibilidade de personalização, possibilitando, por exemplo, a configuração 

das contas visíveis na plataforma de EB, do menu ou da página principal, 

configurar o idioma, alterar códigos de segurança, configurar os destinatários 

mais frequentes, configurar o timeout da sessão entre outros; 

• Limitar os montantes diários: esta opção está disponível na plataforma do BES, 

permitindo assim melhorar qualquer tipo de fraude ou roubo; 

• Agendamento ou periodicidade de transferências: estas funcionalidades 

encontram-se presentes nas plataformas de EB do BES, do Banco Santander 

Totta e do BPI, em que para além da possibilidade de agendar operações é 

possível configurar a periodicidade das mesmas. Por exemplo o BPI possui uma 

opção de transferências urgentes em que é possível que as transferências 

nacionais possuam a data do crédito à conta igual à data do débito, 

possibilitando as transferências urgentes; 

• Leilões: o banco BEST é o único banco com este tipo de funcionalidade, sendo 

dada a possibilidade de participar nos Leilões Best Buy e obter financiamentos 

ou adquirir produtos a crédito em condições excepcionalmente atractivas. Nesta 

opção são disponibilizadas informações acerca dos tipos de leilões oferecidos 

pelo banco. 
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É fundamental que em qualquer serviço ao público exista a disponibilização de 

informação acerca dos meios de comunicação entre o cliente e o prestador de serviços. 

É essencial e extremamente importante que as plataformas de EB, ao disponibilizarem 

um elevado leque de operações e serviços, possuam funcionalidades que permitam a 

comunicação entre as instituições financeiras e os clientes bancários, melhorando assim 

a prestação do serviço e consequentemente a satisfação do cliente. 

Na Tabela 22 estão identificadas as principais funcionalidades comunicativas 

que uma plataforma de EB terá que possuir. 

Parâmetro de Avaliação  Plataformas de EB 

Funcionalidades Comunicativas  CGD
Millenium 

BCP  BPI BES

Banco 
Santander 

Totta  BEST
Endereço de e-mail √  X  √  X  X  √ 
Contacto telefónico √  √  √  √  √  √ 
Endereço físico √  √  X  √  √  X 

Ferramentas de feedback dos utilizadores 
Envio de mensagens X  √ √  √ √  √ 
Leitura de mensagens √ √ X  √ X  √ 
Leitura de mensagens guardadas √ √ X  √ X  X 

Sugestões e reclamações √  X  X  √ √  X 
 

Tabela 22. Avaliação das plataformas: parâmetro funcionalidades comunicativas 

Através da analise da tabela anterior é possível concluir que todas as 

plataformas em estudo possuem meios que permitam a comunicação entre os bancos e 

os clientes, possuindo umas mais funcionalidades e opções que outras.  

O banco BEST, sendo um banco exclusivamente virtual, possui uma especial 

preocupação com a comunicação com os clientes. Para além de possuir vários contactos 

telefónicos e permitir o envio e recepção de e-mails, possui uma funcionalidade 

dedicada à comunicação em que poderá receber por e-mail a newsletter de pré-abertura 

de mercados e a análise mensal, podendo também efectuar o reenvio de e-mails de 

comprovativo das suas transacções. 

4.4.2.4 Funcionalidades comunicativas
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4.4.3 Disposição de resultados obtidos 

Nesta secção serão apresentados textualmente e graficamente os resultados 

obtidos de acordo com as secções anteriores em que foram avaliados os vários 

parâmetros nas plataformas de EB. As avaliações foram efectuadas com base nas datas 

de acesso aos portais da amostra em estudo que se encontram dispostas no anexo 1, 

sendo que alguns erros ou dificuldades descritas anteriormente foram detectados na data 

mencionada. 

Na Figura 26 é possível visualizar os resultados obtidos das plataformas de EB 

em estudo através de várias ferramentas de validação de acessibilidade. 
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Figura 26. Qualidade do sítio Web – acessibilidade 

Através da análise à figura anterior é possível evidenciar que a plataforma com 

o maior número de erros ou problemas de acessibilidade é a plataforma de EB do Banco 

Santander Totta (BST). Segundo o validador ATRC, o maior número de erros 

encontrados na plataforma a nível de acessibilidade foi a nível de imagens e 

hiperligações. 

As plataformas com o menor número de erros identificados através destes 

validadores são as plataformas do BES e do BEST, sendo que o BEST foi a única 

plataforma de EB, segundo a ferramenta de validação W3C CSS, que foi aprovada (sem 

qualquer erro identificado) relativamente à acessibilidade. Esta conclusão é importante, 

sendo que da nossa amostra de plataformas em estudo, o BEST é um banco 

exclusivamente virtual (on-line), sendo esta a única forma de prestação de serviços e, 
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portanto, torna-se crucial que a plataforma se encontre acessível aos utilizadores 

/clientes da mesma.  

Relativamente à qualidade do sítio Web, foram avaliados outros parâmetros 

como a velocidade, navegabilidade e conteúdo. Na Figura 27 são mostrados os 

resultados relativamente aos três parâmetros de avaliação.  

 

Figura 27. Qualidade do sítio Web – velocidade, navegabilidade e conteúdo 

Para avaliar a velocidade em tempo de resposta foi utilizado o validador Total 

Validator, tendo sido executados cinco testes para avaliar este parâmetro. Como se 

verifica no gráfico, a plataforma que apresenta um maior tempo de resposta é a 

plataforma do banco BPI, identificando-se a plataforma do banco BEST, BES e Banco 

Santander Totta como as que apresentam um tempo de resposta mais reduzido, 

seguindo-se as plataformas da CGD e BCP. 

Para o parâmetro de navegabilidade foram efectuadas várias operações nas 

diferentes plataformas. Foi atribuída uma cotação (de 1 a 20) a cada plataforma de 

acordo com os problemas ou condicionantes encontrados na execução das mesmas. 

A plataforma com um menor nível de navegabilidade é a plataforma do banco 

BEST, uma vez que foram detectadas várias dificuldades durante a navegação no portal, 

nomeadamente nos simuladores, que acabam por não surgir sequer.  

O banco Millenium BCP apresenta-se como o segundo banco com menor 

índice de navegabilidade, sendo que enquanto decorria a navegação no seu portal 

surgiram algumas dificuldades, nomeadamente a nível de simulações, onde ocorriam 

com alguma frequência erros sem qualquer detalhe da sua ocorrência. 



Capítulo 4 – Caracterização das soluções tecnológicas de EB em Portugal 

 

 

105

A plataforma do banco BES durante os testes de navegabilidade não 

apresentou erros ou dificuldades, devido ao seu layout e disposição de conteúdos 

simples e de fácil utilização. 

Relativamente ao conteúdo, cada plataforma estudada possui o seu layout 

próprio de disposição de informações e operações, encontrando-se algumas semelhanças 

na designação e disposição das operações. Foram também atribuídas cotações à 

semelhança da avaliação da navegabilidade, não existindo uma grande disparidade de 

cotação entre as plataformas, assemelhando-se muito em termos de funcionalidades e 

diferenciando-se em termos de aspecto gráfico. 

As plataformas do banco BPI e Banco Santander Totta são bastante ricas em 

conteúdos e explícitas nas indicações que fornecem, verificando-se que mesmo nas 

opções adicionais as indicações são claras, curtas e objectivas, posicionando-se como as 

plataformas com melhor cotação na avaliação deste parâmetro.  

A plataforma com menor cotação relativamente ao conteúdo é a CGD que 

apresenta dois aspectos: ao nível das funcionalidades de banca, onde se permitem 

movimentos na(s) conta(s) do cliente, os conteúdos encontram-se correctamente 

dispostos e embutidos nas opções correctas enquanto que, ao nível do conteúdo do 

portal em ambiente público, o portal é algo condicionado pela falta de alguns 

simuladores ou pela complexidade de obter resultados.    

Após a avaliação à qualidade dos sítios Web das plataformas de EB foram 

avaliadas as funcionalidades presentes nas mesmas. A Figura 28 reflecte os resultados 

destas avaliações. 
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Figura 28. Avaliação das funcionalidades informativas, transaccionais e comunicativas 

A maioria das plataformas avaliadas possui as funcionalidades informativas 

necessárias para este tipo de plataformas de acordo com os parâmetros de avaliação 

definidos. O banco BEST sendo exclusivamente on-line apresenta todas as 

funcionalidades informativas necessárias. 

 Sendo assim, concluímos que em termos de funcionalidades informativas 

todas as plataformas possuem as funcionalidades fundamentais.  

 O banco com maior número de funcionalidades transaccionais é o banco 

BEST. Este resultado era esperado, uma vez que este banco é exclusivamente on-line, 

não possuindo presença física e assim sendo todo o tipo de operações e serviços são 

apresentados na plataforma, o que não acontece com os outros bancos. 

As funcionalidades que fazem parte do quotidiano da maior parte das pessoas 

estão presentes em todas as plataformas, tais como consultas, transferências, 

pagamentos, entre outras. Os bancos BCP, BES e BST apresentam uma cotação mais 

baixa nesta avaliação porque não possuem funcionalidades como abertura de conta, 

simulação de câmbios e operações de bolsa. 

Concluímos, portanto, que na generalidade as funcionalidades mais comuns e 

possivelmente as mais utilizadas estão presentes em todas as plataformas de EB 

estudadas. Funcionalidades mais específicas, como por exemplo, as relativas às 

operações de bolsa de valores, encontram-se ausentes em algumas das plataformas.  
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A nível comunicacional, as funcionalidades presentes nas plataformas 

assemelham-se, sendo que o banco BPI possui uma lacuna em não possuir sugestões e 

reclamações bem como apenas permitir o envio de mensagens para o banco e não 

permitir a recepção de leitura das mensagens ao cliente/utilizador. Os bancos BES e 

CGD são os que se encontram melhor posicionados nesta avaliação, possuindo na 

generalidade todas as funcionalidades comunicativas identificadas como indispensáveis 

neste tipo de plataformas. 

Com a divulgação dos resultados referentes ao processo de avaliação da 

amostra de plataformas de EB, alcança-se a conclusão do presente projecto de 

investigação. 
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5. Conclusões 
O presente capítulo encerra o projecto de investigação, abordando os 

objectivos cumpridos e constrangimentos. 

5.1 Síntese da dissertação 

A actividade bancária em Portugal encontra-se actualmente diversificada e 

acompanha a constante evolução do sector a nível internacional. 

A banca portuguesa esteve na primeira linha da inovação financeira de 

métodos, instrumentos e procedimentos, na criação de sociedades comuns de serviços, 

nos mercados, nos produtos, nos processos e nos próprios canais de prestações de 

serviços, já que, além da nova arquitectura dos balcões e do aumento do respectivo 

número, generalizou os Point Of Selling (POS) junto dos estabelecimentos comerciais e 

soube utilizar a banca por meios electrónicos, permitindo ao cliente estar em contacto 

com o seu banco, independentemente do sítio em que se encontre e durante 24 horas por 

dia [Almeida e Sousa, 2005]. 

Através do aparecimento da WWW surgiram novas práticas a nível de variados 

serviços, incluindo serviços bancários, e com a disseminação do conceito e 

aplicabilidade do EB, o mercado financeiro revolucionou as suas práticas de serviços 

bancários. O EB permite aos clientes bancários executar um amplo leque de transacções 

bancárias por via electrónica, através do sítio Web do banco [Teo e Tan, 2000].   

O surgimento do EB levou as instituições bancárias a reformular as  

suas estratégias a fim de permanecerem competitivas. Estima-se que o EB via Internet 

começou em 1995, referindo o uso da Internet como um canal de entrega remota para 

serviços bancários [Gopalakrishnan et al., 2003], contudo, algumas instituições 

bancárias já possuíam sítios Web não transaccionais antes de utilizar o telefone como 

serviço [Delgado et al., 2004]. O conceito de EB encontra-se actualmente expandido, 

tendo Portugal acompanhado a sua evolução desde o seu surgimento. A maioria dos 

bancos europeus iniciou a sua actividade na Internet com o EB no final da década de 90.  

Vários domínios convergentes de referência e teorias sugerem inúmeras 

influências sobre potenciais factores de adopção do EB, incluindo as teorias de 

comportamento do consumidor na escolha e utilização dos meios de comunicação, 
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difusão da inovação, aceitação da tecnologia, comportamento do consumidor on-line, 

serviço da adopção on-line, serviço e custos de transição, entre outros [Lichtenstein e 

Williamson, 2006]. 

Existem vantagens e desvantagens na utilização dos serviços de EB, sendo o 

factor segurança e os riscos associados às mesmas as principais desvantagens deste tipo 

de serviço, contudo o EB apresenta vários benefícios, nomeadamente em termos de 

custos. Relativamente à adopção e utilização destes serviços não é de surpreender que 

os clientes bancários on-line sejam distintos, com tendência a ser mais jovens, com uma 

idade média de 40 anos [Berger e Gensler, 2007]. Existem distinções entre os produtos 

utilizados nas instituições bancárias tradicionais e no EB, especialmente produtos de 

maior risco como fundos mútuos ou planos de poupança são de maior interesse para os 

clientes bancários on-line. 

Numa fase em que os utilizadores de EB já estão relativamente satisfeitos com 

a qualidade do serviço bancário on-line, onde gradualmente em vários países ao longo 

de vários anos o número de utilizadores de EB tem aumentado, a complementaridade 

dos produtos pode ser a característica mais importante na indução a um nível mais 

elevado de uso do EB [Kam e Riquelme, 2007]. 

Em Portugal, de acordo com os dados do estudo Netpanel28 e Marktest em 

Maio de 2008, os sítios Web bancários receberam 1.072 mil utilizadores, que acederam 

a partir de casa, o que representa um crescimento de 3,2% face a Abril e de 4,3% 

relativamente ao mesmo mês de 2007. A plataforma da CGD reforçou a sua liderança, 

tendo 500 mil indivíduos acedido à mesma. Na segunda posição, mantém-se o sítio Web 

do Millennium BCP, com 328 mil utilizadores, seguidos do portal do BES, com 234 mil 

utilizadores, do BPI, com 207 mil utilizadores, do Banco Santander Totta, com 154 mil 

utilizadores e do Montepio Geral, com 115 mil utilizadores [Marktest.com, 2008]. 

Existe um grande número de instituições bancárias a operar em Portugal, 

constituídas por instituições nacionais e internacionais, permitindo diversificar o sector 

a nível de práticas internacionais. Com a extravasão das instituições nacionais das 

fronteiras, expande-se o mercado nacional, enriquecendo as práticas da banca 

portuguesa. 

                                                 

28 O NetPanel é o estudo nacional de audiências de Internet, iniciado em 2002 pela Marktest  
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Em Portugal existem cinco instituições bancárias que lideram o sector a nível 

de quota de mercado e em termos de activos financeiros – CGD, BCP, BES, BST e BPI, 

controlando mais de 80% do mercado financeiro português [APB, 2007; Rosa, 2007; 

BP, 2008]. 

Através do estudo elaborado é possível concluir que o número de instituições 

financeiras a operar em Portugal com presença on-line é elevada, sendo que uma grande 

parte possui serviços de EB e apenas uma minoria possui apenas um sítio Web 

apresentando a sua instituição e informação acerca dos seus produtos, não possuindo 

serviços concretos de EB. 

De forma a avaliar as soluções tecnológicas de EB em Portugal, foi definida 

uma amostra de plataformas. O critério utilizado foi a selecção das instituições 

financeiras líderes de mercado, nomeadamente, CGD, BCP, BES, BST e BPI, com um 

acréscimo do banco BEST, por ser um banco exclusivamente virtual sem presença 

física.  

A análise das diferentes soluções tecnológicas permitiu identificar diferentes 

funcionalidades, tendo alguns parâmetros sido referenciados como essenciais para este 

tipo de plataforma por vários autores, permitindo demonstrar se o EB em Portugal 

possui as características/funcionalidades de acordo com este tipo de serviço.  

Em termos de acessibilidade, o banco BEST, segundo os testes efectuados, foi 

a única plataforma aprovada sem identificação de qualquer tipo de erro, já a solução 

tecnológica do banco Santander Totta apresentou alguns problemas de acessibilidade, 

sendo a maior parte detectados a nível de imagens e hiperligações. No parâmetro de 

velocidade o banco BPI apresenta-se como um banco com um maior tempo de resposta, 

já as soluções tecnológicas dos bancos BEST, BES e Banco Santander Totta são as que 

possuem um menor tempo de resposta de acesso à plataforma. 

Contrariando o parâmetro de acessibilidade em que o BEST é a única 

plataforma aprovada, relativamente à navegabilidade foram encontradas algumas 

dificuldades durante a navegação no portal. Na avaliação deste parâmetro o banco BES 

é o melhor posicionado, sendo que não foram encontradas dificuldades. Acerca do 

conteúdo cada plataforma possui o seu layout próprio, evidenciando-se as plataformas 

do banco BPI e Banco Santander Totta que são bastante ricas em conteúdos e explícitas 

nas indicações que fornecem. Já neste parâmetro a CGD possui algumas lacunas 
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nomeadamente na ausência de alguns simuladores e na dificuldade em obter resultados 

de uma forma simples e rápida. 

Em termos de funcionalidades informativas, transaccionais e comunicacionais, 

as soluções tecnológicas possuem na generalidade as funcionalidades essenciais para 

uma plataforma de EB.  

Como constrangimentos surgiram dificuldades em obter informações 

referentes a determinadas instituições financeiras, nomeadamente em termos de formas 

de prestação de serviço (presença) e área dominante de actividade. Para efectuar o 

estudo às plataformas foi necessário a abertura de algumas contas bancárias com o 

intuito de aceder à parte privada dos bancos, processo que consumiu algum tempo de 

execução. 

5.2 Contributos 

O objectivo principal do nosso projecto de investigação consistiu na análise, 

caracterização e avaliação de soluções de EB de uma amostra significativa de bancos a 

operar em Portugal, para posterior obtenção de resultados no sentido de fornecer 

indicadores objectivos referentes a vários aspectos. 

Espera-se que este trabalho sirva de base para que as instituições financeiras 

em estudo (CGD, BES, BPI, BST, BEST, BCP) introduzam melhorias nas suas 

plataformas de EB, oferecendo um serviço de melhor qualidade e que se adapte cada 

vez mais às necessidades dos seus clientes. 

Poderá também servir de base a clientes que pretendam consultar uma 

referência robusta de classificação de plataformas de EB a operar em Portugal, de forma 

a obter uma perspectiva qualitativa, permitindo que os mesmos conheçam as principais 

mais-valias e fraquezas das plataformas de EB em estudo, bem como desmistificar a 

insegurança ou a inutilização deste tipo de serviços. 

Na Tabela 23 são identificados os principais contributos que julgamos terem 

sido alcançados pelo cumprimento dos objectivos definidos.  
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Objectivo Contributos 

Levantamento das entidades 

bancárias a operar em Portugal 

Apresentação de uma listagem de entidades bancárias portuguesas e 

estrangeiras a operar em Portugal. Esta listagem foi elaborada de 

acordo com os dados do Banco de Portugal. 

Tipificação dos bancos de acordo 

com a prestação de serviços 

Tipificação das formas de prestação de serviço em termos de 

presença das instituições financeiras, podendo ser física ou on-line. 

Esta tipificação foi elaborada de acordo com as informações 

disponibilizadas pelas instituições. 

Selecção de uma amostra de 

plataformas de EB 

Selecção de uma amostra de plataformas de EB, tendo em conta a 

posição das instituições a nível nacional em termos de activos 

financeiros e quota de mercado. Esta amostra é diversificada 

relativamente à nacionalidade e ao tipo de prestação de serviços 

(presença). 

Caracterização das funcionalidades 

Caracterização das funcionalidades das soluções tecnológicas da 

amostra em estudo. Foram acedidas as plataformas de EB na vertente 

pública e privada com o intuito de efectuar a apresentação e 

caracterização das funcionalidades presentes nas diferentes soluções 

tecnológicas. Esta apresentação e caracterização encontra-se no 

Anexo 1 da presente dissertação. 

Definição de parâmetros a avaliar 

Apresentação, segundo vários autores, das características e/ou 

funcionalidades que uma solução tecnológica de EB terá que 

suportar. Estas características e/ou funcionalidades foram 

organizadas em várias categorias, resultando nos vários parâmetros a 

avaliar. 

Aplicação do método de avaliação 

Avaliação das plataformas de EB de acordo com os parâmetros 

identificados. Foram utilizadas ferramentas de avaliação de páginas 

Web que permitiram avaliar alguns dos parâmetros. 

Obtenção de resultados 

Disponibilização dos resultados da avaliação efectuada de forma 

textual e gráfica, categorizando os vários parâmetros e efectuando 

comparações entre as várias plataformas 

Tabela 23. Síntese dos contributos do projecto de investigação 

 



Capítulo 5 – Conclusões 

 

 

113

5.3 Considerações finais  

De acordo com os dados apresentados no decorrer da dissertação, é possível 

concluir que a utilização do EB em Portugal se encontra em ascensão, acompanhando a 

evolução internacional e desmistificando a insegurança por parte dos utilizadores em 

recorrer a estes tipos de serviços. É notória a liderança destes tipos de serviços da CGD, 

possuindo o maior número de acesso a estes serviços. 

Em termos de funcionalidades e/ou características, a maioria das soluções 

tecnológicas estudadas possuem as funcionalidades necessárias para a realização da 

maioria das acções bancárias e essenciais para este tipo de serviço. Contudo, algumas 

plataformas possuem lacunas e/ou melhorias a efectuar, nomeadamente a plataforma do 

banco Santander Totta, onde se revelam necessárias intervenções ao nível de 

acessibilidade, sendo a plataforma com cotação mais baixa na avaliação deste 

parâmetro. A plataforma de EB do banco BPI pode melhorar o tempo de resposta a 

nível de velocidade de acesso. Em termos de navegabilidade, a solução tecnológica do 

banco BEST poderá reformular a navegação na plataforma, uma vez que na avaliação 

efectuada ocorreram alguns problemas de navegação, sendo este aspecto importante 

para este banco, uma vez que a sua actividade é exclusivamente on-line. 

Destacam-se nas plataformas de EB três tipos de funcionalidades – 

informáticas, transaccionais e comunicacionais.  

Em termos de funcionalidades transaccionais, algumas das lacunas referem-se 

à ausência de funcionalidades de serviços de corretagem. A nível de funcionalidades 

comunicacionais as funcionalidades presentes nas plataformas assemelham-se, sendo o 

banco BPI o que apresenta algumas lacunas. 

A avaliação final dos vários parâmetros é positiva e pode-se afirmar que o sector 

bancário em Portugal se encontra enquadrado e acompanha os avanços tecnológicos 

internacionais.  

Como trabalho futuro, será interessante desenvolver um inquérito junto das 

equipas de desenvolvimento e manutenção das plataformas de EB das instituições 

bancárias estudadas. A elaboração deste inquérito será importante, no sentido de 

compreender os principais problemas com que se deparam as equipas técnicas na 
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manutenção e desenvolvimento deste tipo de serviços, servindo este trabalho como base 

para efectuar melhorias às soluções tecnológicas já existentes. 
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Anexo 1 – Listagem das funcionalidades das 
Plataformas de EB estudadas 

Nesta secção são identificadas as características/funcionalidades presentes nas 

diferentes plataformas estudadas CGD, Millenium BCP, BES, BPI, Banco Santander 

Totta e Banco BEST. 

Plataforma da Caixa Geral de Depósitos 

A página inicial da vertente pública da plataforma da CGD é constituída por 

um página central com notícias e novidades da banca e da instituição, por um menu 

lateral esquerdo com várias soluções financeiras, acesso directo a alguns serviços como, 

por exemplo à localização das agências da CGD, acesso ao serviço da Caixadirecta, 

(serviço de EB da vertente privada da CGD), assim como a outros sítios Web 

relacionados com a instituição financeira. Neste menu é possível obter informação da 

actividade financeira da CGD bem como das actualidades financeiras. O menu lateral 

esquerdo permite ainda activar, ver a demonstração ou entrar no serviço de Caixadirecta 

bem como efectuar simulações de crédito, IRS e câmbios, soluções de habitação e 

novidades. Existe também um menu horizontal que é constituído pelos submenus: 

• Institucional: nesta opção é dada a possibilidade de obter informação acerca da 

missão, estatutos, responsabilidade social e história da CGD; 

• Corporativo: esta opção permite obter os endereços do grupo, aceder a relatório 

de contas e conhecer a rede da CGD; 

• Particulares: este menu é constituído por várias opções referentes aos clientes 

particulares do banco, como: 

o Contas: nesta opção é disponibilizada informação acerca de como abrir 

conta no banco, bem como informação acerca dos tipos de conta 

disponíveis; 

o Cartões: ao seleccionar esta opção são visualizados os tipos de cartões 

existentes no banco, permitindo obter informação acerca dos mesmos; 
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o Soluções de crédito: esta opção é dedicada às várias soluções de crédito 

do banco; 

o Serviços: nesta opção são disponíveis alguns esclarecimentos da forma 

como realizar alguns dos serviços bancários fazendo alusão aos serviços 

das ATM’s, CaixaDirecta Telefone, CaixaDirecta SMS, CaixaDirecta 

On-line; 

o Taxas de juros: através desta opção é possível obter informação das taxas 

de juros aplicadas pela CGD nos seus mais variados produtos;  

o Seguros: nesta opção são disponibilizadas informações acerca dos vários 

tipos de seguros; 

o Poupança e investimentos: através desta opção são disponíveis 

informações acerca dos produtos da CGD vocacionados para a poupança 

e investimentos; 

o Montra: nesta opção são apresentados um conjunto de produtos variados, 

tendo alguns deles condições gerais de financiamento; 

• Empresas: esta opção permite entrar numa plataforma com opções e produtos 

exclusivamente para empresas;  

• Mercados: seleccionada esta opção são visualizadas informações acerca dos 

mercados e bolsa de valores, bem como dos produtos da CGD relacionados com 

a bolsa; 

• Banca Directa: nesta opção são disponíveis vários serviços da CGD, como: 

o CaixaDirecta On-line: serviço bancário on-line que permite aos clientes 

particulares efectuar um conjunto de operações a custos mais reduzidos. 

Nesta opção é possível verificar as condições de utilização do serviço 

bem como visualizar algumas demonstrações de algumas operações, para 

uma maior familiarização do serviço; 

o Caixa E-Banking: a Caixa E-Banking é um serviço de EB para empresas 

e institucionais, que permite efectuar um vasto conjunto de consultas e 

operações bancárias; 
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o CaixaDirecta Invest: é o serviço de corretagem on-line da CGD, prestado 

pelo Caixa Banco de Investimento, exclusivamente através do serviço 

Caixadirecta On-line; 

o CaixaDirecta SMS: com este serviço é possível consultar e movimentar 

as contas na CGD, através do envio de mensagens escritas a partir do 

telemóvel; 

o CaixaDirecta telefone: este serviço dá acesso imediato à Caixa, através 

de um telefone ou telemóvel, quer seja ou não cliente do banco. Este 

serviço está disponível 24 horas por dia; 

A CaixaDirecta On-line é a designação do serviço de EB da vertente privada 

da plataforma. É um serviço transaccional, assente numa plataforma que utiliza a 

tecnologia Web e que integra funcionalidades bancárias, financeiras e serviços de apoio 

à gestão. Dirigido a empresas e clientes da CGD, este serviço facilita o acesso directo às 

contas 24 horas por dia e permite efectuar operações bancárias e aceder a informação 

agregada em tempo real. Na Figura 29 encontra-se a vertente privada da CGD.  

 
Figura 29. Vertente privada da plataforma de EB da CGD 29 

                                                 

29 www.cgd.pt (Acedido a 20-04-2008) 
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O CaixaDirecta On-line disponibiliza um conjunto de funcionalidades que 

permite ao gestor da empresa a execução de operações bancárias e a consulta da posição 

das relações da empresa com a CGD, nomeadamente:  

• Posição global: ao seleccionar esta opção é apresentada a posição financeira 

global do cliente nomeadamente os seus activos e passivos; 

• Produtos: é apresentado o menu de produtos, bem como as principais operações 

aos mesmos: 

o Consultar os movimentos das contas à ordem/prazo ou poupança; 

o Requisitar cheques; 

o Subscrição de contas a prazo e poupança; 

o Consultar crédito habitação/crédito pessoal; 

o Simular crédito habitação; 

o Consultar movimentos dos cartões; 

o Alterar limite de crédito; 

o Alterar opções de pagamento; 

o Aderir/cancelar cartões; 

• Serviços: é disponibilizado um menu com vários serviços disponíveis, como: 

o Transferências: 

 Internas; 

 Nacionais/internacionais; 

o Pagamentos diversos: 

 Serviços (telecomunicações, judiciais, impostos, etc.); 

 Cartão; 

 Compras; 

o Reservar moeda: 

 Compra de notas/cheques; 

o Débitos directos: 
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 Criar/consultar/alterar/cancelar autorizações; 

o Consultar documentos digitais; 

• Bolsa: é apresentado um menu com várias opções relacionadas com a bolsa de 

valores, nomeadamente: 

o Consultar carteira/cotações; 

o Comprar/vender acções; 

o Consultar/alterar/anular ordens; 

o Alertas; 

o Notícias; 

• Fundos: é disponibilizado um menu relacionado com fundos de investimentos, 

com as seguintes opções: 

o Consultar carteira/cotações; 

o Comprar/vender fundos; 

o Alertas; 

• Mercado cambial: é disponibilizada a informação do mercado cambial, através 

das opções: 

o Consultar cotações; 

o Simular câmbios; 

o Reservar moeda/cheques; 

• Operações caixa directa: é apresentado um menu referente às operações 

efectuadas na plataforma de EB, possibilitando informação de: 

o Histórico das operações efectuadas; 

o Plano de agendamentos; 

• Personalização: é disponibilizado um menu dedicado à personalização de 

algumas funcionalidades da plataforma de EB, nomeadamente, é possível 

personalizar: 

o Contas/cartões e créditos; 
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o Acções e agências favoritas; 

o Operações frequentes; 

o Tempo para autenticação; 

o E-mail para alertas; 

o Mensagens; 

o Alterar códigos de acesso; 

o Solicitar/activar e desactivar o cartão matriz; 

• Caixa correio: é apresentado um menu acerca do correio electrónico entre o 

banco e o cliente, onde é possível: 

o Ler as mensagens recebidas; 

o Arquivar as mensagens;  

• CaixaDirecta Invest: é disponibilizado um menu referente à CaixaDirecta Invest 

que é o serviço de corretagem on-line que dá acesso a todas as operações e 

informações sobre mercados financeiros nacionais e internacionais, com as 

seguintes opções: 

o Adesão; 

o Preçário; 

• Agências: é disponibilizada a informação de localização e contacto das agências 

da CGD, através da introdução do distrito/concelho; 

• Preçário: é disponibilizado o preçário de todas as operações disponíveis na 

plataforma de EB. 

Plataforma do Banco Millenium BCP 

A página inicial da vertente pública da plataforma de EB do Millenium BCP é 

constituída por uma página central com informações e notícias da banca, por um menu 

lateral esquerdo com a possibilidade de acesso aos serviços privados da plataforma, por 

um menu global com vários submenus, tendo estes designações de produtos e um menu 

lateral residente com várias funcionalidades/operações. 
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Ao longo dos vários menus e submenus da plataforma são disponíveis as 

seguintes opções: 

• Listagem completa dos serviços e soluções do banco; 

• Opção de registo; 

• Acesso ao BancoMail, serviço de correio entre o cliente e o banco, em que existe 

a possibilidade de ler mensagens bem como enviar mensagens ao banco; 

• Opção de ajuda acerca da navegação na plataforma e com as questões mais 

frequentes; 

• Informações acerca da segurança; 

• Provedor do cliente, que é um órgão independente das estruturas hierárquicas do 

banco e, de acordo com o Regimento que rege o respectivo desempenho, as suas 

principais funções são: a defesa e promoção dos direitos, garantias e interesses 

legítimos dos clientes. Exemplos de algumas funções são:  

o Condições de utilização dos serviços; 

o Localização das agências bancárias, bem como os canais de prestação de 

serviços bancários; 

o Preçário das operações disponíveis na plataforma de EB; 

• Opções acerca de várias ofertas e vantagens do Millenium BCP, como por 

exemplo imobiliário, viagens, entre outros; 

• O motor de pesquisa esta disponível permitindo uma procura. 

 Na plataforma é obtida informação de acordo com o menu que se selecciona, 

isto é, por exemplo se seleccionarmos fundos, é apresentada uma página com várias 

informações sobre fundos, além das várias funcionalidades inerentes aos mesmos. É 

possível visualizar na Figura 30 a vertente privada do Millenium BCP. 
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Figura 30. Vertente privada da plataforma de EB do Millenium BCP30  

Na plataforma do Millenium BCP, os menus da vertente pública e privada são 

os mesmos, possibilitando apenas efectuar operações se o cliente se autenticar na 

plataforma. 

  Os produtos disponibilizados no menu horizontal da plataforma são: 

• Contas: neste menu é disponibilizada a informação geral dos tipos de contas 

disponíveis no banco, possibilitando informações como por exemplo: 

o Como abrir uma conta; 

o Alteração de dados; 

o Domiciliação de pagamentos; 

• Poupanças: neste menu é apresentada toda a informação dos produtos de 

poupança disponibilizados pelo banco; 

• Fundos: ao aceder a este menu é possível obter informações acerca dos fundos 

de investimentos, bem como negociar (comprar/vender) os fundos que o cliente 

possui, consultar os alertas, as cotações, etc.; 

                                                 

30 www.bcp.pt (Acedido a 21-04-2008) 



 

 

129

• Bolsa: este menu possui informações a nível do mercado da bolsa, sendo 

possível consultar a carteira do cliente bem como a situação das suas ordens e 

negociação dos diferentes tipos de acções; 

• Cartões: este menu possui informação acerca dos diferentes tipos de cartões do 

banco; 

• Crédito: este menu é dedicado aos vários tipos de crédito existentes no banco 

com informações acerca dos mesmos; 

• Seguros: esta opção disponibiliza informação acerca dos vários tipos de seguros 

disponíveis. 

As opções do menu lateral esquerdo residente para todos os produtos 

identificados acima, são: 

• Património: nesta opção é apresentado o património financeiro detalhado do 

cliente; 

• Contas à ordem: são disponibilizadas várias opções para os produtos das contas 

à ordem como: 

o Consultas de saldos/movimentos/NIB/IBAN; 

o Consulta de extracto digital/agenda mensal; 

o Consulta dos dados da conta/alteração de morada; 

o Gestão conta; 

o Alertas; 

• Transferências: é apresentado um menu para as transferências bancárias: 

o Nacionais; 

o Internacionais; 

• Pagamentos: é disponibilizado um menu para as operações de pagamentos de 

serviços como telecomunicações, serviços do estado, etc., bem como pagamento 

de compras e outros serviços, apresentando as seguintes opções: 

o Serviços/compras; 

o Carregamentos de telemóveis; 
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o Débitos directos; 

o Domiciliações de ordenados; 

• Carteira de títulos: é disponibilizado um menu referente a títulos com as 

seguintes opções: 

o Consulta da carteira; 

o Compra/venda de títulos; 

o Situação/anulação de ordens; 

o Cotações; 

o Valias de bolsa; 

o Alertas; 

o Credibolsa: é uma linha de crédito que permite a negociação de valores 

mobiliários que compõem os maiores índices bolsistas;  

 Abertura da conta Credibolsa; 

 Detalhe da conta Credibolsa; 

• Cartões: é apresentado um menu com várias opções relacionadas com cartões 

como: 

o Consulta/pedido de cartões; 

o Extracto digital; 

o Pontos do cartão; 

o Acuso de recepção de cartão/PIN; 

o Alertas; 

• Poupanças: é disponibilizada informação dos produtos e planos de poupança; 

• Crédito: é apresentado um menu dedicado a vários tipos de crédito como 

pessoal, habitação, automóvel e Credibolsa, com as opções de consulta de 

informação acerca dos mesmos; 

• Documentos: é disponibilizado um elevado leque de opções de variados tipos de 

documentos como as opções de: 
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o Subscrição de serviços; 

o 2ª Via de documentos; 

• Histórico das operações: nesta opção é possível verificar o histórico das 

operações, seleccionado o tipo de operação, a conta, o canal (Internet, telefone, 

SMS), o período e até os limites de montantes; 

• Personalização: são disponibilizadas várias opções para personalização de várias 

funcionalidades presentes na plataforma, como por exemplo a página Web, os 

códigos de acesso, a segurança, as operações frequentes, os alertas, etc. 

• Universo financeiro pessoal: trata-se de um serviço que permite definir um 

conjunto de operações confiáveis e que possibilita a realização dessas operações 

sem necessidade de voltar a indicar o Código de Autorização (código gerado via 

SMS). 

Plataforma do Banco Espírito Santo 

A vertente pública da plataforma de EB do BES é constituída por um página 

central com notícias do BES, um menu lateral esquerdo com soluções do banco, 

simulações, destaques e informação institucional. No menu lateral direito é possível 

aceder à vertente privada da plataforma através do acesso ao serviço BesNet, e obter 

informação da bolsa de mercados, aceder à opção de extractos digitais, extravio de 

cartões, sugestões e reclamações.  

O menu horizontal é constituído pelas opções: 

• Contas: ao aceder a esta opção é possível obter informação acerca das tipologias 

de contas existentes no banco; 

• Cartões: aqui é possível obter informação relativamente aos cartões de crédito e 

débito existentes no banco; 

• Crédito: esta opção é dedicada às soluções de crédito existentes; 

• Poupar e investir: esta opção possibilita aquisição de informação acerca dos 

produtos de investimento disponíveis no banco como contas poupança, seguros 

capitalização, soluções de planos de reforma, soluções fiscais bem como obter 

informações de cotações de mercados de bolsa; 
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• Seguros: através desta opção são disponibilizadas informações dos planos de 

seguros existentes no BES; 

• Acesso de BES: esta opção permite obter informações dos canais directos do 

banco, informação da rede física (instituições financeiras) e rede multibanco; 

• Research: o Departamento ES Research tem como âmbito de actuação servir 

como unidade de análise e de apoio à decisão, disponibilizando informação e 

aconselhamento nas áreas de research económico, de acções e sectorial; 

• Vantagens BES: esta opção permite aceder a um conjunto de vantagens BES, 

como por exemplo vantagens acerca de viagens, alojamento, entre outros.  

Ao longo da navegação na plataforma existe um motor de pesquisa facilitando 

qualquer procura, bem como o acesso ao BesNet. 

Na Figura 31 é possível visualizar o aspecto e os menus constituintes da parte 

privada da plataforma de EB do BES. 

 
 

Figura 31. Vertente privada da plataforma de EB do BES31  

O serviço BesNet é o serviço de EB que permite efectuar vários tipos de 

operações sem ter de se deslocar a uma instituição bancária. 

O serviço BesNet é constituído por um menu lateral direito composto por 

vários submenus, apresentando as seguintes opções: 

                                                 

31 www.bes.pt (Acedido a 20-05-2008) 
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• Quotidiano: é apresentado um menu com vários submenus relacionados com 

operações bancárias habituais do nosso quotidiano, nomeadamente:  

o Consultas:  

 Saldos e movimentos; 

 Posição integrada; 

 Cheques e pagamentos; 

 Agendamento de operações; 

 Históricos de extractos de contas e operações; 

 Consulta de Número de Identificação Bancária (NIB) e 

International Bank Account Number (IBAN); 

o Transferências:  

 Internas/interbancárias; 

 Internacionais; 

 Ordens permanentes; 

o Carregamentos: 

 Telemóveis;  

 Serviços de Internet; 

o Pagamentos: 

 Serviços/compras; 

 Serviços do estado (Segurança Social, custos judiciais, etc.); 

o Cartões: 

 Consulta de movimentos; 

 Pedidos de 2ºvia/cancelamentos; 

 Recepção/certificação; 

o Requisições: 

 Cheques/cartões; 

 Extractos/moeda estrangeira. 
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o Débitos directos: 

 Criação/consulta/alteração/anulação. 

o Via Verde: 

 Criação/alteração/anulação. 

o Domiciliação do ordenado; 

• Serviços poupança: é apresentado um submenu com vários produtos de 

poupança como Plano Poupança Reforma (PPR) em que é possível efectuar: 

o Constituição; 

o Mobilização; 

o Reforços; 

• Serviços investimento: é apresentado um submenu com vários produtos de 

investimento, nomeadamente: 

o Acções:  

 Criação; 

 Consulta; 

 Anulação de ordens de bolsa; 

 Programação de alertas; 

 Carteira simulada; 

o Fundos: são disponibilizadas as seguintes opções para os fundos de 

investimento: 

 Consulta de carteira/movimentos; 

 Subscrição/resgate/permuta; 

 Informação de mercados/bolsas: 

• Resumo de mercados; 

• Cotações; 

• Câmbios; 

 Configuração de cotações em tempo real: 
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• Subscrição; 

• Consulta; 

• Cancelamento; 

• Crédito habitação: é apresentado um menu exclusivo para o crédito habitação 

com as funcionalidades de: 

o Simulação; 

o Consulta do processo; 

• Correio BesNET: é apresentado um menu que possibilita o contacto com o BES, 

permitindo:   

o Enviar/ler mensagens; 

o Programação de alertas; 

• Configuração/personalização: é apresentado um menu com a possibilidade de 

configuração/personalização de algumas funcionalidades: 

o BesNet SMS; 

o Alteração: 

 MenuBesNet; 

 Modalidade de emissão de extracto; 

o Selecção: 

 Página inicial; 

 Contas a visualizar; 

 Idioma; 

o Consulta/Alteração de dados pessoais; 

o Ordenação de contas; 

o Botões de acesso rápido; 

• Segurança: é disponibilizado um menu exclusivo para itens de segurança, 

assegurando que as operações nesta plataforma são seguras. Aliás, a plataforma 

do BES possui extrema segurança nas operações efectuadas, uma vez que para 
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qualquer operação é necessário digitar diferentes números com diferentes 

posições disponíveis no cartão de acesso ao BesNet aquando da requisição ao 

serviço, assegurando assim segurança e dificultando quaisquer ataques. As 

opções de segurança são: 

o Activação/desactivação de segurança adicional; 

o Alteração do PIN; 

o Personalização do número de adesão; 

o Limites de montantes diários; 

• Condições gerais e precário: é apresentado um menu com informações gerais de 

utilização dos serviços bem como os preços praticados nas operações. 

Plataforma do Banco Português de Investimento 

A página inicial da vertente pública da plataforma de EB é constituída por uma 

área central com notícias da banca e da instituição financeira. É disponibilizado um 

menu lateral esquerdo referente às soluções do banco, sendo possível consultar as redes 

de distribuição do banco, efectuar simulações de créditos e reformas, consultar cotações 

de produtos da bolsa de valores, bem como obter informação financeira. Na parte lateral 

direita é possível aceder à vertente privada da plataforma. 

Os menus da vertente pública da plataforma possuem as seguintes opções: 

• Contas: esta opção permite obter informação acerca dos tipos de contas 

disponíveis no banco, sendo possível efectuar o pedido de abertura de conta 

através do preenchimento de um formulário; 

• Investimento: seleccionando esta opção é possível obter informações acerca dos 

vários tipos de produtos de investimento do banco, como fundos, seguros, 

planos de reforma, entre outros. É possível também obter informações acerca 

dos mercados bolsistas, cotações e efectuar algumas simulações, como 

simulações de planos de reforma ou de seguros; 

• Crédito: nesta opção é possível efectuar simulações de crédito bem como obter 

informações acerca dos mesmos; 

• Cartões: ao aceder a esta opção são disponibilizadas informações acerca das 

tipologias de cartões disponíveis na instituição; 



 

 

137

• Seguros: nesta opção são apresentados os detalhes dos tipos de seguros 

existentes; 

• Serviços: esta opção apresenta os vários tipos de serviços que a instituição 

possibilita, como:  

o BPI Net; 

o BPI NetBolsa; 

o BPI NetMobile; 

o BPI NetSMS. 

• Grupo BPI: esta opção possibilita ao utilizador obter informações acerca da 

instituição; 

• Segurança: ao aceder a esta opção são disponibilizadas informações acerca da 

segurança ao navegar na plataforma de EB e na execução de operações. 

Em toda a navegação da plataforma existem as opções de contacto, ajuda, 

preçário e pesquisa. 

A vertente privada da plataforma de EB do banco BPI encontra-se na Figura 

32.
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Figura 32. Vertente privada da plataforma de EB do BPI32  

 O BPI Net é o serviço de homebanking do BPI da vertente privada da 

plataforma, destinado a particulares e empresários que permite aceder ao banco de uma 

forma simples e segura, através de um computador com ligação à Internet, 24 horas por 

dia, 365 dias por ano. 

Ao aceder ao BPI Net são disponibilizados dois menus, um mais dirigido para 

os tipos de operações possíveis de executar na plataforma e um menu dirigido para o 

tipo de produtos disponíveis no banco, que ao aceder aos mesmos é disponibilizado uma 

lista de operações diferenciada pelo tipo de produtos. 

É disponibilizado na página inicial um menu lateral geral com várias opções: 

• Consultas: nesta opção é possível efectuar consultas gerais como: 

o Movimentos; 

o Saldos; 

o Posição integrada; 

o NIB/IBAN; 

                                                 

32 www.bancobpi.pt (Acedido a 23-04-2008) 
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Nestas consultas é possibilitada a opção de download e respectiva impressão 

das mesmas. 

• Pagamentos: nesta opção encontram-se disponíveis vários tipos de pagamentos 

como pagamentos de serviços ou pagamentos personalizados: 

o Estado/Segurança Social; 

o Telemóveis/telecomunicações; 

Existe a possibilidade de cancelar os pagamentos em agenda, bem como efectuar 

uma consulta sobre os mesmos. 

• Transferências: nesta opção é possível efectuar transferências monetárias em 

território: 

o Nacional; 

o Estrangeiro; 

• Cheques: é possibilitado as seguintes opções: 

o Requisição de cheques; 

o Cancelamento. 

• Cartões crédito: é disponibilizada uma opção exclusiva para os cartões de 

crédito em que é possível: 

o Efectuar pedido de cartão; 

o Consultar os últimos movimentos/saldos e extractos mensais; 

o Alterar o limite de crédito; 

• Fundos: nesta opção são disponíveis um conjunto de operações acerca de fundos 

de investimento como: 

o Subscrição; 

o Reforço; 

o Resgate; 

o Consulta dos fundos de investimento/planos de investimento; 

• Cotações: nesta opção é disponibilizada a informação de cotações de câmbio; 
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• Cotações de bolsa: é possível consultar as cotações actuais da bolsa de valores; 

• BPI NetSMS: é possibilitada a opção de activar o serviço NetSMS; 

• Comprovativos: nesta opção é possível consultar e imprimir as 2ª vias dos 

comprovativos das opções realizadas pelos vários serviços; 

•  Beneficiários: nesta opção é possível criar, consultar ou alterar a lista de 

beneficiários; 

• Meu menu: esta opção possibilita personalização das consultas e das operações 

que utiliza mais frequentemente. 

Na página inicial para além do menu lateral geral de operações é 

disponibilizado um menu no cabeçalho da mesma, dirigido aos tipos de produtos do 

banco, nomeadamente: 

• Contas à ordem: ao seleccionar esta opção é facultado um menu com as 

seguintes operações: 

o Consultas; 

o Pagamentos; 

o Transferências: 

 Nacionais: 

• Urgentes: esta é uma particularidade das transferências 

nacionais em que a data do crédito à conta é igual à data 

do débito, possibilitando as transferências urgentes; 

 Estrangeiro; 

o Cheques; 

o Crédito habitação: 

 Consultar a descrição do crédito; 

 Simulação do crédito; 

o Comprovativos; 

 

• Cartões: neste menu são apresentadas várias opções acerca dos cartões como: 
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o Cartões de crédito; 

o Cartões de débito; 

o Comprovativos; 

o MB Net: 

 Adesão ao serviço; 

 Consulta; 

 Cancelamento; 

• Investimento: neste menu são disponibilizados um conjunto de produtos de 

investimento, sendo disponibilizadas as seguintes operações:  

o Constituição; 

o Consulta; 

o Reforço; 

o Mobilização; 

o Simulação; 

o Cotações: 

 Câmbios; 

 Fundos; 

 Capital seguro; 

o Comprovativos; 

• Bolsa: neste menu é possibilitada a execução de várias operações relacionadas 

com a bolsa de valores, designadamente: 

o Cotações de bolsa; 

o Operações de bolsa: 

 Compra; 

 Venda; 

 Cancelamento; 

 Consulta de ordens/carteira; 
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 Mais valias; 

 Agenda de bolsa; 

 Alteração; 

o Opção troca: 

 Ordem; 

 Cancelamento; 

 Consulta; 

o BPI Net Bolsa 

 Adesão; 

 Preçário; 

 Frequently Asked Questions (FAQ); 

o Comprovativos; 

• Personalização: nesta opção é possível configurar várias operações ou serviços, 

designadamente: 

o Serviço BPI Net; 

o Serviço BPI NetSMS; 

o Serviço BPI NetBolsa; 

o Comprovativos; 

o Beneficiários; 

o Operações predefinidas; 

o Meu menu. 

Plataforma do Banco Santander Totta 

A vertente pública da plataforma de EB do Banco Santander Totta é 

constituída por um menu lateral esquerdo com várias opções como aceder à parte 

privada da plataforma, contactos telefónicos, informações da instituição, simuladores e 

motor de pesquisa; por uma página central com informações acerca dos produtos 

bancários e dos mercados financeiros; por um menu lateral direito com lista de produtos 
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e soluções do banco e por um menu horizontal. Este menu encontra-se disponível tanto 

na parte pública como privada da plataforma e possui as seguintes opções: 

• Home: esta é a página inicial da plataforma, constituída pelos menus 

apresentados atrás. Esta página disponibiliza uma área central com informações 

e/ou notícias bancárias. Nesta página são também apresentadas as soluções de 

produtos da instituição bancária: 

o Contas: seleccionada esta opção são visualizadas notícias ou novidades 

do banco acerca das suas contas, bem como acesso directo às 

funcionalidades relacionadas; 

o Cartões: esta opção permite obter informações acerca dos cartões 

disponíveis no banco, como também aceder directamente as 

funcionalidades inerentes aos mesmos disponíveis na plataforma; 

o Crédito: esta opção permite obter informação sobre soluções de crédito, 

permitindo realizar simulações; 

o Aplicações: acedendo a esta opção são visualizados um conjunto de 

produtos relacionados com investimentos disponíveis no banco, 

permitindo também aceder directamente a funcionalidades relacionadas 

com os mesmos; 

o Mercados: esta opção permite obter informações variadas acerca dos 

mercados de bolsa, como cotações ou notícias; 

o Serviços: esta opção permite obter informação dos variados serviços 

presentes na plataforma, permitindo aceder directamente a alguns deles.  

A vertente privada da plataforma de EB do banco Santander Totta é designada 

de NetBanco e é composta por um menu lateral com vários sub-menus, página central e 

um menu horizontal. Existem 4 opções que se encontram sempre disponíveis, sendo 

elas as opções de imprimir, exportar para Excel, gerar um ficheiro Portable Document 

Format (PDF) e ajuda. 

Na Figura 33 é possível visualizar o aspecto da componente privada da 

plataforma de EB do Banco Santander Totta. 
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Figura 33. Vertente privada da plataforma de EB do Banco Santander Totta33 

Ao longo da plataforma são disponíveis as opções de consulta de balcões e 

links para outros sítios Web relacionados com a banca. É também disponibilizado um 

motor de pesquisa, bem como ferramentas úteis como glossários, simuladores, guias e 

FAQs. Na plataforma são também disponibilizados os contactos telefónicos do banco.  

Existem duas formas de aceder ao NetBanco, uma para clientes particulares e 

outra para empresas. O acesso ao serviço consiste na introdução do código de assinatura 

para validação de transacções que impliquem saída de fundos das contas acima de 

determinados montantes. 

As funcionalidades do menu lateral da vertente privada da plataforma são: 

• O meu menu: esta é uma opção de personalização, permitindo personalizar a 

disposição das funcionalidades do menu lateral de forma a facilitar o acesso às 

funcionalidades mais usuais; 

• Extractos digitais: são apresentadas várias opções acerca dos extractos bancários 

digitais, como:  

o Posição; 

o Consultar: nesta opção é possível personalizar a consulta em termos 

temporais, isto é, definir o período de consulta; 
                                                 

33 www.santandertotta.pt (Acedido a 23-04-2008) 
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o Subscrever: esta opção de subscrição permite o envio via e-mail dos 

extractos bancários, bem como a disponibilização dos mesmos na 

plataforma de EB. Poderá configurar e receber alertas para saber se os 

extractos estão disponíveis, podendo estas ser via SMS ou e-mail. 

o Modificar/anular; 

• Património: esta opção permite obter informação acerca do património bancário 

do cliente, podendo esta ser apresentada de duas formas: 

o Posição resumida: seleccionando esta opção é apresentado o património 

resumido, incluindo a descrição e produtos associados ao cliente, bem 

como os montantes/saldos disponíveis; 

o Posição detalhada: esta opção detalha os produtos associados ao cliente; 

• Contas à ordem: este submenu referente a este tipo de produto possui várias 

opções: 

o Consulta de posição de contas; 

o Consultar saldos e movimentos: nesta opção é possível consultar os 

movimentos e os saldos contabilísticos e disponíveis. Por defeito são 

visualizados os 10 primeiros movimentos, sendo contudo possível 

modificar os critérios de pesquisa; 

o Dados das contas: nesta opção são apresentados os dados gerais da conta, 

com esta opção é possível, por exemplo consultar o NIB e IBAN, 

consultar dados do seu balcão e gestor, assim como todos os produtos 

relacionados; 

o Contas visíveis: esta opção permite seleccionar as contas visíveis na 

plataforma; 

• Pagamentos: ao seleccionar esta opção são disponibilizadas as seguintes opções: 

o Serviços; 

o Compras; 

o Estado/segurança social/custos judiciais; 

o Consulta de domiciliações; 
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o Consultar ordens; 

o Débitos directos: seleccionando esta opção será apresentada uma 

listagem de débitos directos já criados e respectivo estado, podendo criar 

novos débitos; 

o Via verde; 

o Consulta estado pagamento. 

• Carregamentos: esta opção permite o carregamento de telemóvel de diferentes 

operadores; 

• Transferências: esta opção permite efectuar transferências monetárias.  

o Transferência nacional: nesta operação é possível seleccionar o tipo de 

transferência, podendo esta ser entre contas do banco, entre contas do 

mesmo titular ou contas entre outros bancos. Poderá definir a 

periodicidade das transferências, podendo ser pontual ou periódica; 

o Transferência internacional; 

o Consultar ordens; 

o Anular ordens; 

o Destinatários frequentes: esta opção permite visualizar os dados dos 

destinatários habituais, facilitando assim as transferências. Poderá 

efectuar transferências directamente através desta funcionalidade;  

• Cheques: esta opção permite efectuar um conjunto de operações sobre cheques; 

• Cartões: é disponibilizado um submenu referente a cartões com as opções: 

o Posição; 

o Activar cartões; 

o Consulta de extractos: nesta opção são apresentados os cartões de 

débito/crédito; 

o Pagar cartão;  

o Transferência de cartão; 

o Pedido duplicado de extracto; 
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o Consulta de programas de fidelização; 

• Empréstimos: nesta opção são visualizadas várias informações relativas a 

empréstimos; 

• Depósitos: através desta opção é possível efectuar operações relativas aos 

produtos de depósitos; 

• Fundos: esta opção disponibiliza um conjunto de funcionalidades relacionadas 

com fundos de investimentos: 

o Posição de fundos; 

o Subscrição inicial; 

o Resgate; 

o Consulta de movimentos; 

o Consulta de ordens; 

o Anulação de ordens; 

• Títulos: esta opção apresenta as mesmas funcionalidades dos fundos de 

investimento, direccionando as mesmas para os Títulos; 

• Alertas: esta opção permite definir vários tipos de alertas através das opções: 

o Criar: nesta opção poderão ser criados vários tipos de alertas como 

alertas acerca dos valores do movimento das contas à ordem, alertas 

acerca de salas de mercado, entre outras; 

o Consultar; 

o Anular; 

• Mobile Banking: este serviço permite que o cliente possa utilizar alguns serviços 

bancários através da utilização do telemóvel, sendo apresentadas várias opções 

relativas a este serviço: 

o Activar SMS; 

o Alterar telemóvel; 

o Subscrição do Mobile Banking; 

o Cancelar Mobile Banking; 
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• Personalizar: esta opção permite personalizar vários itens, como: 

o Códigos NetBanco: esta opção permite alterar os códigos de utilizador, 

de consulta e de movimentos. Nesta plataforma para fazer consultas ou 

efectuar movimentos é necessário introduzir sempre um código, 

aumentando a segurança das operações; 

o Dados pessoais; 

o Contas visíveis: esta opção permite seleccionar as contas que pretende 

visualizar na plataforma de EB; 

o Nomes favoritos; 

o Meu menu: esta opção permite personalizar a disposição das 

funcionalidades do menu lateral; 

o Outras opções: seleccionando esta opção poderá definir por exemplo a 

página de entrada da plataforma de EB, o time-out da sessão, entre 

outros. 

Plataforma do Banco BEST 

O Banco Best é uma instituição financeira fundada em 2001, que actua nas 

áreas de Banking, Asset Management e Trading, oferecendo o acesso a um conjunto de 

produtos e serviços financeiros à escala global. Tem uma estrutura accionista composta 

por dois dos maiores e mais importantes grupos económicos portugueses, o Grupo 

Banco Espírito Santo e o Grupo Portugal Telecom, e conta com cerca de 50.000 clientes 

e 9 centros de investimento em Portugal. 

É um banco exclusivamente virtual, com uma plataforma tecnológica 

desenvolvida de raiz para o banco.  

A vertente pública da plataforma de EB do Banco Best é constituída por uma 

página inicial com notícias e novidades na área da banca. É constituída por um menu 

horizontal com as opções de registo na plataforma, preçário, abrir conta, promoções e 

informação institucional. Possui também motores de pesquisa, bem como informação de 

produtos, investimentos, planeamento e aconselhamento, permitindo também 

personalizar um conjunto variado de opções na plataforma. O acesso ao correio 

electrónico entre o banco e o cliente poderá ser efectuado directamente na página. A 

vertente privada do Banco BEST é possível visualizar na Figura 34. 
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Figura 34. Vertente Privada da plataforma de EB do Banco BEST34 

O menu horizontal possui as mesmas opções e funcionalidades tanto na 

vertente pública como privada da plataforma, possibilitando apenas efectuar qualquer 

tipo de operação apenas aos clientes com acesso aos serviços privados. 

O menu horizontal com a opção designada de Produtos e Investimentos possui 

os seguintes submenus: 

• Personalizar: esta opção permite personalizar vários itens. 

• Contas e operações: nesta opção são disponibilizadas informações acerca das 

tipologias de contas disponíveis no banco e o acesso directo a abertura de conta 

das mesmas, bem como as seguintes operações: 

o Consulta do património integrado; 

o Consulta de saldos e movimentos; 

o Consulta da posição da carteira de investimento; 

o Transferências: 

 Entre contas Best; 

 Interbancárias; 

 Internacionais; 

                                                 

34 www.best.pt (Acedido a 24-05-2008) 
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o Pagamentos 

 Serviços; 

 Carregamentos; 

 Estado; 

o Débitos directos 

 Consultar; 

 Autorizar; 

 Alterar; 

 Consultar; 

o Cheques 

 Requisitar; 

 Consultar; 

o Consultar NIB /IBAN 

• Depósitos: seleccionando esta opção são disponibilizados informações dos 

produtos de depósitos, encontrando-se disponível a opção de abertura de conta 

encontra-se disponível bem como as opções: 

o Constituir; 

o Reforçar; 

o Mobilizar; 

o Saldo; 

o Movimentos; 

• Leilões: através desta funcionalidade é dada a possibilidade de participar nos 

leilões Best Buy e obter financiamentos ou adquirir produtos a crédito em 

condições excepcionalmente atractivas. Nesta opção são disponibilizadas 

informações acerca dos tipos de leilões oferecidos pelo banco, com as seguintes 

opções: 

o Leilões activos; 
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o Próximos leilões; 

o Leilões anteriores; 

o Licitações pendentes; 

o Histórico de licitações; 

• Cartões: este item refere-se aos tipos de cartões de crédito e débito, 

disponibilizando as operações de: 

o Requisitar cartão; 

o Activar cartão; 

o Anular cartão; 

o Movimentos; 

o Consultas de pagamentos; 

o Compras especiais; 

• Créditos: nesta opção são disponibilizadas informações acerca das soluções de 

crédito da instituição, sendo possível também efectuar: 

o Simulações; 

o Pedidos de crédito; 

o Consultas; 

• Bolsa: ao aceder a esta opção são visualizadas informações relativas à bolsa de 

valores, nomeadamente, notícias dos mercados, cotações, ofertas públicas, 

informações dos produtos e serviços disponíveis no banco, bem como 

ferramentas relativas à bolsa. Para os variados tipos de produtos de bolsa são 

disponibilizadas as opções de: 

o Comprar; 

o Vender; 

o Ordens pendentes; 

o Histórico de ordens; 

o Transferências de acções; 
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o Cotações; 

• Fundos: esta opção permite obter informação dos produtos de fundos de 

investimentos, sendo possível pesquisar fundos relativamente à sua sociedade 

gestora ou nome do fundo. A nível de gestão dos fundos existem as opções de: 

o Subscrever; 

o Resgatar; 

o Ordens pendentes; 

o Histórico de ordens; 

o Transferência de fundos; 

• Estruturados: esta opção é relativa aos produtos estruturados que são aplicações 

financeiras com rendibilidade indexada, que permitem o investimento indirecto 

em activos financeiros. As opções disponibilizadas para este tipo de produtos 

são: 

o Subscrever; 

o Ordens pendentes; 

o Histórico de ordens; 

o Transferência de fundos; 

• Planos de poupança: ao seleccionar esta opção é possível obter informação dos 

planos de poupança, bem como efectuar abertura de conta dos mesmos ou 

efectuar simulações. Para os vários planos de poupança disponíveis é possível 

efectuar as operações de: 

o Subscrição; 

o Reforço; 

o Resgates; 

o Histórico de ordens; 

o Cotações; 

o Ordens pendentes; 
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• Seguros: nesta opção são obtidas informações acerca dos seguros disponíveis no 

banco, possibilitando efectuar simulações. 

O menu horizontal com a opção de designada de Planeamento e 

Aconselhamento possui os seguintes submenus: 

• Carteiras recomendadas: nesta funcionalidade são actualizadas periodicamente 

um conjunto de carteiras de investimento que respondem a todas estas variáveis 

e apresenta-lhe a carteira de investimento que melhor se adequa ao seu caso, 

sendo assim possível identificar o perfil de risco de investimento do cliente; 

• Serviço de gestão de carteiras: através deste serviço, é dada a possibilidade de 

seleccionar as melhores aplicações que permitem aos clientes beneficiar de 

eficiência na gestão, no comissionamento e na fiscalidade. Este é um serviço 

premium, disponível a partir de apenas 25.000 Euros, prestado por uma equipa 

de profissionais especializados em assessoria financeira; 

• Reforma: através desta opção são disponibilizadas informações acerca dos 

planos de reforma, sendo possível efectuar simulações e possibilitando optar 

pelo plano de reforma mais adequado; 

• Fiscalidade: nesta opção são disponibilizados guias e glossários fiscais. 

A terceira opção do menu horizontal com a designação de Personalizar possui 

as seguintes opções: 

• My best: esta funcionalidade é a área destinada à definição das suas preferências 

de contas. Poderá aqui definir, por exemplo, as suas operações correntes e os 

seus destinatários frequentes; 

• Alertas: através desta funcionalidade é possível criar os seus alertas de títulos, 

fundos, índices, saldos e movimentos da conta à ordem, leilões, mensagens, e 

agendamentos; 

• Comunicação: com esta funcionalidade poderá receber por e-mail a newsletter 

de pré-abertura de mercados e a análise mensal. Poderá efectuar também o 

reenvio de e-mails de comprovativo das suas transacções; 

• Segurança: nesta opção referente à segurança poderá alterar a sua password 

sempre que pretender e inibir a password de negociação para a área de títulos; 
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• Dados pessoais: nesta opção poderá visualizar os seus dados e actualizá-los a 

qualquer momento. 

Ao longo de toda a plataforma são disponíveis informações acerca das questões 

mais frequentes de cada tipo de operação ou produto seleccionado nos menus. Os 

contactos telefónicos e de correio electrónico encontram-se sempre visíveis. 

 

 


