Um dia como…
th

Career Week Presentation:

Bank Day / 26 November 2009 / Room B103

Job Title:

Responsável da Área de Crédito do Banco BiG

Name:

Teresa Raimundo

Company:

O BiG é um Banco de Investimento que opera no mercado português à
sensivelmente 10anos, tendo portanto o tamanho esperado para esta idade e
para o seu target. Somos aproximadamente 150 colaboradores e contamos já
com 13 agências espalhadas por todo o país.

Level/Salary Range:

1350 € - 1600 €

HR Contact:

https://www.bigonline.pt/BancoBigEU/pt/carreiras.asp

Duties:
- Cálculo e consequente reporte diário ao conselho de Administração de:
- Exposição Global, Risco de Concentração, Limites de Exposição (nomeadamente da Carteira Própria e
Corretagem)
- Descobertos e limites de crédito da carteira de retalho.
- Execução e gestão de margens (produtos de alavancagem).
- Gestão da área e coordenação com todas as outras áreas do Banco operacionais e comerciais.
- Análise, gestão e aprovação de processos periódicos.
- Análise e pré-aprovação de propostas de crédito (do retalho e da carteira própria) – nomeadamente do
ponto de vista do risco.
- Formação e acompanhamento diário dos elementos da equipa.
Goals:
. - Garantir o processamento, análise e acompanhamento:
- de toda a carteira de crédito de retalho (montante pouco material), assim como da carteira de crédito ao
Investimento;
- de todos os processos de crédito em contecioso ou mora e definição das respectivas provisões económicas
- de todos os descobertos e processos em contencioso
Gerir todos os produtos de crédito a funcionar na web, desde a sua implementação aos detalhes operacionais.
Gestão de Exposição Global, Limites de Crédito e Risco de Concentração do Banco.
Skills

Os conhecimentos essenciais para exercer a minha função são aprendidos, como, acredito, em todas as
funções, no local, com a experiência. Mas, houve de facto conhecimentos adquiridos na licenciatura do ISCTE e
posteriormente na pós-graduação em Mercados e Activos Financeiros que me ajudam diariamente. São eles,
por exemplo, Gestão Financeira e análise de taxa de juro, cálculo financeiro, contabilidade financeira, análise
de risco de crédito, entre outras.
Job Description Day
8:00-Análise das posições dos clientes nos diversos produtos e consequente execução de margens quando
necessário.
9:00-Análise do P&L dos produtos de crédito e reporte à administração de alterações relevantes – Reporte do
Funding à tesouraria e administração
10:00-Ver notícias do dia, newsletter do research do BiG e discussão em equipa.
11:00-Leitura do e-mail, revisão de tarefas a realizar no dia e breve discussão com os membros da equipa no
intuito de seguir projectos em curso e alocação de novas tarefas
12:00-Cálculo, análise e posterior reporte do Concentration Risk e discussão do mesmo com a área de risco de
mercado;
13:00-Análise, pré-aprovação e posterior reporte dos descobertos.
14:00-Almoço
15:00-Análise das propostas da Sala de Mercados (Prop Trading)
16:00-Reuniões com operações, IT, Controlo financeiro, Compliance.
17:00-Aprovação das operações de crédito criadas nesse dia e revisão com quem as imputou dos
procedimentos e impacto em margens do Banco e P&L.
18:00-Reunião com Nicholas Racich (Vice-Presidente)
19:00-Terminar tarefas diárias levadas a cabo e não terminadas
20:00-Terminar tarefas diárias levadas a cabo e não terminadas

