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Conselho de Empresa Europeu 
do Grupo Crédit Agricole

 » Transformar os bancos de proximidade através da inte-
gração das dimensões multi-canal e da banca digital. 

 » Limitar e Rentabilizar os Serviços Financeiros Especia-
lizados bem como o Banco de Financiamento e de Investi-
mento (Banque de Financement et d’Investissement).

 » Rentabilizar e Transformar, reduzindo ao mesmo-
tempo o perfil de risco do Banco de Proximidade a nível  
Internacional.

 » Intensificar as sinergias das RECEITAS entre os diferentes 
sectores de actividade, com base também no conjunto das 
redes de proximidade em França e a nível Internacional.

 » Implementar na Europa um desenvolvimento prioritaria-
mente «orgânico» e ter principalmente como objectivos os 
productos ligados a gestão da poupanca comercializados 
por Amundi, Caceis, Banco Privado (Banque Privée) e cer-
tamente os Seguros.

 » Intensificar a rentabilidade do Grupo através da redução 
de despesas e do controlo de risco, sem renovação dos 
recursos humanos.

Plano a Médio Prazo (PMT) do grupo Crédit agricole. 
Quais os impactos sociais?

O Conselho de Empresa Europeu do Grupo Crédit 
Agricole dá-vos a conhecer nas páginas seguintes, a sua 
interpretação deste plano a 3 anos denominado PMT do 
grupo. As transformações previstas no PMT do Grupo 
Crédit Agricole em França e a nível Internacional deverão 
ser efectuadas :

• com os (as) trabalhadores (as) presentes,
• avaliando as eventuais adaptações,
• introduzindo as formações adaptadas, 
• respeitando os (as) trabalhadores (as).

 
Os postos de trabalho cada vez mais qualificados e 
reconhecidos serão certamente necessários, mas a 
industrialização dos processos pode ter influência 
negativa a curto e/ou a médio prazo nos nossos postos 
de trabalho.

Pode contar com o compromisso de todos, efectivos e 
suplentes do Conselho de Empresa Europeu.

Iremos dar todo o apoio para melhorar os vossos direitos 
em estreita ligação com as vossas Organizações Sindicais 
Nacionais e em todos os aspectos transnacionais.

Os vectores principais deste PMT são :

NEWSLETTER

Pelo Conselho Europeu

O Secretário, 
Pascal Fesquet.

Editorial
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O Conselho de Empresa Europeu do Grupo Crédit  
Agricole constata que o Plano a Médio Prazo 
2014/2016 faz referência a muitas áreas de subcon-
tratação, de processos de industrialização, de coope-
rações, de mutualizações de meios, de saídas parcial-
mente substituídas...

O Conselho de 
Empresa Europeu 
exige compromissos 
sociais por sectores 
de actividade e por 
país : precisos, claros 
e quantificáveis.
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 » Aumento do Resultado Líquido de 5,1 mil milhões 
de euros para 6,5 mil milhões de euros, ou seja um 
aumento de 1,4 mil milhões de euros, principalmente, 
no Crédit Agricole S.A.

 » Taxa de distribuição de dividendos de 50% a título 
do exercício de 2015, contra 35% a título do exercício 
de 2013. Diminuição do potencial de crescimento das 
Caixas Regionais (devido à baixa das margens de inter-
mediação e à diminuição das margens sobre as comis-
sões de serviços). O objectivo pretendido é uma estabi- 
lização do Resultado Líquido das Caixas Regionais. 

 » Aumento do resultado liquido em 850 milhões de 
euros, dos quais 70% em Itália (500 milhões de euros), 
o que nos parece bastante ambicioso.

 » Economias suplementares de 410 milhões de euros 
a título de novas medidas de economia das Caixas e do 
Crédit Agricole S.A.

Qual será o impacto no emprego ?

 » Regresso a um nível de resultados importantes (300 
/ 400 milhões de euros) para a banca de Retalho a nível 
Internacional.

Para nós, estas ambições são muito grandes em Itália 
e na Polónia tendo em consideração o contexto econó-
mico. O mesmo se aplica aos resultados dos Serviços 
Financeiros Especializados esperados, em especial, 
com a redução do risco.

aumento de 850 milhões de euros nos Proveitos líqui-
dos Bancários devido às sinergias entre o grupo para 
atingir 8 mil milhões de euros :
 » 70% destas receitas complementares serão prove-

nientes dos Seguros com o objectivo de um aumento de :

• 10% dos fundos em Seguros Vida.
• 12% do volume de negócios de Seguros de Saúde, 

Previdência e Protecção de Crédito.
• 29% do volume de negócios de Seguros  

(4 em cada 10 clientes das Caixas Regionais devem 
ser segurados pelo Crédit Agricole).

• Espera-se um desenvolvimento muito importante em 
Itália, e será implementada e desenvolvida na Poló-
nia uma actividade de seguros de vida e de danos.

Com estas ambições, o Crédit Agricole enfrenta o mer-
cado de seguros, não sendo apenas um desafio finan-
ceiro, mas também um verdadeiro desafio para os 
nossos colegas consultores, confrontados com estes 
objectivos.

 » 10% das receitas complementares serão provenien-
tes dos Serviços Financeiros Especializados : (CACF, 
CALF…)

• Parcerias com as redes de proximidade para distri-
buição dos créditos ao consumo e de locação.

• Desenvolver a actividade imobiliária como um pilar 
do grupo.

• Oferta de serviços de telemonitorização e de assis-
tência à distância.

O Grupo anuncia a sua vontade de desenvolver as redes 
dos bancos de proximidade existentes (Itália, Polónia 
...) aumentando as sinergias. É o conceito de Banco Uni-
versal de Proximidade na Europa (BUPE).

Os Proveitos Líquidos Bancários na Europa e fora de 
França deverão ter um aumento de 12% para atingir 7,6 
mil milhões de euros em 2016.

Objectivos financeiros para 2016 

Os principais objectivos do Grupo Crédit Agricole :

objectivos Financeiros

Sinergias previstas

CACF / CALF
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Uma grande ambição em Itália (cerca de 11.000 traba-
lhadores (as)) :
 » Um objectivo de +5% por ano de crescimento dos 

PLB (PNB), esperado para o Cariparma, através de :

• Transformação dos modelos de distribuição (banca 
digital).

• Ganho de quotas de mercado de Créditos, Angaria-
ção (crescimento através da abertura de agências 
em Ligurie e Vénétie) e equipamento de clientes.

• A continuação dos programas de economias (auto-
matização das agências, saída de 720 pessoas, cen-
tralização dos serviços de Back Office,...).

O Conselho Europeu não percebe como obter 15% de 
PLB a mais em Itália num contexto de risco elevado 
(largamente repercutido na clientela) e de crise econó-
mica ?

 » Um objectivo anunciado de continuação da redução 
do risco no Agos Ducato, Cariparma e na joint-venture 
com a Fiat.

 » A procura de sinergias complementares em Itália 
para 500 milhões de euros sobre 850 milhões de euros 
do total do grupo, não nos parece realista. Estas siner-
gias serão relativas a: CACIB/Cariparma, o Banco Pri-
vado/Gestão de Fortunas, Seguros/Previdência. Além 
disso, está previsto reforçar a nossa posição de refe-
rência no sector Agro-alimentar.

as economias previstas para este Plano a Médio Prazo 
suscitam questões :
 » Economias já iniciadas de 540 milhões de euros com 

os programas MUST e NICE ;

 » Novas economias de 190 milhões de euros para as 
Caixas Regionais e de 200 milhões de euros para o Cré-
dit Agricole S.A. :

• Externalização informática (Offshoring), em que sec-
tor, em que países e com que prazos? Trata-se de 
postos de trabalho já confiados a prestadores de 
serviços ? Quais os sectores que serão envolvidos ? 

• Renovação parcial das 5.000 saídas resultantes da 
actividade normal (além das saídas LCL). Quais os 
sectores ? Quais as filiais ?

• Desenvolvimento do efeito de Grupo para as aquisi-
ções e custos de funcionamento.

• Lançamento de um programa de mutualização da 
produção informática do Grupo: SILCA ? NICE ?... 

• Abertura da plataforma de pagamentos em Itália e 
Polónia. Quais as economias previstas ? Quando e 
como ?

• Novas medidas nas Caixas Regionais : A mesma 
redução que MUST, com a procura de economias 
informáticas, mutualização de aquisições e gestão 
do imobiliário.

•••

Cariparma

agos ducato

FGA / FIAT

CACIB / Cariparma

Economias previstas
190 milhões de euros / 220 milhões de euros

Banco Privado / Gestão de Fortunas 

Seguros / Previdência 
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Para as Caixas Regionais, 70.000 trabalhadores (as) :
 » O desafio mais importante é a criação do banco 

multi-canal e digital onde vemos chegar modificações 
importantes na organização das redes de proximidade. 
As agências, os sectores de aconselhamento e de aco-
lhimento vão evoluir, em número e em especialização. 
Temos muitas duvidas em relação ao crescimento dos 
efectivos e em especial aos que se referem aos serviços 
de Back Office.

O projecto determina que :

• 80% dos colegas deverão estar em contacto com os 
clientes.

• 40% dos clientes das Caixas serão clientes dos Segu-
ros-multirisco.

• o número de mutuários deverá passar de 7,4 para  
10 milhões.

• a questão da acessibilidade alargada prevista para os 
clientes, terá uma incidência sobre os horários dos 
trabalhadores (as) ?

Para LCL (LE CREDIT LYONNAIS), 20.000 trabalhadores (as) :
 » 78% dos (as) trabalhadores (as) estarão em contacto 

com os clientes.

 » Posicionamento estratégico do LCL anunciado para 
as grandes regiões urbanas. Qual o futuro para as Agên-
cias nos outros sectores?

 » Problemática da criação das Plataformas Regionais de 
Relações com Clientes e dos horários alargados previstos?

O LCL prevê apenas uma renovação parcial das 6.800 
saídas previstas no horizonte 2018, o que nos faz recear 
uma redução drástica dos postos de trabalho nesta filial.

Para a banca de retalho a nível internacional, mais de 
20.000 trabalhadores (as) fora de França :

 » Uma rentabilidade financeira (ROTE) superior a 20%.

 » Um crescimento dos PLB anual de 7%.

 » Um coeficiente de exploração que passaria a 55% em 
2016 (contra 62% em 2013).

Em relação à Polónia, o nosso 3° mercado doméstico 
para a Banca de Retalho : O pedido de progressão dos 
PLB é aqui muito ambicioso (+67%) ! O Plano a Médio 
Prazo mantém-se muito discreto em relação à sua apli- 
cação neste país. Como é que o Grupo atinge os seus 
objectivos na Polónia (sinergias, desenvolvimento,...) ? 
Não deverá o Grupo estar atento aos riscos ?

objectivos por linha de actividades

Os principais objectivos do grupo Crédit Agricole :

Caixas regionais

lCl

Banco de Proximidade
Itália / Polónia / Roménia
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Para os Serviços Financeiros Especializados, mais de 
10.000 trabalhadores (as) :

 » Procura de um Coeficiente de Exploração de 45% em 
2016 contra 48% em 2013.

 » Bem como uma ROTE de 10%.

 » Procura de uma taxa de autofinanciamento do sector 
de 70% em 2016 contra 50% à data.

 » Para o CA Consumer Finance (CA-CF), desenvolvi-
mento da titularização, do autofinanciamento com a 
poupança como o Créditplus na Alemanha com o objec-
tivo de realizar a autonomia de liquidez solicitada pelo 
Grupo. Por outro lado está também previsto : um objec-
tivo de rentabilidade através da gestão do risco e do sec-
tor de mercado dos fundos, a distribuição do crédito ao 
consumo pela Banca de Proximidade.

Países envolvidos : França, Itália, Alemanha, Polónia, 
Portugal bem como FGAC a título da joint-venture com a 
FIAT nos outros países europeus.

 » Para o CA Leasing & Factoring (CALEF), objectivo de 
aumentar em 50% a distribuição de produtos de locação 
pelas redes da Banca de Proximidade.

Perante as numerosas cedencias e encerramentos de 
filiais do Crédito ao Consumo durante estes últimos 
anos, o Conselho de Empresa Europeu deseja que, atra-
vés deste PMT, se confirme e que seja posto em prática 
um verdadeiro futuro para as restantes implementações.

Para o Pólo de Gestão de Poupança e Seguros, mais de 
10.000 trabalhadores (as) :
Luz verde por parte do Grupo para desenvolver Amundi, 
Banco Privado e CACEIS, através do crescimento orgâ-
nico, abertura de balcões, mas também através do cres-
cimento externo e das contratações possíveis. A procura 
da optimização dos custos está muito presente nestas 
estruturas. De notar que o coeficiente de exploração 
deve manter-se muito próximo de 55%. São colocadas 
grandes questões sociais para CACEIS «Aumentar a efi-
cácia mutualizando os centros de produção operacio-
nais» ?

 » Em relação a Amundi, o objectivo é de 300 mil milhões 
de euros suplementares de activos sob gestão (ou seja 
um aumento de 30%).

 » Para o Crédit Agricole Seguros, o objectivo é de 17% 
do Volume de Negócios suplementares com estabiliza-
ção do Coeficiente de Exploração e Proveitos Líquidos de 
1,2 mil milhões de euros, ou seja 200 milhões de euros 
suplementares.

No Banco Privado, a evolução dos sectores onde o levan-
tar do sigilo bancário teve impacto será uma questão 
essencial para determinadas entidades.

Qual a estratégia para a Ásia e América Latina ?

Para a banca de financiamento e de investimento  
CA- CIB, 13.000 trabalhadores (as) :

 » Poucas novidades no PMT para esta linha de acti-
vidades, esta está sempre sob constrangimentos de 
Recursos Escassos (Postos de Trabalho Ponderados, 
Liquidez, Fundos Próprios). No entanto os PLB do banco 
de investimento deverão aumentar 7%, o do Banco de 
Financiamento 2%. As economias estão também previs-
tas, tais como o Offshoring, no âmbito de uma diminui-
ção de custos. Estes elementos anunciados devem ser 
explicados e debatidos quer do ponto de vista da viabili-
dade económica quer dos impactos sociais procurando 
preservar a actividade e os postos de trabalho no seio do 
Crédit Agricole.

•••

Serviços Financeiros Especializados

Centro de Gestão da Poupança e Seguros

Banco de financiamento e de investimento CA-CIB
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locations 
germany
Belgium

Czech Republic
Spain 

France 
greece
Ireland

Italy
Luxembourg
Netherlands

Poland
Portugal
Romania
Sweden

United Kingdom 

European Employee Council  
of the Groupe Credit Agricole
Locations
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Members’ list of  
Crédit Agricole’s European  
Employee Council
(as of Sept 2014)

 Country Name and Surname .............. Position

 Belgium Pablo DEJAEGHERE ...............Regular Member
 Belgium Current designation ................Substitute Member

 Czech Republic Leos SYPTAK ..........................Regular Member
 Czech Republic Current designation ................Substitute Member

 France Pascal FESQUET .....................Secretary General, Select Committee Member
 France Cédric MOUTIER .....................Deputy Secretary General, Select Committee Member
 France Alain MORET ...........................Select Committee Member
 France François POUJOL ...................Select Committee Member
 France Odile BAUDET-COLLINET .......Regular Member, Treasurer
 France Jean-Noël JOUANNET ...........Substitute Member
 France Peggy THEISS .........................Substitute Member
 France Colette GIRARD .......................Substitute Member
 France Jacques LONDEIX ..................Substitute Member
 France Philippe RELIN  .......................Substitute Member
 France Eric ALEXIS .............................Regular Member
 France Christine FOURNIER ...............Regular Member
 France Christophe RAVACHE .............Substitute Member
 France Mickaël GAUJOUR ..................Substitute Member

 Germany Ralf LUCANTONI .....................Regular Member
 Germany Verena PRODEHL ....................Substitute Member

 Greece Current designation ................Regular Member
 Greece Current designation ................Substitute Member

 Ireland Françoise GIL ..........................Regular Member
 Ireland Ruth EATON ............................Substitute Member

 Italy Matteo SALSI ..........................Select Committee Member
 Italy Leonello BOSCHIROLI ............Select Committee Member
 Italy Lucia CASTAGNETTI ...............Substitute Member
 Italy Franco CAPPELLINI ................Substitute Member

 Luxembourg Dominique MENDES ...............Select Committee Member
 Luxembourg Christophe BOUR ....................Substitute Member

 Netherlands Rob RUITENBEEK ...................Regular Member

 Poland Elżbieta CHWALIBÓG .............Regular Member
 Poland Maciej GŁĄB............................Substitute Member
 Poland Karina JANIK ..........................Select Committee Member
 Poland Monika KOMODA ....................Substitute Member

 Portugal Eduardo REGO ........................Regular Member
 Portugal Maria Manuela SOARES .........Substitute Member

 Romania Ioana GHEORGHIU..................Regular Member
 Romania Current designation ................Substitute Member

 Spain Rafael PARDO .........................Regular Member
 Spain Quintin PASTOR CAMACHO ...Substitute Member

 Sweden Erik de ROUVILLE ...................Regular Member
 Sweden Ann-Katrin HOLMBERG ..........Substitute Member

 UK Liam O’KEEFFE .......................Select Committee Member
 UK Current designation ................Substitute Member


