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Esclarecimento - Plano 2016-2020
DECLARAÇÃO
Caros colegas
A União Europeia está confrontada com o Brexit, que
demonstra bem como uma parte dos cidadãos europeus
está tentada a fechar-se nos seus contextos nacionais.
A nossa Europa tem falta de projetos transcendentes e
federativos.

Pascal FESQUET
Secretário do Comité Europeu
Grupo Crédit Agricole

Dá a impressão de ser impotente para construir um
futuro comum para os seus cidadãos com equidade
financeira e social. Está com dificuldade de assumir os
desafios do nosso mundo (desde a questão da
segurança até ao problema dos refugiados) e parece dar
prioridade a normas num momento em que seria
conveniente que se consagrasse à sua população.
Mudemos então este ritmo para o de uma Europa que
reduza as desigualdades e preserve esse bem comum
que nos foi legado pelos seus pais fundadores, a paz e
a prosperidade.
Uma parte das finanças ainda está insuficientemente
regulada (produtos derivados, finanças paralelas,
paraísos fiscais), chovem sobre os bancos multas
gigantescas e em consequência erege-se como prioridade a conformidade.
Além disso, algumas regulamentações e reformas em
curso produzem restruturações de atividades que levam,
nas nossas empresas, a efeitos nefastos no emprego.
Por sua vez, os resultados estão fragilizados pelo
aumento do custo da cobrança e a quebra dos lucros da
intermediação.
Por fim, para o Plano a Médio Prazo do Grupo do Crédit
Agricole, se, por um lado, o Comité Europeu é favorável
aos investimentos, ao desenvolvimento orgânico e às
sinergias de rendimentos, a que dão prioridade, por
outro temos dúvidas sobre o nível apropriado das
economias esperadas e, mais ainda, tememos os
impactos sociais que advirão e que ainda não foram
avaliados.
Mais do que nunca é necessário um diálogo social
sustentado para ajudar os nossos colegas nestas
mudanças.
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O Comité Europeu
de Empresa pede
uma visão social
do projeto
O CEE do Grupo Crédit Agricole constata que o
novo Plano a Médio Prazo “Ambição 2020” prevê um
crescimento das atividades e dos rendimentos para
todas as atividades do Grupo, o que parece uma boa
coisa. Contudo, estes desenvolvimentos envolvem
investimentos muito importantes, financiados por
economias consequentes que terão incidência sobre
o emprego.
Em nenhum momento se faz referência aos aspetos
sociais ligados a estas ambições. Pedimos e
conseguimos que a Direção nos comunicasse uma
estimativa dos impactos no emprego das diferentes
atividades do Grupo no 1º trimestre de 2017.
O esforço pedido está já a provocar inquietações num
certo número de linhas de atividade; banca de retalho
em França e a nível internacional, crédito ao consumo...
como também nas funções de suporte da CASA.
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Objectivos financeiros Investimentos Economias - PMP

Objetivos por atividades - PMP
Banco de proximidade em França e a nível internacional

Principais objetivos
do Plano a Médio Prazo (PMP)

França, Itália, Polónia

O PMP especifica “um perfil de risco prudente” e um
desenvolvimento de atividades limitado pelas necessidades de fundos próprios.

algumas entidades, isso faz-nos temer tensões excessivas no que respeita ao emprego, aos aspetos sociais
e nas organizações.

Destas escolhas estratégicas deriva um certo número
de objetivos:
• O resultado líquido para o Grupo CA deve passar de 6
mM € em 2015 para mais de 7,2 mM € em 2019, dos
quais 4,2 mM€ para a CASA, ou seja, uma progressão
de mais de 1 mM€,

A duplicação dos investimentos para este novo PMP,
assim como as orientações preparam o Grupo para o
futuro. Contudo, para o CEE, convém estar vigilante
quanto aos impactos do conjunto destas alavancas ao
nível do emprego em todo o Grupo.

• Está previsto que o coeficiente de exploração de CASA
baixe, em 4 anos, passando de 67 % para menos de
60 %,
• O crescimento previsto das atividades é principalmente interno e baseia-se, em grande parte, no
progresso das sinergias entre atividades.
Este crescimento tem por base uma adaptação voluntarista às novas tecnologias.
Para alcançar isto, está previsto um plano de investimentos ambicioso, ao longo de 3 anos, ou seja 7,7 mM€
dos quais 4,4 mM€ para CASA.

O PMP integra a simplificação da organização do Grupo
com a recompra, pelas Caixas Regionais, dos 25 % de
participações detidas pela CASA.
A consequência é uma maior solvabilidade para a CASA,
mas uma volatilidade muito maior dos seus rendimentos, devido ao desaparecimento da contribuição do
resultado das Caixas Regionais.

Objetivos por atividade
Caixas Regionais

Este compreende:
• O desenvolvimento do conjunto das atividades do
Grupo,

Um contexto difícil de taxas baixas que a Direção quer
compensar através de:
• Um aumento das sinergias com as outras entidades
do Grupo,

• A transformação digital;

• Uma progressão na conquista de novos clientes,

• A convergência informática.

• Procura de poupanças (1110 M€ por ano),

Está previsto um programa de poupança de 1 mM€ por
ano para financiar as despesas do plano de investimentos:
• 900 M€ para CASA,

• Estas poupanças compensam os custos ligados ao
plano de investimentos dedicado às Caixas Regionais
(3,3 mM€). Uma parte importante diz respeito à digitalização das redes.

• 110 M€ para as Caixas Regionais, principalmente ao
nível da informática.

Concretamente, 100 % das agências deverão ser transformadas em agências de vários canais de proximidade,
os conselheiros serão acessíveis para todos os canais
e 100 % da oferta será desmaterializada.

Identificaram-se 4 alavancas de poupanças para CASA:
• Na informática 325 M€,
• Nas reestruturações e digitalização 315 M€,
• Na otimização do conjunto das compras do Grupo
145 M€,
• Na simplificação e otimização das sociedades do
Grupo 115 M€.
Se o perfil de risco prudente neste PMP nos agrada, pelo
contrário, as ambições muito altas a nível dos resultados, nomeadamente para a CASA, obrigam o Grupo a
uma política muito forte de contenção de custos. Para
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Ao BforBank, banco das Caixas Regionais pela internet,
vai ser atribuído o objetivo de triplicar o seu número de
clientes, nesse período, visando uma clientela urbana e
esclarecida.
Para o CEE, o tema principal é a transformação das
atividades com a digitalização, nomeadamente no
acompanhamento das alterações e das condições de
trabalho dos nossos colegas.

Serviços Financeiros Especializados

LCL

Polónia / CA Polska

Estão programados: um novo objetivo de redução de
encargos e uma nova reestruturação, apesar de estarem
anunciados novos investimentos (450 M€):
• Uma estratégia de reforço relativamente a clientes
dos segmentos de gama média e alta, profissões liberais e empresas de dimensão intermédia,

O novo contexto político não é favorável aos atores
bancários estrangeiros e a Direção considera que os
objectivos do CA Polska serão difíceis de realizar.

• Investimentos importantes, mas também grandes
poupanças,

Está em curso uma adaptação dos efetivos, no centro de
recuperação, e no total, serão suprimidos, o local, as
agências e 250 postos de trabalho.

• Um objetivo forte de redução do coeficiente de exploração de 70,5 % para 65 %.
Esta evolução implica numerosas alterações nas atividades de LCL (digitalização,...), acompanhadas de uma
política de redução de efetivos e da densidade da rede.
• Fecho de 240 agências ditas secundárias,
• Centralização dos serviços de apoio,
• Substituição por uma pessoa por cada dois que forem
para a reforma.
O anúncio de um enésimo plano de redução de efetivos,
de reorganização e agora de fecho de agências para
compensar a diminuição do PNR pesa muitíssimo no
clima social desta grande empresa.
As alterações devem fazer-se por meio do diálogo com
respeito pelas pessoas e pelos parceiros sociais.

Crédit Agricole Itália
A Itália confirma-se como o segundo mercado doméstico do Grupo Crédit Agricole. À volta de CARIPARMA vão
ser desenvolvidos rendimentos de sinergia com o
conjunto de atividades, nomeadamente com a AGOS
DUCATO, líder do crédito ao consumo.
O PMP tem uma forte ambição prevendo um forte
crescimento acompanhado de uma redução para
metade do custo de risco (de 117 a 60 pontos de base).
Este desenvolvimento é acompanhado por:
• A continuação da reestruturação da rede de agências
e pelo reagrupamento de locais.
• Uma política de contratação de jovens e de ajuda às
saídas por reformas antecipadas
• O crescimento significativo de clientes através de
telemóveis e de canais múltiplos.
O CEE estima objetivos particulamente ambiciosos
para:

Apesar da discrição do PMP sobre este assunto, está
confirmada a transformação do CA Polska em Banco
Universal de Proximidade.

O CEE está muito atento à evolução da nossa filial
polaca, num período de incerteza para o setor bancário.
Desejamos um diálogo social com as organizações
sindicais representativas do CA Polska.

Crédit Agricole Roménia
Está em curso um novo projeto de empresa.
Para o CEE este novo projeto deve permitir um retorno
aos equilíbrios financeiros e também tornar perene a
atividade e o emprego.

SFS / CA-CF (crédito ao consumo)
O PMP confirma o recomeço do crescimento dos
créditos do montante em dívida para estas empresas
(Sofinco, Finaref, Agos …).
Contudo, estes montantes em dívida estão limitados
pelas necessidades de fundos próprios e principalmente
garantidos ou associados aos bancos de proximidade
do Grupo.
Os parceiros (FIAT, FORD,…) também são privilegiados.
Além disso, a vontade do CA - CF é de atingir, em 2019,
40 % da produção de novos créditos através do canal
digital.
A contrapartida destas ambições passa por uma
redução forte do coeficiente de exploração, o que arrisca
a ter consequências sobre o emprego, pelo facto de uma
vontade de:
• Convergência informática,
• Agrupamento de locais.
No caso da Sofinco e da Finaref, após múltiplas restruturações, o clima social está tenso. A Direção deve
dedicar toda a sua atenção à qualidade do diálogo
social.

• A redução para metade do custo de risco,
• A transformação de 50 % das agências tradicionais
em agências automatizadas ou “sem caixas”.
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Crédit Agricole Assurances
AMUNDI
Gestão de fortunas / Crédit Agricole Immobilier

O PMP é pouco explícito sobre a declinação destes
objetivos por país (Itália, Polónia, Alemanha, Países
Baixos e Portugal).

SFS / CAL&F
Uma estratégia de desenvolvimento limitada às necessidades de fundos próprios.
A prestação de serviços (servicing) torna-se o novo
modelo que partilha o valor entre o Crédit Agricole
Leasing & Factoring e os bancos de proximidade do
Grupo.
Esta escolha de partilha de rendimentos induziu perdas
diretas de emprego no CAL&F e transferências de atividade para os bancos de retalhos do Grupo.
O PMP é discreto relativamente a França, a Itália, a
Polónia (EFL) e a Alemanha.

Crédit Agricole Assurances
Nos seguros de vida, o objetivo estratégico é diminuir a
parte dos contratos em euros, tendo em vista a sua
fraca rentabilidade.
O mercado da previdência torna-se um mercado de
equipamento essencial para o Grupo.
A internalização de contratos de seguro mutuários das
Caixas Regionais está em vigor.
Por fim, o objetivo de crescimento do volume de
negócios em seguros de danos materiais impõe a
conquista de partes do mercado em relação aos concorrentes, nomeadamente em França.

Amundi
Líder europeu da gestão de ativos, à Amundi foram
fixados objetivos de cobrança líquida (160 mM€ em 4
anos), na banca de retalho, mas também junto da clientela de investidores institucionais.
No que respeita à gestão de ativos, O Grupo autoriza-se
um crescimento externo para reforçar as suas competências, a sua capacidade de distribuição e a sua
presença geográfica (Europa, Ásia),
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No quadro da procura de sinergias com o Crédit Agricole
Assurances, devem ser encontradas novas fontes de
receita no domínio da proteção social, da poupança
salarial e da poupança-reforma.
Para o CEE, em primeiro lugar é o investimento nas
mulheres e nos homens que permitirá atingir os
objetivos de expansão nestes mercados rentáveis, mas
também muito exigentes.

Indosuez Wealth Management
O PMP prevê um aumento de mais de 10 % por ano nos
resultados da gestão de fortunas entre 2015 e 2019.
O aumento dos rendimentos deve prever um esforço
equilibrado entre a conquista comercial, a sinergia com
o Grupo e aquisições específicas.
O PMP menciona igualmente a modernização dos
sistemas informáticos.
Para os nossos colegas, este objetivo de 10 % parece
muito ambicioso.

Polo Grandes Clientes (CACIB & CACEIS)
Um objetivo de crescimento moderado quanto a fundos
próprios para a banca de financiamento, mas objetivos
de rendimento ambiciosos para a banca de mercado.
Fortes constrangimentos em matéria de procura de
economias nomeadamente na informática que se
poderá aproximar dos 230 M €, incluindo o CACEIS.
Para o CACEIS, destacam-se as sinergias e cooperações
com o CACIB para conquistar novos clientes e realizar
sinergias no rendimento. No PMP é possível a expansão
geográfica por aquisição de pequenos atores.
Estas fortes ambições na banca de mercado poderão
colidir com um ambiente desfavorável. Além disso, as
poupanças exigidas a este pólo são impressionantes.
Por fim, não esqueçamos que 50 % do resultado suplementar esperado para o Grupo (+ 500 M€) cabe a este
pólo.
O CEE emite reservas quanto à realização plena deste
objetivo.

Missão de estudo do Comité
restrito na Alemanha

Na reunião plenária de 25 de novembro de 2015, o CEE definiu e votou por
unanimidade a sua missão de estudo para o ano de 2016. A escolha recaiu na
Alemanha, 4º mercado do Grupo Crédit Agricole, com um olhar particular sobre
a atividade de crédito ao consumo.
De Francforte a Munique, passando por Estugarda, o Grupo possui várias
entidades: Amundi, CACEIS, CA-CIB, CreditPlus, Eurofactor... suportadas por um
crescimento contínuo acumulado de 5 % desde 2013.
Estas empresas totalizam mais de 1 200 assalariados na Alemanha.
O Comité Restrito, acompanhado do gabinete Syndex (peritos da CEE), deslocou-se, na semana de 10 de outubro de 2016, primeiro a Estugarda ao CreditPlus,
para estudar o tema do crédito ao consumo e depois a Munique, ao CACEIS Bank
Deutschland, especializado no ativo “servicing”.
A nossa missão de estudo compreendia:
Uma descrição do modelo económico e social do país,
Uma apresentação do negócio e social das duas entidades, pela gestão local,
A visita a uma agência CreditPlus em Estugarda,
O encontro com os representantes do pessoal das duas entidades.
Por ocasião da reunião plenária do Comité Europeu, a 7 de dezembro, demos a
conhecer à Direção Geral do Grupo a posição do perito assim como a nossa
análise.
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Representative
Distribution
of Seats
Ireland
Netherlands

United Kingdom

Poland
Germany

Belgium
Czech Republic

Luxembourg

Austria

France

Romania

Italy
Portugal

Spain

Total No of
Employees as at
31/12/2015

Germany

Ireland

Portugal

Austria

Italy

Czech Republic

Belgium

Luxembourg

Romania

From 1, 000 to 2, 999

Employees : 112
% Workforce : 0.09%
Number of seat(s) : 1

From 3,000 to 14, 999

Spain

Netherlands

United Kingdom

France

Poland

Less than 300

Employees : 1 247
% Workforce : 0,96%
Number of seat(s) : 1

Employees : 50
% Workforce : 0.04%
Number of seat(s) : 1

Employees : 163
% Workforce : 0.09%
Number of seat(s) : 1

Employees : 10, 668
% Workforce : 8.24%
Number of seat(s) : 2

Employees : 439
% Workforce : 0.35%
Number of seat(s) : 1

Employees : 88
% Workforce : 0.07%
Number of seat(s) : 1

From 300 to 999

More than 15, 000

Employees : 526
% Workforce : 0.41%
Number of seat(s) : 1

Employees : 107, 666
% Workforce : 83.16%
Number of seat(s) : 7
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Employees : 1, 372
% Workforce : 1.06%
Number of seat(s) : 1

Employees : 372
% Workforce : 0.29%
Number of seat(s) : 1

Employees : 5, 529
% Workforce : 4.27%
Number of seat(s) : 2

Employees : 269
% Workforce : 0.21%
Number of seat(s) : 1

Employees : 868
% Workforce : 0.67%
Number of seat(s) : 1

Deputy Secretary General,
Cédric MOUTIER

Members’ list of Crédit Agricole’s European
Employee Council - July 2016
At the meeting on 8 July 2016, in the presence of the Senior Executives and
Officers of the Groupe Crédit Agricole, the European Employee Council’s mandate
was renewed for a further 4 - year term of office. The list provided here below
presents your European representatives by country.
Country Titular...................................................................... Substitute

		 First Name – Name .....................................................................First Name – Name

		
Austria Christian STARITZBICHLER.................................... Bernhard GREIFENEDER
Belgium Aurore VERSELE...................................................... Current designation
France Pascal FESQUET, Secretary General............................ Sylvain COUFFRANT
		 Cédric MOUTIER, Deputy Secretary General.................. Benjamin COQBLIN
		 Michaël GAUJOUR.................................................. Fabien REINERT
		 Odile BAUDET-COLLINET ....................................... Peggy THEISS
		 Eric ALEXIS.............................................................. Philippe RELIN
		 Christine FOURNIER................................................ Laurence BIELKIN
		 Philippe POIREL...................................................... Benoit POMAS
Germany Ralf LUCANTONI...................................................... Verena PRODEHL
Ireland Nicolas PANAGIODIS.............................................. Françoise GIL
Italy Leonello BOSCHIROLI............................................. Lucia CASTAGNETTI
		 Franco CAPPELLINI................................................ Matteo SALSI
Luxembourg Dominique MENDES............................................... Olivier BOLLE
Netherlands Rob RUITENBEEK.................................................... Richard GROENENDAAL
Poland Aneta BILSKA.......................................................... Szymon KAZIMIERSKI
		 Katarzyna LUCZYNSKA.......................................... Adam SZYGENDA
Portugal Eduardo REGO......................................................... Maria Manuela SOARES
Czech Republic Erik RIHOSEK........................................................... Zuzana MULLEROVA
Romania Silviu PETRESCU..................................................... Catalin GEORGESCU
Spain Maria OSTOLAZA.................................................... Jose Ignacio ELENA LOPEZ
United Kingdom Julian TAMS............................................................ Benjamin BOUCHET
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