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Members’ list of Crédit Agricole’s
European Employee Council (as of Sept 2019)

Belgium
Aurore VERSELE
Nicolas VERRIEST
Czech Republic
Zuzana MULLEROVA
Marie STASTNOVA
France
Pascal FESQUET

Regular Member
Substitute Member

Regular Member
Substitute Member

Regular Member
Substitute Member

Secretary General,
Select Committee Member

Cédric MOUTIER

Deputy Secretary General,
Select Committee Member

Michaël GAUJOUR
Philippe POIREL
Odile BAUDET-COLLINET

Select Committee Member

Philippe RELIN
Laurence BIELKIN
Eric GRAU
Peggy THEISS
Benjamin COQBLIN
Benoit POMAS
Sylvain COUFFRANT
Fabien REINERT
Current designation

Select Committee Member
Regular Member,
Treasurer

Substitute Member
Substitute Member

Portugal
Eduardo REGO
Maria Manuela SOARES

Regular Member

Romania
Catalin GEORGESCU
Current designation

Regular Member

Spain
César GARCIA
Mariano CORREA

Select Committee Member

Caros(as) colegas,

Substitute Member

UK
Julian TAMS
Current designation

Regular Member

A apresentação do novo PMT «2022» pelos dirigentes do
nosso Grupo é realizada num contexto económico
mundial incerto:

Substitute Member

Pascal Fesquet
Secretário do Conselho de Empresa Europeu
Grupo Crédit Agricole

Substitute Member

• As tensões geopolíticas estão exacerbadas, o crescimento mundial está a mostrar sinais de desaceleração.
• Os bancos centrais continuam a baixar as taxas para
estimular a economia.
• Na Europa, isso traduz-se em taxas negativas a longo
prazo que aumentam o preço dos activos e podem
penalizar o setor bancário.
• As novas regulamentações (CRD V) vão reforçar as
restrições ao desenvolvimento do crédito.
Nesse contexto, o Crédit Agricole aparece como um
Grupo sólido, com fundos próprios e suficientes para
exercer as suas actividades.
No entanto, há uma questão que nos colocam os objectivos ambiciosos em termos de PNB e o resultado deste

Substitute Member

Substitute Member
Substitute Member
Substitute Member

Cédric MOUTIER
Deputy Secretary General

Substitute Member
Substitute Member
Substitute Member
Substitute Member

Ireland
Tony PEACHAM
Current designation

Regular Member

Delegation members

novo PMT, numa sequência de aumento previsível do
risco e do declínio da margem de juros.
Obter mais resultados num ambiente mais adverso é,
com efeito, um compromisso mais difícil de aceitar.
Para o Comité Europeu, o Grupo deve privilegiar a actividade e a preservação das nossas ambições no que toca
à clientela, à condição humana e à sociedade.
As metas de lucro líquido ou mesmo a política de distribuição de dividendos, devem ser ajustadas, se necessário,
a fim de garantirem um futuro sustentável para o Grupo.
O Acordo Mundial que assinámos dá um impulso social
positivo em todos os países em que o nosso Grupo
exerce a sua actividade, colocando a condição humana
no coração do nosso projecto.
Estaremos atentos a um Grupo Crédit Agricole humano e
sustentável que ofereça resultados atingíveis e duráveis.

Substitute Member

Plano a Médio Prazo 2022

Substitute Member

Select Committee Member
Select Committee Member
Substitute Member
Substitute Member

Luxembourg
Dominique MENDES
Olivier BOLLE

Select Committee Member
Substitute Member

Locations

Netherlands
Ashley KEMBEL
Aleksandra PETRANOVIC

Regular Member

Austria, Germany, Belgium, Czech Republic, Spain, France,
Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Poland, Portugal,
Romania, United Kingdom.
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Plano a Médio Prazo 2022:
descodificação

Regular Member

Regular Member

Regular Member
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Select Committee Member

Regular Member

Germany
Marianne MUNDORFF
Rainer STOLL

Italy
Franco CAPPELLINI
Leonello BOSCHIROLI
Lucia CASTAGNETTI
Matteo SALSI

Poland
Katarzyna LUCZYNSKA
Aneta BILSKA
Szymon KAZIMIERSKI
Adam SZYGENDA

Substitute Member

DA : Grégoire Hénon / https://gregoire-henon.atelier-cesure.com/

Austria
Bernhard GREIFENEDER
Karine PASSEKA
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Este PMT apresenta, através de três pilares (o que
constitui novidade), objectivos «humanos e organizacionais» em relação aos desenvolvimentos tecnológicos
actuais e ao reforço do compromisso do Grupo no Investimento Socialmente Responsável (ISR).
O primeiro pilar, denominado Projecto de Cliente,
baseia-se na melhoria ambiciosa dos índices IRC (Índice
de Recomendação do Cliente) e IER (Índice de Compromisso e Recomendação) em todas as linhas de negócios
do Grupo, num contexto de digitalização do relacionamento.
O segundo pilar, chamado Projecto Humano, integra uma
estrutura de confiança baseada no diálogo social, heterogeneidade, diversidade e integração, além de uma
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atraente marca empregadora – «o ser humano reivindicado» – com base na noção de funcionários.
O terceiro pilar é definido como o Projecto Societal,
reivindicando o compromisso do Grupo com todos, sem
selectividade de clientes, por meio do ISR, dos «títulos
verdes» e da «economia social e solidária».
O Comité Europeu vê positivamente essa abordagem que
destaca a responsabilidade da empresa em relação ao
ser humano e à sociedade.

Bancos de Proximidade
Polo de Grandes Clientes

Serviços Financeiros Especializados
Meios de pagamento
Gestão de Poupança e Seguros

OBJECTIVOS FINANCEIROS CA S.A. 2022
€ 5 mil milhões em receita líquida (+14%),
€ 22 mil milhões de PNB (+11%)
4 pontos de redução do Coeficiente de Exploração (Inferior a 60%)

Esses elementos são anunciados, apesar da perspectiva
de aumento do custo de risco e de limitação da actividade devido ao novo quadro regulamentar.
Esses objectivos financeiros são construídos em função
de três alavancas:
• Crescimento em todos os mercados, principalmente na
Europa. A Ásia está a tornar-se um caso de desenvolvimento.
• Aumento das sinergias de receita entre as diferentes
entidades do Grupo.
• Investimentos tecnológicos em novos sistemas de
informação e gestão e de gestão de dados.
Para o Comité Europeu, a actual robotização deve ser
feita em benefício dos funcionários e de sua qualidade de
vida no trabalho.

Banco de Proximidade
PESSOAL
Caixas regionais: 69 627 assalariados
(ETI) no final de 2018

Suíça: 197 assalariados
(ETI) no final de 2018

LCL: 16 816 assalariados (ETI)
no final de 2018

Ucrânia: 2300 assalariados

Itália: 9442 assalariados (ETI)
no final de 2018

Sérvia: 875 assalariados

Polonia: 4155 trabajadores
(ETC) finales 2018

Egipto: 2400 assalariados

Roménia: 263 assalariados
no final de 2018

Marrocos: 2500
assalariados

Espanha: 265 assalariados
no final de 2018
ETI: Equivalente a Tempo Inteiro

Um milhão de clientes particulares adicionais
Intensificação do relacionamento com os clientes para
promover actividades comerciais e receitas
Em especial:
• Sobre seguros não vida (+30%)
• Sobre previdência, seguros de devedor e seguros de
grupo (+35%)
Perguntas do Comité Europeu:
• Qual a pressão comercial?
• Quais os novos meios (humanos, formativos, digitais)?

Polo de Grandes Clientes
CACIB
Um aumento da receita bancária líquida superior a cerca
de 600 M€ (+12%) num contexto de risco que inevitavelmente está em alta, em vista da baixa de 2018. Um
contexto regulatório que limita as actividades de crédito
ou obriga a uma rotação acelerada do balanço.
O coeficiente de exploração ainda tem que melhorar,
apesar de já estar entre os mais baixos do sector.
Essa restrição adicional deixa-nos com receio de
pressionar os custos e os empregos da empresa.
Para o Comité Europeu, é muito complexa a equação a
resolver para atingir esses objectivos.

CACEIS
Os dois principais projectos do CACEIS para este PMT:
1 - Concluir a integração do Santander Securities
Services na Espanha / América Latina
Em termos de complementaridade geográfica, essa
aproximação faz sentido, sendo-nos apresentada como
capaz de aumentar a atracção global do CACEIS em
relação a investidores internacionais.
A esse respeito, o Comité Europeu toma nota desta
operação estratégica, que é a priori um factor de desenvolvimento para o grupo CACEIS.
No entanto, temos reservas sobre:
• A ambição financeira do plano de desenvolvimento, a
qual nos parece alta;
• As consequências para aplicação a médio prazo do
projecto para criar um «centro de processamento de
operações em massa» na Espanha.
2 - Aquisição do KAS Bank na Holanda
Completar a oferta CACEIS com competência específica
em fundos de pensão.
O Comité Europeu estará atento à integração desta
entidade no Grupo.

Polo de Serviços Financeiros
Especializados
CACF - EVOLUÇÕES NO MODELO PARA
DESENVOLVER O PNB
• Parcerias financeiras
• A Agos renovou e estendeu o seu acordo sobre crédito
ao consumidor com o Banca Popolare di Milano (Banco
BPM)
• O CACF assinou uma parceria de crédito ao consumidor com o Bankia (4º banco espanhol)
• O CACF renovou a sua joint venture com a FIAT (Banco
FCA)
• Mas também no domínio dos seguros, duas novas
parcerias foram assinadas com a Creval na Itália e com
Abanka na Espanha.
• Parcerias com publicidade de equipamentos
domésticos
• Aceleração da distribuição de prestações de serviço
como seguros
• Desenvolver o leasing e o aluguer, especialmente no
sector automóvel, mas também em pequenos equipamentos (smartphones, electrodomésticos).
Para o Comité Europeu, o desenvolvimento das parcerias
parece-nos ser de natureza protectora para o emprego e
investimentos em profissões de apoio. Estaremos
atentos aos impactos nas condições de trabalho.

CAL&F
• Desenvolver actividades na Espanha e estabelecer-se
na Alemanha
• Desenvolver o leasing e o aluguer nas empresas
• Tornar-se líder no financiamento da transição
energética.

Polo de Gestão de Poupança e Seguros
Este pólo, composto pela CA Assurances, Amundi e
Indosuez WM, é o principal factor do crescimento das
receitas e dos ganhos do Grupo.

SEGUROS DE CRÉDIT AGRICOLE
O novo PMT 2022 destaca novamente a eficácia do
modelo de banca-seguro para aumentar as receitas do
Grupo Crédit Agricole (produtos distribuídos pelo Banco
de Proximidade na França e no exterior, bem como pelo
Crédit Agricole Consumer Finance).

AMUNDI
Com a integração da Pioneer, agora concluída, a Amundi
tornou-se líder em gestão de activos na Europa. Prosseguindo os bons resultados dos anos anteriores, o PMT
prevê um crescimento anual de 5% para o resultado
líquido.
Estes novos objectivos são anunciados num contexto de
pressão sobre as margens e desaceleração do mercado.
Para o Comité Europeu, esses objectivos parecem difíceis
de alcançar sem considerar o crescimento externo, o que
levanta a questão da estabilidade dos órgãos sociais que
acabam de passar por uma grande reorganização.

INDOSUEZ WM
A banca privada está no centro do relacionamento com
os clientes patrimoniais dos bancos de proximidade, da
CACIB e da Amundi.
O PMT confirma a Indosuez nesse papel central de fidelização desses clientes e no de contribuinte de liquidez ao
Grupo.

Meios de pagamento
Desejo do Grupo em manter o controlo sobre os fluxos e
dados dos clientes no contexto de abertura do mercado
de pagamentos online a agentes não bancários.
Prevêem-se, portanto, investimentos para transformar
processos e assumir participações em fintechs.
Para o Comité Europeu, esta estratégia de controlo de
fluxos e dados parece-nos indispensável.
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PARA SEGUIR A NOSSA ACTUALIDADE
https://ewcgca.com/

CONTACTE-NOS

comiteeuropeen.ca@gmail.com

