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RESUMO 

 
Proposta de desenvolvimento de um sistema de incentivos à área 

comercial - o caso do Crédito Agrícola 
 

Nuno Miguel dos Santos Gouveia Simões 

 
Este trabalho inicia com uma breve história da banca, passando pela situação em 

Portugal. 

Descreve de seguida o grupo Crédito Agrícola, grupo singular na sua finalidade e 

modo de actuação. Efectua uma investigação às necessidades que as Caixas 

Agrícolas têm no desenvolvimento da sua força de vendas e no aumento da sua 

produtividade.  

Finalmente propõe um sistema de incentivos a adoptar por todo o grupo. 

Palavras-chave: Incentivos, Marketing, Banca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

ABSTRACT 

 
Proposed development of a system of incentives for commercial area - the 

case of the Crédito Agrícola 
 

Nuno Miguel dos Santos Gouveia Simões 

 
This paper begins with a brief history of banking, from the situation in Portugal.  

Then describes the Group Crédito Agrícola, unique group in its purpose and mode of 

action. Makes a research needs that have business units in developing its sales force 

and increasing their productivity. 

Finally proposes a system of incentives to be adopted by the whole group. 

 

Keywords: Incentives, Marketing, Banking. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este estudo pretende analisar o sistema de incentivos aos colaboradores e Caixas 

existentes no Grupo Crédito Agrícola, de modo a desenvolver um sistema de 

incentivos integrado para todo o grupo e que cubra todas as necessidades existentes. 

Pretende-se não passar os limites de cada uma das Caixas Agrícolas, em virtude de 

cada uma delas ter a sua gestão própria e autónoma. No entanto sempre que possível 

tende-se a tentar integrar sistemas próprios de incentivos no novo sistema. 

Notou-se que existem produtos bancários comercializados que eram mais 

rapidamente vendáveis do que outros, em virtude de sistemas de incentivos próprios, 

além de que se tornava bastante complexo cada Caixa gerir vários sistemas de 

incentivos heterogéneos. 

O objecto da investigação passa pela análise das necessidades das Caixas Agrícolas 

no contexto do grupo e as necessidades das mesmas em sistemas de motivação para 

os seus colaboradores. 

A finalidade deste estudo é permitir ao Grupo Crédito Agrícola, possuir um sistema 

integrado de incentivos que seja comum a todas as unidades de negócio, e que 

permita uma melhor articulação dos objectivos comerciais de cada Caixa com os do 

colaborador. Desta forma consegue-se aumentar as vendas existentes em vários 

produtos de acordo com o plano estratégico e de marketing do Grupo. 

Abordou-se primeiro no capítulo 3 um resumo da história da banca, seguindo-se no 

capítulo 4 uma abordagem à história do Grupo Crédito Agrícola.  

No capítulo 5 deu-se a noção de alguns conceitos de marketing, marketing-mix e 

gestão da força de vendas. 

O capítulo 6 analisou a estrutura do grupo e as dificuldades existentes em termos de 

sistemas de incentivos. 

No capítulo seguinte abordou-se a estrutura existente no Grupo Crédito Agrícola e os 

sistemas de incentivos vigentes, utilizou-se igualmente um questionário a Caixas tipo 

de modo a aquilatar as dificuldades sentidas em relação a esta temática. 
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Depois da análise ao questionário e à realidade do grupo, no capítulo 8 definiu-se um 

modelo de sistema de incentivos, que se pretende que vá de encontro às 

necessidades do grupo.  

No capítulo 9 elaboraram-se protótipos das aplicações informáticas que servem de 

apoio ao sistema de incentivos integrado. 

Para terminar foi efectuada uma conclusão de todo o trabalho. 
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2. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

De acordo com a legislação em vigor, um trabalho de investigação para obtenção do 

grau de Mestre designa-se por dissertação (Sarmento, 2008). 

Segundo ainda o mesmo autor, a investigação pode definir-se como sendo o 

diagnóstico das necessidades de informação e selecção das variáveis relevantes 

sobre as quais se irão recolher, registar e analisar informações válidas e fiáveis. 

O método científico tem como características a objectividade, refutabilidade, 

estruturação, metodologia e atitude crítica (Sarmento, 2008). 

Os requisitos para a investigação científica são primeiramente seleccionar os temas 

para investigar. Neste capítulo foram abordados diversos temas, tendo sido escolhido 

aquele que era mais crucial para a evolução do Grupo Crédito Agrícola no mercado 

bancário. O sistema de incentivos integrado foi visto como uma necessidade 

pertinente, como necessário num mercado em constante mudança, e em que a 

concorrência é evidente. 

Numa investigação podem ser utilizados mais do que um método de investigação 

(Sarmento, 2008).  

Para este trabalho utilizaram-se diversos métodos de investigação, que passamos a 

descrever. 

O método de observação directa consiste na observação dos factos, no seu registo, na 

análise e posteriores conclusões (Sarmento, 2008). 

Foi utilizado este método de observação directa sobre o comportamento de várias 

Caixas e colaboradores de acordo com o sistema de incentivos utilizado e as suas 

motivações para aumentarem a sua produtividade. Estes factos foram registados pelos 

dinamizadores de negócio, que se encontram sistematicamente no terreno, visitando 

várias Caixas Agrícolas e percebendo as suas motivações, preocupações e 

constrangimentos na sua actividade comercial. 

Foram ainda ouvidas diversas Caixas que participam habitualmente na comissão de 

marketing e que já tinham manifestado a necessidade de possuírem um sistema de 

incentivos integrado. 
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O método experimental fundamenta-se na experimentação, estabelecendo uma 

relação causa-efeito, que explica uma determinada situação ou ocorrência (Sarmento, 

2008). 

O método experimental já tinha no passado sido utilizado, pois era comprovado que os 

sistemas de incentivos existentes em unidades de negócio contribuíam para um 

aumento da produtividade,  

Tinham sido elaborados sistemas de incentivos próprios de algumas unidades de 

negócio e que provaram aumentar exponencialmente as vendas em virtude de 

sistemas de prémios atribuídos, por exemplo, através de viagens. 

Foi detectado que as unidades de negócio através de sistemas de incentivos próprios, 

“manipulavam” o que os colaboradores vendiam, pois ofereciam prémios aliciantes, 

sendo muitas vezes vendidos produtos que não iam de encontro com as políticas do 

Grupo, e evitavam vender outros que não ofereciam tantos benefícios, mas que eram 

mais cruciais para a organização. 

Além dos métodos anteriores, foi igualmente utilizado o método inquisitivo através de 

interrogatório escrito, sendo através de um questionário solicitado às Caixas que 

indicassem quais os sistemas utilizados, quais as suas necessidades e a receptividade 

para utilizarem um sistema de incentivos integrado para todo o Grupo Crédito Agrícola. 

O inquérito acima mencionado, foi disponibilizado às Caixas via internet e 

posteriormente, retirados do sítio web os resultados e devidamente analisados. 

Este questionário foi elaborado com os colegas dinamizadores de negócio que 

ajudaram em algumas questões que acharam pertinentes para a análise em causa. 

As questões que se colocavam pretendiam verificar se o desenvolvimento de um 

sistema de incentivos integrado seria a forma de aumentar a produtividade da 

Instituição, visto esta apresentar índices muito baixos. 

Existiam sistemas de incentivos muito diferentes e dispersos que dificultavam a 

utilização por parte de todo o sistema e ao mesmo tempo não permitiam uma gestão 

centralizada e focada nos objectivos do grupo como um todo. 
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As questões para as quais se pretendia obter a resposta eram principalmente as 

seguintes: 

- O que fazer para aumentar a produtividade por colaborador? 

- Os sistemas de incentivos existentes ajudam ao aumento das vendas? 

- Um sistema de incentivos integrado será melhor para o Grupo? 

- As Caixas adoptariam um sistema integrado de incentivos? 

- Qual a melhor forma, e quais as metodologias a abordar num sistema de incentivos 

integrado? 

Depois de abordadas estas questões, chegou-se à conclusão que o objectivo seria 

elaborar um sistema de incentivos integrado para todo o Grupo e com gestão de todas 

as partes intervenientes. 

Os dados podem ser primários ou secundários (Sarmento, 2008), os primeiros são 

pesquisados pelo próprio investigador, com vista a satisfazer uma necessidade de 

informação presente e específica, enquanto os dados secundários já existem e foram 

recolhidos, analisados e registados por outras pessoas, para o mesmo fim ou para 

outro. 

De início foram utilizados dados secundários, tendo sido consultada diversa 

bibliográfica. Deste modo foi efectuada uma breve referência à história da banca, 

passando mais em detalhe pela história da banca em Portugal. 

A principal fonte de recolha desta informação foi a mediateca e biblioteca da 

Universidade Lusíada de Lisboa. 

Em relação à história do grupo Crédito Agrícola, foi utilizado principalmente o livro de 

comemoração dos 100 anos da Instituição Financeira, e que reflecte muita bibliografia 

que o autor utilizou para detalhar a história desde os meandros da sua fundação até 

aos dias de hoje. 

As fontes primárias ou secundárias podem ser fontes internas ou externas, consoante 

os dados possam ser recolhidos no interior ou no exterior da organização (Sarmento, 
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2008). Foram utilizados para esta dissertação principalmente fontes secundárias 

internas. 

Foi caracterizado o Crédito Agrícola através de dados existentes em documentos do 

Departamento Financeiro da Caixa Central no que concerne aos indicadores de índole 

financeira e o Departamento de Marketing da Caixa Central para caracterização da 

carteira e dados demográficos dos clientes.  

Os dados definem-se como sendo a representação simbólica de características ou 

estados, enquanto a informação é a interpretação, por parte do utilizador, de um 

conjunto de dados processados. Por exemplo, a resposta a um inquérito representa 

um conjunto de dados (Sarmento, 2008). 

A metodologia por inquérito considera as opiniões de terceiros sobre o objecto que se 

investiga. Os objectivos originam as hipóteses de investigação, que carecem de 

confirmação (total ou parcial) ou não confirmação (Sarmento, 2008). 

O inquérito permite recolher os dados, que após a introdução numa base de dados e a 

utilização adequada dos mesmos origina os resultados. 

Uma amostra é um subconjunto dos indivíduos pertencentes a uma população. A 

informação recolhida para a amostra é depois generalizada a toda a população, se for 

representativa do universo (Sarmento, 2008).  

A principal fonte primária interna foi um questionário realizado via internet a Caixas 

tipo do Grupo Crédito Agrícola, representando uma amostra. Este trabalho foi 

auxiliado, tanto na elaboração como na posterior interligação com as Caixas, pelos 

coordenadores de dinamização de negócio, membros do Departamento de marketing 

e que têm como função efectuar o acompanhamento pelo país das diferentes regiões 

de dinamização comercial. Estes coordenadores elucidaram as Caixas na forma como 

tinham de responder ao questionário, bem como efectuaram testes antes do 

questionário ser disponibilizado de forma a verificarem se o mesmo fazia sentido e se 

não apresentava incorrecções. 

No questionário referido pretendeu-se obter a opinião das diferentes Caixas em 

relação aos modelos de incentivos existentes, bem como aquilatar as necessidades 

das mesmas e verificar qual a receptividade à implementação de um sistema de 

incentivos integrado em todo o grupo. 
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Os dados recolhidos do questionário foram analisados e processados, transformando-

os em informação crucial para o estudo. 

Finalmente foram tiradas conclusões e elaboradas algumas aplicações informáticas, 

quer de auxílio à gestão do sistema de incentivos, quer em relação ao controle do 

mesmo. 
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3. SISTEMA BANCÁRIO EM PORTUGAL 

A existência de trocas regulares de bens mediadas por meios de pagamento 

socialmente reconhecidos, bem como a aceitação de depósitos e concessão de 

crédito são comuns a todas as economias humanas. 

A formação de unidades económicas especializadas na intermediação parece ter 

surgido a partir do século IV AC enquanto a primeira moeda foi cunhada no século VI 

AC.  

O papel-moeda surgiu a partir de 1797, tratava-se de títulos da divida publica, embora 

ao principio fosse restrita às principais cidades e aos meios económicos mais 

sofisticados.  

Sendo Portugal um dos principais produtores de ouro, a existência monetária era 

abundante. 

O valor de mercado do ouro era superior ao seu valor legal, o que incitava ao 

entesouramento e exportação. 

Perspectivando a história empresarial em Portugal, no seu todo, pode dizer-se que a 

banca tem sido o sector que mais atenção tem despertado.  

3.1. 1820-1850 

O primeiro período da Banca em Portugal vai de 1820 até meados da Novecentos de 

1850 e foi caracterizado pelo estatuto privilegiado dos principais bancos existentes. 

Esta situação ocorria devido à formação de empresas sob a forma de sociedades 

anónimas depender de autorização legislativa casuística. O Estado aproveitava para 

exigir a essas sociedades apoio para as finanças públicas, em troca recebiam alguns 

privilégios. 

Ainda ocorria neste período uma agitação política, estagnação económica e 

instabilidade monetária, o que dificultava as condições para uma actividade bancária 

regular. O tamanho do sistema bancário era reduzido, bem como o impacto económico 

e social. 
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A unidade monetária começou por ser em ouro e prata, sendo a unidade o Real. Este 

sistema era muito estável em virtude do ouro e da prata terem valores inalterados 

durante vários anos. 

Embora se possa falar de uma pré-história da banca, em Portugal (Macedo, 1963), a 

história daquela, propriamente dita, só começa em 1821. Portugal vivia então um 

período de crise profunda, na sequência da Guerra Peninsular/Invasões Francesas 

(1807-1810) e da Revolução Liberal de 1820, a qual abriu caminho à Monarquia 

Constitucional que, por sua vez, se manteve até à proclamação da I República, em 

1910. 

Tal como vinha sucedendo, pela mesma altura, noutros países europeus, onde foram 

criados bancos que, ao apoiarem os respectivos Estados, também deles recebiam 

substanciais benefícios, também Portugal viu nascer, então, o seu primeiro banco. A 

propósito, sublinha Jaime Reis: “O Banco de Lisboa, a primeira destas empresas a ser 

criada em Portugal, em 1921, foi uma destas instituições financeiras”. (Reis, 1996) 

“Em troca dos favores habituais, a sua fundação obedeceu aos objectivos de prestar 

auxílio financeiro ao Estado e de expurgar do sistema monetário a moeda de má 

qualidade surgida no País em consequência do longo período de guerra antecedente» 

(Reis, 1996, p. 18) 

A fundação do 1º banco foi uma iniciativa do estado em 1821, que sugeria a troca de 

papel-moeda por notas de banco pagáveis à vista e aceites pelo Tesouro. 

De 1838 a 1844 foram criadas diversas companhias financeiras. Entre estas 

encontrava-se a Companhia Confiança Nacional, fundada em 1844, cuja fusão, com o 

já referido Banco de Lisboa, viria a dar origem ao Banco de Portugal (1846).  

Com efeito, em menos de três décadas, foram fundados cerca de 50 bancos. 

3.2. 1850-1891 

Uma segunda época da banca em Portugal existiu de 1854 a 1891 e muitos 

apelidaram a mesma de “A época da liberdade bancária” 

Este facto ocorreu devido á influência de práticas e ideias dominantes no mundo e na 

Europa, bem como da evolução da sociedade e da economia portuguesa, que 
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conduziram a uma menor dependência quer do estado para financiamento das suas 

despesas quer das organizações bancárias em relação a divida pública como 

aplicação para os fundos disponíveis. O sistema bancário contribuiu mais para o 

progresso económico do país. 

Neste período surgiu a banca de investimento e surgiu e desenvolveu-se a banca 

colonial. 

Efectivamente, em 1875 existiam em Portugal 51 bancos (21 do quais regionais, isto é, 

com sede fora de Lisboa e do Porto), com um capital realizado de 44 235 contos 

(Leite, 1926, pp. 35-36). 

Num curto período, exactamente de um ano, os estabelecimentos de crédito subiram 

de 26 para 51. Dir-se-ia que o dinheiro, seduzido por miragens de prosperidade fácil, 

corria, em marcha alucinada, apenas embrulhado numa única e suprema aspiração: 

fundar bancos sobre bancos (Câmara J. d., 1972, p. 11). 

Por sua vez, em 1889, o número de bancos existentes baixava para 41 (sobretudo os 

sediados em Lisboa e no Porto, dado que o número dos regionais só desceu para 18), 

com 52 747 contos de capital realizado (Leite, 1926, pp. 35-36). 

Acrescente-se que uma parte considerável dos bancos existentes era de escala 

reduzida. A crise de 1873-76 contribuiu para a diminuição do número de empresas 

financeiras, o mesmo sucedendo com a de 1890-92. 

Na sequência desta última, desapareceu o Banco Lusitano e deu-se a fusão entre 5 

bancos do Porto (Leite, 1926, p. 35). Pode dizer-se que se iniciava, então, um longo 

período de fusões com tendência para a concentração, tendência essa que prosseguiu 

ao longo do século XX. 

3.3. 1891-1931 

Entre 1891 e 1931, foi a época da polarização do sistema bancário pelo Banco de 

Portugal, este facto ocorreu, pois este banco era o único banco emissor e continuou a 

ter um papel significativo enquanto banco comercial. Ao mesmo tempo devido a uma 

bancarrota parcial do estado, este ficou mais dependente do Banco de Portugal. O 

processo foi igualmente agravado pela 1ª Guerra Mundial passando o banco a ter o 

papel de banco central. 
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Efectivamente, por volta de 1891, o Banco de Portugal, e a Caixa Geral de Depósitos 

(fundada em 1876, como Instituição estatal de crédito) começaram a estabelecer um 

aparelho com agências nas capitais de distrito e em alguns outros centros urbanos. A 

este padrão fugia, obviamente, o Banco Nacional Ultramarino (criado em 1864), cujo 

aparelho se estendia a todas as províncias ultramarinas (Nunes A. B., 1994, p. 20); 

(Paixão, 1964). 

Quanto aos bancos comerciais, já na primeira metade do século XX, as 

agências/balcões foram-se dispersando por diversas localidades. Por exemplo, em 

Coimbra, só no curto período, entre 1918 e 1923, instalaram-se filiais/agências dos 

seguintes bancos: Banco Nacional Ultramarino e Banco de Seguros (1918); Pinto & 

Sotto Mayor, Banco Industrial Português, José Henriques Totta & C.ª e Borges & 

Irmão (1919); Banco do Continente e Ilhas (1923). Incluindo as agências do Banco de 

Portugal e da Caixa Geral de Depósitos, neste último ano encontravam-se 

representados, na dita cidade, nove bancos e casas bancárias, ou seja, 1/3 dos 

existentes no país. (Mendes, 1984, p. 380). 

Por meados dos anos vinte ainda se pensava que a banca iria ficar incólume ao 

processo da mecanização, então já em velocidade de cruzeiro. Por isso, um autor, 

geralmente bem informado, escrevia na sua tese de doutoramento: 

 “Se não podem aplicar-se aos bancos os processos mecânicos que hoje predominam 
em todas as indústrias, no entanto, da concentração advém-lhes um maior poder 
financeiro, que lhes traz inúmeras vantagens pela influência que exercem em todo o 
sistema económico” (Leite, 1926, p. 31).  

O autor recordava ainda outras duas vantagens induzidas pela concentração: 

a) Forte expansão interna, com desenvolvimento da rede de sucursais;  

b) Diminuição das despesas gerais. 

Mas foi sobretudo a partir de meados do século que esse movimento se intensificou. 

Para isso contribuiu, não só um mais acelerado desenvolvimento socioeconómico 

então registado, como a lacuna deixada em aberto pelo desaparecimento de diversos 

bancos regionais, em actividade nas últimas décadas do século XIX e primeiras do XX. 

A actuação do sistema de crédito agrícola mútuo criado nas vésperas da 1ª Guerra 

Mundial foi complementada pela concessão de crédito agrícola pela CGD e pela Bolsa 
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Agrícola, que foi criada para concentrar as actividades do estado visando a promoção 

da produção e comercialização dos bens agrícolas. 

Nos primeiros decénios do século XX, a banca atravessou um período difícil, por 

motivos políticos (mudança de regime, da Monarquia para a República, em cinco de 

Outubro de 1910 e instabilidade governamental, até 1926), militares (participação de 

Portugal na 1ª Guerra Mundial) e económicos (subida de preços e elevada inflação). 

Neste contexto, não é de surpreender que alguns bancos tenham ido à falência e que 

outros tivessem sido criados. Em 1922 e 1923 existiam em Portugal 31 bancos, 

número que, em 1925, já havia diminuído para 24. 

Mesmo assim, tratava-se de um número exagerado, face ao evidente atraso do 

mecanismo económico e à defeituosa máquina bancária (Banco Totta-Aliança, 1968, 

p. 88). 

Precisamente em 1925, procurou pôr-se termo à desorganização do tecido 

empresarial bancário, através de medidas legislativas. Para o efeito, foi promulgado 

um Decreto-Lei em 17 de Janeiro (n.º 10 474), entretanto substituído pelo de 20 de 

Março do mesmo ano (Decreto-Lei n.º 10 634). 

Acerca da situação do sistema bancário, em meados dos anos 1920 que foi 

caracterizado pela proliferação de empresas e pela sua escala reduzida, afirma-se no 

preâmbulo ao primeiro dos referidos diplomas legais que devido á guerra (1914-18), 

da inflação fiduciária e da desorganização económica, as instituições bancárias 

multiplicaram-se, mas em muitos casos não reúnem as condições ao nível de capital 

para exercerem a sua missão com eficácia. 

O capital e fundo de reserva dos bancos encontram-se numa soma inferir em ouro à 

do capital do Banco de Portugal, antes da guerra, o que representava uma situação 

que se deveria ter em atenção. 

Os estabelecimentos bancários, para corresponderem à sua natureza e finalidade, 

deviam ter um capital mínimo em ouro, que era possível conseguir dentro de um curto 

período por meio de fusões ou por outras maneiras adequadas. 

Face ao referido, legislou-se no sentido de se introduzir alguma ordem no sistema, 

regulamentando a criação e o funcionamento das instituições de crédito. Entre outras 
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medidas estipuladas pelo mencionado Decreto-Lei de 20/03/1925, contam-se a 

distinção entre bancos e casas bancárias. 

Enquanto os primeiros (sociedades de responsabilidade limitada, anónima ou não) 

estavam autorizados a efectuar recepção de depósitos, colocação de obrigações 

alheias e contractos de empréstimo sobre penhor, as segundas podiam exercer 

apenas algumas das referidas funções. 

Também se estabeleceram mínimos, quanto ao capital, para a criação de bancos ou 

de casas bancárias, não sendo autorizados a funcionar:  

a)Em Lisboa e Porto nenhum banco nacional que tenha capital realizado inferior a 500 

000$00 (ouro). Em qualquer outra localidade ou nas ilhas adjacentes nenhum banco 

nacional que tenha capital realizado inferior a 200 000$00 (ouro);  

b) Em Lisboa e Porto nenhuma casa bancária que tenha capital realizado inferior a 

250 000$00 (ouro). Em qualquer outra localidade ou nas ilhas adjacentes nenhuma 

casa bancária que tenha capital realizado inferior a 100 000$00 (ouro). 

Na década de 20 algumas casas bancárias tornaram-se bancos, bancos esses que 

desempenharam um papel muito importante na história da banca em Portugal, 

exemplo disso são o Espírito Santos Silva & C.ª (1920); Pinto & Sotto Mayor (1925); 

Henry Burnay & C.ª (1926) (Valério & Mata, 1983, p. 42). 

Por meados dos anos 1920 ainda se pensava que a banca iria ficar incólume ao 

processo da mecanização, então já em velocidade de cruzeiro. 

 “Se não podem aplicar-se aos bancos os processos mecânicos que hoje predominam 
em todas as indústrias, no entanto, da concentração advém-lhes um maior poder 
financeiro, que lhes traz inúmeras vantagens pela influência que exercem em todo o 
sistema económico” (Leite, 1926, p. 31). 

O autor recordava ainda outras duas vantagens induzidas pela concentração: 

a) A forte expansão interna, com desenvolvimento da rede de sucursais; 

b) Diminuição das despesas gerais. 
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3.4. 1931-1950 

Apenas uma década mais tarde (1936), já se registavam alguns progressos no que 

concerne à mecanização de determinadas funções. Assim no Banco Espírito Santo 

“Foram investidos, a partir de 1936, montantes consideráveis na compra de máquinas 
Bourroghs para os sectores das Posições, Contabilidade e Juros, novidades 
tecnológicas necessárias para a modernização dos processos administrativos, de 
forma a dar inteira satisfação às exigências resultantes do aumento da nossa clientela 
e do desenvolvimento progressivo dos respectivos negócios” (Damas, 2001, p. 35). 

3.5. 1950-1974 

No entanto nos inícios dos anos 50 só existiam no continente 18 bancos e 14 casas 

bancárias, devido principalmente ao período pós 2ª Guerra Mundial em que se 

acentuou esta concentração bancária, deste modo diminuindo as empresas, mas as 

que existiam viam reforçados os seus poderes. Os depósitos desceram e o capital e 

as reservas subiram. Os três maiores bancos possuíam como referência ao mercado 

30% do capital e 50% das reservas. 

Nos anos 50 arrancaram os Planos de Fomento: I. 1953-58; II. 1959-64; Plano 

Intercalar, 1965-67; III. 1968-73. Além de outra legislação (promulgada entre 1957 e 

1959), em 1958 (Decreto-Lei n.º 41 957, de 13 de Novembro), foi criado, pelo Estado, 

um banco especificamente dedicado a promover o desenvolvimento e a facilitar os 

investimentos apelidado de “Banco de Fomento Nacional”. 

Os objectivos deste novo banco seriam principalmente todas as operações bancárias 

da altura, com relevo para a concessão de crédito de médio e longo prazo de forma a 

fomentar o desenvolvimento do País. Pretendia ainda a concessão de crédito para as 

indústrias e agricultura. 

Foi, contudo, nos anos 1960 e 1970 que a industrialização dos serviços bancários 

começou a dar passos mais sólidos, recorrendo aos meios informáticos, entretanto 

disponibilizados no mercado.  

No então Banco Totta-Aliança, em 1963 introduz-se o controle electrónico e magnético 

de posições. No mesmo ano, começa a utilizar se o ordenador electrónico do Centro 

Mecanográfico. “Em 1964 inaugura-se o circuito interno de tubos pneumáticos e o 

circuito interno de televisão (esta, como é sabido, só tinha chegado a Portugal, em 



Proposta de desenvolvimento de um sistema de incentivos à área comercial: o caso do Crédito Agrícola 
 
 
 
 

 
Nuno Miguel dos Santos Gouveia Simões   40 
 
 

1957), o primeiro do nosso país a ser instalado num banco” (Banco Totta-Aliança, 

1968, p. 115). 

Dos anos 1950 a 1974, o País também registou, à sua maneira, as características dos 

já apelidados “30 anos de ouro da economia”. Na década de 1960 e nos inícios da de 

1970, não obstante a guerra colonial, e a forte emigração, Portugal viveu um período 

de desenvolvimento considerável. Segundo alguns autores, só então Portugal terá 

concretizado, finalmente, a sua Revolução Industrial. 

Devido ao excesso de procura de fundos, o Estado teve de intervir, regulamentando 

algumas das operações bancárias, neste período destaca-se o Decreto-Lei n.º 46 492, 

de 18 de Agosto de 1965 onde foram caracterizados os diferentes tipos de depósito, 

os limites máximos e as taxas de juro. 

Os limites eram os seguintes:  

a) Depósitos à ordem − 0,5%; 

b) Depósitos com pré-aviso inferior a 30 dias − 1,25%; 

c) Depósitos a prazo ou com pré-aviso iguais ou superiores a 30 dias, mas não a 90 

dias − 2,5%;  

d) Depósitos a prazo superior a 90 dias e até um ano − 3,5%.  

Em relação á segunda metade do século anterior e às primeiras décadas de 

Novecentos verificou-se uma descida considerável, não se aplicando ao nosso país, a 

tendência detectada por Jose Mª Tejero Garcia, segundo a qual “as taxas de juro 

mostram uma clara tendência para a alta, desde a Revolução Industrial” (Garcia, 1978, 

p. 267). 

Por seu lado, também o Banco Lisboa & Açores (Cunha, 1940) avançava no mesmo 

sentido. Assim, no relatório referente a 1966, pode ler-se:  

“Instalámos no ano findo o nosso Centro Mecanográfico, apetrechado com um 
computador IBM 360/30, com memória externa de disco magnético. Isto nos permitirá 
muito em breve utilizar o teleprocessamento em tempo real, com a maior eficiência 
para os nossos serviços e evidente vantagem para a nossa clientela. E prossegue-se, 
salientando-se as vantagens de um sistema hoje generalizado, mas que então dava os 
seus primeiros passos: Na zona abrangida pelo teleprocessamento, que se espera irá 
alargando, poderão, de facto, os nossos clientes tratar das suas operações, incluindo 
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depósitos e levantamentos, em qualquer departamento do Banco, sem dependência do 
local onde a sua conta tenha sido aberta. Este sistema fica sendo único entre nós” 
(Câmara J. d., 1972, pp. 112-113). 

Como último exemplo, refira-se a Companhia Geral de Crédito Predial Português que, 

em 1972, comprou “um computador IBM 370, criando-se um serviço de 

processamento de dados. Inauguraram-se também sistemas de circuitos internos de 

televisão e microfilmagem” (Marques, 1989, p. 142). 

Estas e outras inovações foram-se vulgarizando pelas diversas empresas bancárias. 

Como já foi afirmado:  

“A partir do final da década de 1960 a informática generaliza-se, aprofundando o 
caminho realizado pela “mecanografia” que, durante a década de 1950, havia 
começado uma especialização das tarefas e contribuído para a substituição do trabalho 
manual pelo trabalho mecanizado” (Almeida, 2001, p. 36). 

A informatização dos serviços bancários, a nível interno, e a consequente 

possibilidade de instalar milhares de terminais automáticos (ATM) contribuíram para 

uma alteração profunda da rede bancária tradicional. (CAMERON, 1974, p. 314) 

(Mendes, 1984), Acerca do estudo da “densidade bancária” (relação entre o número 

de balcões abertos ao público e a respectiva área e/ou população), definiu que este 

estudo necessita de ser revisto. Efectivamente, um número restrito de balcões numa 

determinada área ou localidade, logo, com uma baixa densidade bancária, bem 

apoiado por uma rede satisfatória de terminais automáticos, pode prestar óptimos 

serviços à respectiva comunidade.  

De um número considerável de empresas bancárias criadas na segunda metade do 

século XIX e começos do XX, através de uma espécie de “selecção natural” que terá 

ditado a sobrevivência das mais fortes, só um pequeno número persistiu e alcançou a 

segunda metade de Novecentos. Todavia, a essas continuaram ligados os nomes de 

alguns dos seus mais dinâmicos fundadores, que se podem considerar os verdadeiros 

criadores da banca em Portugal e que, por isso mesmo, ainda persistem nas 

designações das firmas de várias organizações bancárias. 

Num estudo publicado em 1973 (Martins, 1973, pp. 17-56), referenciam-se, como 

principais grupos financeiros então existentes em Portugal, os seguintes: Companhia 

União Fabril (CUF), Espírito Santo, Champalimaud, Português do Atlântico, Borges & 

Irmão, Banco Nacional Ultramarino (BNU) e Fonsecas & Burnay. As próprias 
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designações são elucidativas acerca da relação entre os referidos grupos e os bancos 

dos quais herdaram os nomes. 

Exceptuam-se o grupo CUF, cuja designação remonta a 1898, aquando da fusão entre 

a Companhia Aliança Fabril e a União Fabril (fusão essa e empresa então constituída 

liderada por Alfredo da Silva, até ao seu falecimento, em 1942) e Grupo 

Champalimaud. 

De qualquer modo, também nestes os “bancos históricos” estavam presentes. Assim, 

a CUF possuía o Banco Totta & Açores que, por sua vez, era a síntese dos seguintes 

bancos: Casa Bancária José Henriques Totta, Banco Aliança, do Porto, Banco Lisboa 

& Açores e Banco da Madeira. Por seu lado, o Grupo Champalimaud adquirira o 

Banco Pinto & Sotto Mayor, tendo este já adquirido também o Banco Agrícola de São 

Miguel. 

Após se ter referido sucintamente aos bancos dos grupos atrás mencionados, conclui 

Maria Belmira Martins:  

“Estes sete bancos são, aliás, o ponto de partida ou o ponto de chegada na formação 
dos sete grupos financeiros acabados de referir. Ponto de partida, nos grupos que se 
formaram a partir de um banco que irradiou para a indústria, ponto de chegada, nos 
grupos que se formaram com base num império industrial que se tornou depois 
banqueiro (o caso mais paradigmático é o da CUF) “ (Martins, 1973, p. 67). 

Acrescente-se que os referidos grupos, longe de funcionarem isoladamente, operavam 

antes num sistema de tipo vasos comunicantes, inclusive através de alianças e 

estratégias familiares, concretizadas por meio de casamentos. Também uma forte 

cultura de empresa, de tipo familiar, ajudou a reforçar a coesão dos referidos grupos. 

Daí que alguns autores, referindo-se à banca em Portugal, antes do 25 de Abril de 

1974, a associem fundamentalmente a três grupos familiares: “Champallimaud, 

Espírito Santo, Mello” (Almeida, 2001, p. 44). 

Em 1972, os sete principais bancos possuíam 85% dos depósitos e 85% da carteira 

comercial. 

Estes bancos são resultado de um longo processo de concentração e centralização de 

capitais, fusões e alianças. 

Os sete bancos eram os seguintes: 
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- Banco Totta e Açores, que surgiu com base no Grupo CUF que adquiriu a casa 

bancária José Henriques Totta e a transformou em banco e alguns anos mais tarde 

efectuou a fusão com o Banco Aliança do Porto. Alguns anos mais tarde uniram-se 

com o Lisboa e Açores que tinha absorvido o Banco da Madeira. 

- Banco Espírito Santo & Comercial de Lisboa, que resulta da fusão do Banco Espírito 

Santo e do Banco Comercial de Lisboa.  

- Banco Pinto & Sotto Mayor, dos irmãos Vieira Pinto e por Cândido Sotto Maior que 

foi adquirido pelo Grupo Champalimaud e comprou o Banco Agrícola de São Miguel. 

- Banco Português do Atlântico, que surgiu como seguimento da casa bancária 

Cupertino de Miranda, fundada no Porto em 1919 e transformada em banco em 1942. 

Mais tarde absorveu o Banco Raposo de Magalhães e comprou o alvará da Caixa 

Económica do Montepio Terceirense. Recentemente o Banco de Algarve tornou-se 

seu associado e ainda tinha ligações com o Banco Fernandes de Magalhães. 

- Banco Borges & Irmão, surgiu da fusão da casa bancária António Nunes Borges & 

Irmão e mais tarde uniu-se ao Banco do Alentejo, que por sua vez absorveu a casa 

bancária Almeida, Basto e Piombino. 

- Banco Nacional Ultramarino que se uniu ao Banco Ferreira Alves & Pinto Leite. 

- Banco Fonsecas & Burnay, que teve como origem o Banco Fonsecas, Santos & 

Viana e o banco Burnay. Mais tarde absorveram o Banco Regional de Aveiro. 

3.6. 1974- 

Após o 25 de Abril de 1974 verificou-se uma nova alteração na rede bancária, 

principalmente devido às nacionalizações, todos os bancos passaram por este 

processo com excepção de três bancos estrangeiros “o Bank of London & South 

America, cuja sucursal está hoje nas mãos do Barclays Bank, o Crédit Franco-

Portugais, hoje actuando já sob a designação da casa-mãe Crédit Lyonnais, e o Banco 

do Brasil” (NUNES, 1994, p. 79). 

Todavia, cerca de uma década depois, por meados dos anos 1980, com o processo 

das privatizações, novos grupos se constituíram, em alguns casos por reconstituição 

dos antigos. Quanto a este último aspecto, recorda-se a acção dinâmica de elementos 
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dos grupos familiares já focados (Champalimaud, Espírito Santo e Mello). O âmbito 

das ligações dos respectivos bancos, agora integrados em grupos, alargou-se 

substancialmente: às seguradoras, à distribuição, ao turismo, à hotelaria, à indústria, 

etc. Por outro lado, o quadro em que actuam é agora diferente, pois não só integram o 

“sistema financeiro global” (Allen, 2001), como têm que enfrentar uma forte 

concorrência, a nível nacional e internacional. 

Em 1983, a banca em Portugal era constituída por 16 instituições, 13 das quais 

estavam na posse do Estado desde a sua nacionalização em 1975 (as três restantes 

eram bancos estrangeiros). 

Entre 1984 e 1989, esse número passou para 29. Neste período, contudo, os bancos 

de capital público continuaram a deter a maior parte da actividade. Os bancos públicos 

representavam ainda, em 1989, mais de 88% do total dos depósitos captados. Este 

quadro alterou-se profundamente a partir de 1990 com o início das privatizações. Em 

1997 operavam em Portugal 61 bancos, sendo então inferior a 30% a cota dos bancos 

públicos na captação dos depósitos.  

Note-se que, com a adesão de Portugal à CEE/UE, a crescente abertura do mercado 

português e internacionalização da economia, só ao longo da primeira década de 

integração foram criados em Portugal mais de 30 bancos, vários dos quais sediados 

no estrangeiro. 

Também em Portugal se repercutiam os efeitos da “idade da integração financeira” e 

da construção do “sistema financeiro global”, inclusive com algumas sombras no 

horizonte. De entre estas, sobressai a reduzida margem de manobra dos países, 

individualmente considerados, para poderem fugir às dificuldades que afectem o 

sistema, no seu todo (Allen, 2001, pp. 223-235). 

Os últimos anos do século XX em Portugal, no sector financeiro, ficaram marcados por 

fusões, de entre as quais se destacaram: a compra do Banco Português do Atlântico 

(BPA) pelo Banco Comercial Português (BCP), constituindo-se o Grupo BCP/Atlântico, 

em 1996 e, em 2000, a integração, no mesmo grupo, do Banco Pinto & Sotto Mayor. 

Por sua vez, em 1999, deu-se a fusão entre três bancos comerciais (Banco de 

Fomento Exterior, Banco Fonsecas & Burnay e Banco Borges & Irmão), dando origem 

ao Banco Português de Investimentos (BPI). 
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Em alguns casos, adoptou-se uma estratégia mais ousada, de “monomarca” e com 

uma imagem mais voltada para o futuro do que para o passado.  

Noutros casos, a fusão salvaguardou e procurou tirar partido da designação e da 

história das instituições agregadas. Assim, em termos de imagem, o Grupo Espírito 

Santo harmonizou os seus interesses na banca, padronizando os logótipos de todas 

as suas participadas nas cores verde e dourada do banco principal do grupo. 

António Champalimaud seguiu-lhe os passos, alargando o azul e amarelo, do Banco 

Totta & Açores, às outras companhias do Grupo, incluindo a seguradora Mundial-

Confiança. Mas quer Champalimaud, quer o BES, continuaram a apresentar-se 

através de várias marcas, consoante o tipo de clientela que servem. Fortemente 

contrário à monomarca, Jorge Jardim Gonçalves faz valer os seus argumentos com os 

resultados alcançados em 1997, o primeiro exercício completo em que o Banco 

Português do Atlântico já apareceu integrado no grupo BCP.  

Trata-se de estratégias diversas, para um mesmo objectivo: alcançar e manter o 

sucesso, num mundo de grande competitividade e de uma vasta oferta de produtos 

financeiros. 
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4. HISTÓRICA DO CRÉDITO AGRÍCOLA 

Segundo Carlos Ascenso André, 

 “Na terra terá o homem de procurar o seu sustento, à custa de penoso trabalho. Assim 
desenhava o Criador, no livro primeiro da criação, o destino daqueles que, ainda há 
pouco, acabara de criar. Assim se traçará, a partir dos primórdios da humanidade, o 
seu roteiro de vida, o seu condão, a sua desventura e, não raro, a semente do seu 
infortúnio. Dir-se-á que esta é, tão-somente, uma visão da História, parcial e redutora, 
porque circunscrita a uma civilização, que é a nossa, a judaico-cristã. Não é bem 
assim, no entanto. Quem indagar outras matrizes, de outros povos, outras culturas, 
outras raízes, outras paragens, descobrirá, porventura, que o paradigma se não altera 
substancialmente. Olhemos, por exemplo, os gregos e o seu manual de subsistência, 
Os trabalhos e dias, do poeta Hesíodo. Ali se espelha uma visão que não difere muito 
daquela. Muitos exemplos poderiam ser apontados. Dir-se-ia que, nascido da terra, 
será no diálogo incessante com ela que o homem procurará, no correr dos séculos, 
afirmar a sua identidade e assegurar a sua condição de vida” (André, 2011). 

A nacionalidade portuguesa vai ser construída à custa da conquista da terra, para 

garantir o sustento do seu povo será necessário trabalhar essa mesma terra. 

Os primeiros reis portugueses vão sentir essa necessidade como é o caso de D. Dinis 

com o cognome de “O Lavrador”. 

Quem mais não tem do que a terra, e a força de seus braços, viverá a frágil condição 

de estar sujeito aos acasos da fortuna, que dão pelo nome de intempéries, pragas, 

guerras, flagelo de vária ordem e natureza diversa. 

Devido a esses factores será necessário criar os princípios do apoio à agricultura. 

Alguns historiadores salientam que uma das principais responsáveis por estes apoios 

foi D. Leonor, a rainha-mãe da solidariedade. 

Desde então até aos nossos dias, hão-de passar cerca de cinco séculos de 

experiências com a finalidade da sustentação da agricultura. 

No derradeiro quartel do século XVIII a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai 

definir as primeiras regras de financiamento a quem se dedique ao cultivo da terra. 

Duzentos anos antes, o Rei D. Sebastião criara os Celeiros Comuns, que tinham por 

missão dispensar sementes em tempo em que a escassez era rainha. 
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“Uma prática que se virá mantendo, ao fio dos anos, numa espécie de empréstimo que 
as colheitas viriam a reembolsar, assim os tempos corressem de feição. Manda a 
justiça que se diga que, neste particular, pioneiros hão-de ser os portugueses, pois a 
Europa só bem mais tarde haveria de descobrir a necessidade e a vantagem de tais 
mecanismos de protecção à lavoura” (André, 2011). 

Na experiência passada, inspirou-se Mouzinho da Silveira, em plena Revolução 

Liberal, para elaborar as medidas, quase revolucionárias, com vista àquilo que viria a 

ser, uma verdadeira revolução agrária. 

“O século XIX, de resto, será fértil em exemplos: a Caixa de Socorros Agrícolas, cuja 
paternidade caberá a Alexandre Herculano, o mesmo que da nacionalidade havia 
perscrutado os mais antigos meandros e que saberá escolher o aconchego da terra 
como exílio para os seus últimos anos de vida; o crédito fundiário, criado pela 
Companhia Geral do Crédito Predial Português; os bancos Agrícolas ou Misericórdias, 
bancos, em que se converterão Confrarias, Irmandades e Misericórdias; a Lei de Bases 
do Cooperativismo, já na segunda metade do século; o projecto de Lei do Fomento 
Rural, obra desse grande vulto de pensador de causas sociais que foi Oliveira Martins” 
(André, 2011). 

Na passagem do século XIX para o século XX, Portugal terá dado passos decisivos 

para a criação de um sistema coerente e articulado que permitia encarar com a menor 

incerteza possível, a fragilidade inerente ao cultivo da terra. 

Começaram os primeiros ensaios daquela que virá a ser a matriz dominante do apoio 

à agricultura ao longo de todo o século XX e até aos dias de hoje: o mutualismo 

agrícola, consubstanciado nas Caixas Agrícolas, nascidas dos Sindicatos Agrícolas da 

altura. As primeiras tentativas surgiram por volta de 1896. 

A proclamação da república em 1910, será um forte auxílio ideológico com base no 

espírito solidário que era o fundamento do mutualismo agrícola. Nessa altura foram 

definidas as bases do regime jurídico do Crédito Agrícola Mútuo. 

“As Caixas Agrícolas, a Junta de Crédito Agrícola, as Caixas de Crédito Agrícola 
Mútuo, o Fundo Especial de Crédito Agrícola, sempre sob tutela do Estado que, 
inequivocamente, quererá assumir-se como parceiro e mentor desse programa 
ambicioso, serão os pilares do sistema gizado por Brito Camacho e que as décadas 
seguintes irão desenvolver e aperfeiçoar” (André, 2011). 

No entanto golpes e contragolpes, governos de pouca duração e exílios políticos 

dificultaram o crescimento deste sistema de mutualismo. Foram criadas algumas 

Caixas Agrícolas e outras fecharam. 

Entre 1911 e o ano de 1929, os valores do sistema hão-de afirmar-se aos poucos. 



Proposta de desenvolvimento de um sistema de incentivos à área comercial: o caso do Crédito Agrícola 
 
 
 
 

 
Nuno Miguel dos Santos Gouveia Simões   49 
 
 

Os primeiros anos passaram por recolher subvenções da administração central, 

conceder crédito, receber depósitos e remunerá-los, acumular capitais que lhes 

permitiam cumprir a sua missão, gerir com parcimónia e baixa margem de risco a 

solidariedade mutualista. 

Começam a suceder-se instituições como a Junta de Crédito Agrícola, Fundo Especial 

de Crédito Agrícola, Mutualidade Agrária, “sendo braços múltiplos do poder central, 

cioso de garantir a robustez do edifício cuja tutela não quer perder; mas, cá em baixo, 

junto das populações, as instituições concretas, as Caixas Agrícolas, irão fazendo o 

seu caminho” (André, 2011). 

Existiu a necessidade dos governos de ditar as regras de maneira a afinarem todo o 

sistema, maior segurança por parte do Estado e mais eficácia no que à protecção dos 

agricultores dizia respeito. 

Após a instauração do Estado Novo existiu uma forte separação entre Caixas 

Agrícolas e Sindicatos Agrícolas. As Caixas passarão a poder agir com severidade 

sobre os seus associados, na cobrança de créditos, como se de entidades fiscais se 

tratassem. 

A força do crédito agrícola passa a ser mais reduzida e tutelada pelo Estado central, 

através da Caixa Geral de Depósitos. 

Salazar passou a impor as suas regras, o ritmo de crescimento das Caixas Agrícolas 

tende a esmorecer, sendo praticamente convertidas em balcões do banco do Estado, 

a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Crédito Agrícola foi extinta, passando a 

existir a Caixa Nacional de Crédito, alterando por completo a sua filosofia. O 

cooperativismo foi substituído pelo corporativismo.  

Após o 25 de Abril será dado novo impulso, tendo o estado criado novas ferramentas 

de apoio à agricultura, entre eles o IFADAP. 

Em 1978 surge a FENACAM (Federação das Caixas de Crédito Agrícola), em que as 

Caixas Agrícolas vão desenvolver uma nova forma de cooperação, de modo a perder 

a força perdida. A FENACAM iniciou-se com 26 Caixas que foram aumentando, 

chegando neste momento a 84 Caixas, divididas por 666 agências espalhadas por 

todo o país. 
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As Caixas deixam de ser tuteladas pela Caixa Geral de Depósitos, sendo apenas 

tuteladas pelo Banco de Portugal. 

A Caixa Central que foi criada em 1984, constituindo o verdadeiro Banco de crédito 

agrícola que nasceu “não de cima para baixo, por imposição do poder político central, 

mas de baixo para cima, por decisão consciente, lúcida e estratégica das pequenas 

Caixas locais que, assim, buscam dimensão e força” (André, 2011). 

Passou a ter gestão própria, apenas regida pelas leis do país e do sistema financeiro 

no geral. 

Multiplicam-se as Caixas Agrícolas, dando passos largos na sua profissionalização. 

As várias organizações de apoio à agricultura vão juntar-se na CONFAGRI 

(Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas), e ai vão se encontrar em 

cooperação a FENADEGAS, FENALAC e a FENACAM. 

O banco foi criado nas pequenas comunidades por quem conhece de perto os 

problemas da população, será esse o caminho seguido para a busca da qualidade e 

de novas soluções para dar resposta aos novos desafios. 

Procurando novas soluções de modernidade, surgem no âmbito da Caixa Central a CA 

Vida, CA Seguros, CA Gest, CA Consult, CA Serviços e CA Informática, que tentam 

responder às áreas dos seguros reais e de vida, assessoria financeira, gestão de 

fundos, investimento, capital de risco e serviços de informáticos especializados. 

“Ao contrário das demais instituições bancárias, cujo rosto é, por via de regra, o 
tradicional “banqueiro”, ou seja, o senhor do capital da instituição ou seu representante, 
um primus inter pares, no mínimo, a Caixa Central, cúpula financeira que é do Crédito 
Agrícola Mútuo, tem um rosto multifacetado, resultado de uma soma de múltiplas 
identidades e entidades, com raízes no tempo (na História) e no espaço, algures onde 
os mapas nem sempre alcançam e a vontade indagadora dos curiosos nem sempre 
logra deitar luz bastante para tudo compreender” (André, 2011). 

A folha de árvore que identifica hoje o Grupo Crédito Agrícola representa a histórica 

ligação que existe entre a terra e os agricultores, o tom laranja representa a 

contemporaneidade e a atitude de mudança. A estratégia do Grupo sempre assentou 

na confiança e na proximidade com os clientes. 
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4.1. O INÍCIO DO CRÉDITO AGRÍCOLA 

O início do Crédito Agrícola remonta às Santas Casas da Misericórdia, criadas em 

1498 por D. Leonor, a primeira a financiar o cultivo da terra foi a de Lisboa em 1778. 

Portugal foi um dos pioneiros deste tipo de empréstimos aos agricultores, tendo o 

mutualismo agrícola surgido no século XVI com D. Sebastião.  

O primeiro celeiro comum em Portugal data de 1576, foi criado em Évora, sendo uma 

das cidades mais prósperas e já com a sua universidade de iniciativa jesuíta, na 

colheita seguinte eram distribuídos valores em géneros, reembolsos e juros. Mais 

tarde o reembolso já era em moeda. Este modelo terminou em 1911 devido 

principalmente a subidas excessivas de juros, que fez decrescer o número de 

agricultores com hipóteses de recorrer ao crédito e de taxas desmobilizadoras. 

Após a implementação da república estes celeiros foram extintos. 

Seguiu-se a reforma agrária de Mouzinho da Silveira, um dos momentos decisivos no 

desenvolvimento do sector primário onde foram abolidos os tributos que pesavam 

sobre os agricultores, a libertação de terras, facilidade na circulação de produtos, 

alteração do regime de propriedade.  

Em 1855 é criada em Lisboa a Caixa de Socorros Agrícolas, e a ideia de criar 

condições de crédito aos lavradores com condições preferenciais, dinheiro obtido 

através de um imposto sobre a farinha fabricada. Este projecto não passou de uma 

ideia, não se tendo concretizado. 

Em 1864 foram criados os fundamentos do crédito fundiário, na modalidade de 

empréstimos sobre hipotecas rústicas e urbanas, da responsabilidade da Companhia 

Geral do Crédito Predial Português. 

Com a chegada de Andrade Corvo a ministro das obras públicas foi dado outro 

impulso, pois a Santa Casa da Misericórdia passaram a poder conceder crédito e 

muitas delas converteram-se em Bancos Agrícolas ou Misericórdias Bancos. 

No reinado de D. Carlos surgiram as primeiras Caixas Agrícolas a partir de 1896, 

iniciam ainda os Sindicatos Agrícolas.  

A primeira Caixa que ainda existe foi a de Elvas em 1910, com alvará de D. Manuel II.  
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O início foi complicado devido á dificuldade de atrair recursos de privados. 

O primeiro projecto de lei com vista à criação do Crédito Agrícola Mútuo foi da autoria 

de Joaquim Rojão e apresentado em 1900, mas não chegou à Câmara dos 

Deputados, apesar de ter estado agendado para apresentação e discussão.  

4.2. O CRÉDITO AGRÍCOLA MODERNO  

O governo chefiado por Theófilo Braga, vai estabelecer as bases do regime jurídico 

das Caixas de Crédito Agrícola que vai existir até 1982. Este regime vai assentar na 

iniciativa privada mutualista sob a tutela do Estado. O decreto tinha como modelo a 

natureza cooperativa das instituições, a limitação da sua acção a um território 

específico, a possibilidade de captação de depósitos localmente e a concessão de 

crédito aos agricultores associados. 

Este decreto instituiu a Junta de Crédito Agrícola que tinha a missão de controlar as 

Caixas Agrícolas. 

Foi melhorado ainda com a Lei 215 de 1914 e o Decreto-lei nº5219 de 1919. 

Aljustrel vai abrir uma das primeiras Caixas, em 1911, passado pouco tempo da 

promulgação do artigo acima pronunciado. Foi constituída por pessoas da comunidade 

que se juntam, hipotecando património próprio para assegurar o funcionamento da 

Caixa. Seguiu-se a de Elvas. 

Até 1920 foram criadas 45 Caixas. 

O Decreto de 1911 consagra ainda um canal de distribuição de fundos públicos para 

animar o sector primário, através de apoios à agricultura. Os fundos eram escassos e 

os depósitos captados constituíam os capitais próprios disponíveis para o 

funcionamento de cada balcão 

A Caixa Central a funcionar junto da Associação Central da Agricultura Portuguesa, 

tinha como objectivo transaccionar em exclusivo com a Junta de Crédito Agrícola e 

distribuir os capitais obtidos às Caixas distritais, que por sua vez canalizavam para as 

locais.  
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A condição prevista para existência da Caixa Central, existência de uma Caixa distrital 

por distrito nunca viria a ser cumprida, pois as próprias Caixas distritais nunca seriam 

criadas. Só anos mais tarde, no quadro de circunstâncias totalmente distintas, se dá a 

constituição de uma Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo. 

A participação no conflito militar nos alvores da República fez disparar o custo de vida, 

bem como fez aumentar a escassez de moeda e de matérias-primas principalmente o 

trigo. No entanto e não obstante estas dificuldades o número de Caixas de Crédito 

Agrícola aumentou devido ao esforço dos agricultores e dos homens ilustres de cada 

região. 

A tutela do Estado deixou de ser tão preponderante e apenas era usada para auxílio 

financeiro da actividade das Caixas, no entanto algumas acabariam por fechar 

principalmente por falta de recursos ou de iniciativas dos seus criadores. 

Das Caixas que continuam em actividade, as mais antigas são as de Elvas, Aljustrel, 

Alcobaça, Campo Maior, Lourinhã, Pernes e São Teotónio. 

Em 1918, a tutela das Caixas Agrícolas transitaria para a Direcção de Crédito e das 

Instituições Sociais Agrícolas e, sete anos depois, passaria a ser assegurada pela 

Caixa Geral de Crédito Agrícola, sempre no âmbito do Ministério do Fomento.  

A solvabilidade da Instituição era assegurada pelo valor conjunto dos prédios dos 

associados. E todo o movimento bebia nos ideais do liberalismo e do mutualismo, com 

o objectivo de facilitar o desenvolvimento e promover a solidariedade social. 

Desde o princípio as Caixas Agrícolas sempre tiveram uma estratégia de grande 

proximidade com as pessoas e bem inseridas nos meios rurais, facultam empréstimos, 

com risco de incumprimento bastante reduzido e custos não financeiros de transacção 

relativamente baixos, beneficiando, justamente, da boa penetração nas comunidades. 

As Caixas eram já 91 em 1920 e 142 em 1929.  

O Decreto de 1 de Março de 1911, inclui uma definição de crédito agrícola, o Governo 

Provisório da República inclui as operações que tenham por fim facilitar aos 

agricultores e às associações devidamente organizadas, como é o caso da aplicação 

do financiamento na compra de factores de produção, no pagamento de 

remunerações ao pessoal, na liquidação de rendas, alugueres e outros encargos de 

exploração e, ainda, na realização de obras que tornem a exploração mais rentável. 
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Quanto às associações, podem conduzir operações com vista à produção e venda de 

produtos, à angariação de instalações e material de transporte e à aquisição dos 

instrumentos ou alfaias necessários nas explorações de interesse colectivo. Por fim, o 

Governo determina que estas operações só podem realizar-se por intermédio das 

Caixas de Crédito Agrícola Mútuo. 

Foi instituída ainda a possibilidade de movimentar o Fundo Especial do Crédito 

Agrícola, que era um crédito de conta corrente junto do Banco de Portugal com 

garantia do Estado. 

As Caixas são definidas como sociedades cooperativas. 

O número de sócios é ilimitado, a partir de um mínimo de 10 (dez), e têm 

responsabilidade solidária limitada ao capital social subscrito ou em quantia superior, 

conforme os estatutos. Para ser associado, o agricultor tem de trabalhar a terra na 

área social da Caixa e ter inscrição no sindicato agrícola da zona, um requisito 

extensível às associações agrícolas.  

As Caixas, só podem funcionar se tiverem a seu lado, em actividade, o Sindicato 

Agrícola, a estes Sindicatos ficam vedadas todas as operações de crédito que a Carta 

de Lei de 3 de Abril de 1896 lhes permitia fazer. 

Os objectivos fixados são os seguintes: 

- Emprestar capitais aos associados para dinamização da lavoura;  

- Contrair empréstimos junto do Estado, dos associados ou de terceiros;  

- Captar depósitos à ordem ou a prazo, retribuindo com juros anuais nunca superiores 

a quatro por cento. 

Quanto às regras: 

-Não podem desenvolver actividade sem estatutos aprovados pelo Governo e com 

parecer favorável da Junta do Crédito Agrícola; 

-Os empréstimos são limitados a um ano e renováveis por igual período, com juros 

anuais não superiores a cinco por cento;  
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- Os empréstimos podem ser reembolsados parcelarmente, mas, nos casos de 

prorrogação, os juros serão pagos em adiantado;  

- Aos créditos das Caixas sobre os associados é concedido privilégio mobiliário 

especial em relação a outros credores.  

- Nas transacções com o Estado, via Junta do Crédito Agrícola, em matéria de 

subsídios reembolsáveis e empréstimos, as Caixas são forçadas a respeitar o prazo 

de um ano e a suportar uma taxa máxima anual de três e meio por cento. Caso 

viessem a praticar taxa, a diferença reverteria a favor dos fundos próprios da 

Instituição. Já os juros pagos pelas Caixas à Junta do Crédito Agrícola eram 

depositados no Banco de Portugal e serviam dois fins: revertiam a favor do Governo, 

para efeitos de fomento agrícola e por outro lado, alimentavam um Fundo de Reserva, 

até ao máximo de 200 contos de réis, com o objectivo de cobrir eventuais prejuízos 

para o Estado das operações de crédito desenvolvidas.  

Em Junho de 1914, o Congresso da República ratifica a Lei nº 215, de Bernardino 

Machado, o segundo pilar da estrutura jurídica do Crédito Agrícola Mútuo. Ali se 

transcreve integralmente a maior parte do articulado do Decreto de 1911, ao qual 

confere força de lei e no qual introduz ajustamentos, como, por exemplo, o 

alargamento do prazo dos empréstimos até 15 anos e a alteração da unidade 

monetária para escudos em substituição dos réis. 

Os regimes de responsabilidade eram os seguintes: 

- Responsabilidade limitada ao capital social;  

- Responsabilidade solidária e ilimitada de todos os seus sócios;  

- Modelo misto, com sócios de responsabilidade ilimitada e outros de responsabilidade 

limitada.  

Em 1919, é publicado o primeiro Regulamento do Crédito Agrícola Mútuo, início do 

que pode chamar-se uma segunda fase no financiamento à lavoura em Portugal. 

Define a organização, tipos, fundos, empréstimos, depósitos, garantias, prazos, juros e 

liquidações no quadro das Caixas Agrícolas, sem deixar de lado os Sindicatos 

Agrícolas. Retoma-se, uma vez mais, a legislação anterior, é certo, cujo conteúdo é 
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transcrito em boa parte das matérias, mas é bem superior a procura de detalhe e 

precisão, o que confere a este Decreto nº 5.219 elevado preciosismo jurídico.  

As garantias admitidas para concessão de crédito, o Decreto nº 5.219, neste 

particular, adopta o Código Civil vigente: 

-Fiança; 

-Penhor; 

-Hipoteca; 

-Consignação de rendimentos; 

-Desconto de warrants (títulos mobiliários) agrícolas relativos a mercadorias 

depositadas em armazéns gerais. São regulamentadas, por seu turno, as cobranças 

coercivas, até àquela data não contempladas na legislação.  

Em 1926 as caixas tornaram-se independentes dos Sindicatos Agrícolas através de 

umo decreto-lei que igualmente confere às Caixas Agrícolas o estatuto de utilidade 

pública. 

O Decreto nº 14.207 de 1927, volta a alargar o âmbito das operações de crédito, que 

passam a contemplar a aquisição de quaisquer factores necessários ao cultivo da terra 

e à zootecnia. Na tentativa de dinamizar o apoio aos agricultores, dados os crescentes 

pedidos de fundos por parte das Caixas, ordena-se a subtracção de uma parte dos 

lucros líquidos da Bolsa Agrícola do Ministério da Agricultura para cedência à Caixa 

Geral do Crédito Agrícola, onde as Caixas se financiavam. E, com vista a alcançar o 

objectivo de baixar os juros, é dada liberdade às Caixas Agrícolas para fixarem as 

taxas de juros nos empréstimos, desde que não superiores às taxas de desconto do 

Banco de Portugal.   

4.3. AUTONOMIA CHEGA COM A DEMOCRACIA 

Entre 1929 e 1982 existe um longo período de aparente estagnação do Crédito 

Agrícola.  

O Estado exerce um controlo severo e muito centralizado, e o domínio é exercido pela 

Caixa Geral de Depósitos. 
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Pouco tempo depois de Salazar tomar posse, declarou o seguinte: 

“Já vínhamos tendo crédito agrícola pela Caixa Geral de Crédito Agrícola, pelos 
empréstimos avulsos da Bolsa Agrícola e pelas operações da mesma natureza da 
Caixa Geral de Depósitos. Andam nisto cerca de 100 mil contos. Não havia, não há a 
economia, a intensidade e a eficácia que podem conseguir-se com a reunião de todos 
os recursos e funções numa só instituição, bem organizada, onde haja, sob uma 
direcção única, as secções adequadas para cada ramo do crédito a dispensar”. (André, 
2011) 

Nesta altura a solidariedade no movimento cooperativo adquire especial significado.  

Até 1974, entre dissoluções e constituições, somam-se ao sistema não mais de 40 

Caixas Agrícolas, o que significa uma redução. 

 As Caixas tinham limitado a sua actuação aos limites dos concelhos em que 

operavam, ao mesmo tempo, a Caixa Geral de Depósitos quase as considerava como 

balcões seus nas respectivas regiões de implantação. 

Existiram diversos fundos com o objectivo de apoiar a economia agrícola e florestal. 

Estes fundos eram normalmente bonificados e subsídios não reembolsáveis. 

Após a 2ª Guerra Mundial, desenvolveram-se os grémios de lavoura, que vão ser os 

sucessores dos sindicatos agrícolas e antecessores das cooperativas do pós-25 de 

Abril. 

Aumentam o número de adegas cooperativas, centrais de fruta, leiteiras e lagares de 

azeite cooperativos. 

As Caixas tinham dificuldade em captar depósitos devido às taxas praticadas pela 

Caixa Económica Portuguesa, tinham ainda a concorrência dos Grémios de Lavoura e 

barreiras aos empréstimos e ao crédito social. 

A actualização dos valores das propriedades dadas como garantias pelos sócios 

permitiu desenvolver as operações de crédito. No final da década, de 60 haveria ainda 

de assistir-se a um novo reforço da natureza centralizadora do regime, com a extinção 

da Caixa Nacional de Crédito e a passagem da tutela para o exercício directo da Caixa 

Geral de Depósitos. 

A partir de meados da década de 60, quando o país entrou na era da industrialização, 

a lavoura passou inequivocamente para segundo plano. O peso da agricultura, 



Proposta de desenvolvimento de um sistema de incentivos à área comercial: o caso do Crédito Agrícola 
 
 
 
 

 
Nuno Miguel dos Santos Gouveia Simões   58 
 
 

silvicultura e pesca no Produto Nacional Bruto cairiam de um terço para menos de um 

quinto. 

Após a Revolução de Abril de 1974 existe um grande desenvolvimento, sendo o 

Crédito Agrícola encarado como meio para auxilio das populações rurais ou pobres, 

com dificuldade de acesso ao crédito. 

Perante a nacionalização existente ao nível da banca e seguros, as Caixas tornam-se 

as resistentes da actividade financeira de foro privado. 

A sociedade, entretanto tinha sofrido profundas alterações e era necessário um novo 

regime jurídico. O Crédito Agrícola Mútuo aspirava a operar em plano de igualdade 

com a banca universal, desejando autonomia financeira e condições para estabelecer 

a Caixa Central.  

A questão do financiamento da agricultura estava, naturalmente em destaque, por 

outro lado as Caixas tinham bem definidas as reformas ambicionadas, que incluíam 

estender a sua acção às pescas e institucionalizar o seguro agrícola. 

O movimento cooperativo virá a ficar consagrado na Constituição de 1976, o que há-

de contribuir para o aparecimento nas Caixas Agrícolas de um natural desejo de 

autonomia, expansão da base de implantação e alargamento da actividade, à luz do 

modelo de desenvolvimento do Crédito Agrícola Mútuo já adoptado em muitos países 

europeus.  

O crescimento do movimento acabará por beneficiar o acesso a quadros de 

financiamento agrícola favorável por via do Sistema de Incentivos ao Financiamento 

da Agricultura e Pescas (SIFAP), o reforço nas instituições da tarefa de angariação de 

depósitos e, ainda, a actualização do Crédito Social, em 1981, por reavaliação dos 

prédios apresentados como garantia pelos associados. 

Nalguns locais, principalmente nas Caixas dos conselhos atingidos pela Reforma 

Agrária, os associados deixam de pagar os empréstimos, ficando as instituições em 

situação muito difícil. 

Em 1977 surgiu o IFADAP – Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento 

da Agricultura e Pescas, que viria a revelar-se decisivo no processo de transformação 

que se encetava. São-lhe atribuídas competências para definir transitoriamente as 
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condições em que as Caixas Agrícolas poderiam beneficiar directamente de 

operações a realizar pelo IFADAP, em particular para refinanciamento das operações 

de crédito agrícola. Por despacho de 31 de Julho de 1980, a Secretaria de Estado do 

Tesouro autoriza as Caixas Agrícolas a recorrerem, para se financiarem, ao IFADAP, 

diminuindo, por esta via, os fluxos junto da Caixa Geral de Depósitos.  

Este acesso aos fundos do IFADAP trouxe impulso definitivo à expansão das Caixas, 

na medida em que serviu, ao mesmo tempo, como alavanca à captação de depósitos, 

possibilitando às Caixas explorarem todo o seu potencial junto dos lavradores e o 

conhecimento específico profundo que detinham do sector primário. O IFADAP 

facilitava a colocação nas Caixas de quadros para apoio técnico aos agricultores, 

dinamizando projectos, numa perspectiva de consultoria.  

Em 1980, é aprovado o Código Cooperativo, onde se contempla, desde logo, a 

concessão de crédito.  

“O movimento de renovação do Crédito Agrícola Mútuo beneficiava do ambiente de 
mudança que marcava o advento da Democracia, mas podia contar, também, com o 
apoio de alguns dos actores dessa mudança, entre eles figuras do Governo ou de 
outras áreas da vida política activa: são os casos do Secretário de Estado da 
Agricultura e deputado Carvalho Cardoso (com ligações à Caixa do Cadaval) ou do 
Secretário de Estado do Fomento Cooperativo e deputado Bento Gonçalves 
(presidente da Assembleia Geral da Caixa da Lourinhã). Foi por iniciativa deste último 
que o Código Cooperativo, publicado em 1980, veio a prever já o ramo de crédito; os 
estatutos da FENACAM, de resto, foram redigidos no seu gabinete de trabalho” (André, 
2011). 

A situação do país obrigará à intervenção do Fundo Monetário Internacional, com 

consequências bem gravosas como o aumento de preços e de impostos, com vista a 

sanear o descalabro económico (salários em atraso, falências, desvalorização do 

escudo).  

4.4. CAIXA CENTRAL: UMA NOVA ERA 

A partir de 1982, as Caixas tornam-se autónomas e apenas dependentes do Ministério 

das Finanças e do Banco de Portugal, como qualquer outra instituição financeira.  

As Caixas vêem finalmente consagrado o estatuto de instituições especiais de crédito, 

o qual já lhes era reconhecido até aí, é certo, mas sem efeitos práticos.  
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As Caixas eram apenas sociedades cooperativas com funções de crédito, com um 

controlo acentuado do Estado e com uma autonomia financeira muito limitada. O 

decreto-lei 231/82 atribui ao IFADAP e ao Banco de Portugal o financiamento das 

Caixas Agrícolas, tendo a Fenacam passado a assumir a supervisão e a auditoria.  

Esta delegação de competências contribuiu para o reconhecimento por parte do Banco 

de Portugal da capacidade de auto-regulação do Crédito Agrícola. 

Nesta altura algumas Caixas possuem excesso de liquidez, enquanto outras não a 

têm, surgindo a necessidade de um sistema central seguro e fiável. 

A Caixa Central surgiria em 1984, tendo a responsabilidade de refinanciamento, 

compensação, gestão dos excedentes de liquidez e fiscalização. 

Assim se introduz coesão e consistência, assim se confere dimensão para 

empréstimos até aí fora do alcance de cada uma das Caixas, individualmente 

considerada, assim se protege a confidencialidade da estratégia comercial, por força 

do afastamento da Caixa Geral de Depósitos. 

Existiu a resistência de algumas Caixas, interessadas em manter uma posição de 

independência. 

Quando deixam de estar subordinados à tutela da CGD, a maioria das Caixas é muito 

limitada a nível de recursos, no entanto algumas conseguem financiar o seu 

crescimento através das políticas públicas de apoio ao desenvolvimento no quadro do 

SIFAP. 

A bonificação das taxas de juro concedida às Caixas nos empréstimos à lavoura torna-

as muito mais competitivas junto dos agricultores do que a restante banca. Em 

consequência, a projecção do Crédito Agrícola Mútuo amplifica-se rapidamente, como 

provam os números de Caixas, balcões, associados, depósitos e empréstimos. O 

número de Caixas passa de 141 em 1978 para 220 em 1988. No mesmo período, os 

depósitos transitam de 1,2 milhões de contos (6 milhões de euros) para 170 milhões 

de contos (850 milhões de euros). O crédito concedido evolui de 3,5 milhões de contos 

(17,5 milhões de euros) para 150 milhões de contos (750 milhões de euros). O número 

de famílias representadas no sistema do Crédito Agrícola Mútuo sobre de 66.900 para 

200.000. 
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Em 1986, é assinado um protocolo entre a FENACAM e o IFADAP que faz passar 

pelas Caixas os projectos dos agricultores destinados a beneficiar de subsídios da 

CEE.  

As Caixas desempenhavam um papel crucial no desenvolvimento agrário e na 

melhoria das condições de vida das populações rurais. A sua acção enquanto 

entidade financeira compensava o desinteresse da restante banca em, à época, 

proporcionar crédito ao investimento dos agricultores.  

“O Decreto-Lei nº 231/82 impõe uma nova ordem, ainda baseada na organização 
territorial: confina o âmbito das Caixas ao concelho, mas admite a possibilidade de 
fusões e antevê a constituição de uma Caixa Central, a qual considera um instrumento 
de gestão e coordenação de excessos de liquidez no sistema, com a função de 
financiamento da actividade creditícia das associadas; impõe um capital social mínimo 
de 100 mil contos (500 mil euros), a realização de metade, pelo menos, do montante e 
a adesão de 50 Caixas, nenhuma com mais de 10 por cento de participação no capital 
social. A Federação Nacional recebe, pela primeira vez em Portugal, funções 
normalmente desempenhadas por entidades públicas, designadamente a promoção da 
organização da Caixa Central, numa óptica de maior eficácia e autonomia do Crédito 
Agrícola Mútuo” (André, 2011). 

O objectivo das Caixas é o seguinte: “O exercício de funções de crédito agrícola em 

favor dos seus associados e a prática dos demais actos inerentes à actividade 

bancária que sejam instrumentais em relação àquelas funções e que lhes não estejam 

especialmente vedados” (André, 2011).  

Para se tornar associada, qualquer pessoa, singular ou colectiva, devia exercer 

actividade no sector da agricultura, silvicultura e pecuária ou de actividades 

complementares, ficando as pessoas colectivas de direito público obrigadas ao 

estatuto de sócias de responsabilidade limitada, devendo subscrever pelo menos cem 

contos (500 euros) de capital. 

Até ao final dos anos 80, regista-se um crescimento de novas Caixas, aumentando 

igualmente a carteira de depósitos e de crédito. 

No quadro da negociação da adesão à então Comunidade Económica Europeia, cria-

se, entretanto, a CONFAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e 

do Crédito Agrícola de Portugal tendo como objectivo constituir-se como parceiro 

institucional e interlocutor do Estado português. O país vive os primeiros anos da 

adesão à CEE e, no caso do sector agrícola, da aplicação, até 1994, da Política 

Agrícola Comum (PAC) à agricultura nacional. O trabalho que vinha sendo realizado 
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em conjunto com o IFADAP foi prosseguido neste novo quadro, e viria a revelar-se de 

extrema importância o papel das Caixas na distribuição dos fundos comunitários e na 

dinamização de projectos junto dos lavradores. Ante o reconhecimento da 

necessidade de formação de quadros, é manifesto o empenhamento em suprir essa 

carência, é assim que nasce, no âmbito da FENACAM, o serviço de apoio técnico que, 

a par com o serviço de auditoria, permite ao Crédito Agrícola, no quadro da adesão de 

Portugal à CEE, a análise e encaminhamento dos projectos de apoio à reestruturação 

da agricultura. 

Após a crise que correspondeu à segunda intervenção do FMI e ao governo chamado 

do Bloco Central, com a coligação dos dois maiores partidos, inicia-se um período de 

estabilidade política, com três governos liderados pelo Primeiro-ministro Aníbal 

Cavaco Silva. É a fase em que uma Caixa dá pela primeira vez o passo de abrir um 

segundo balcão no mesmo concelho (Alvalade do Sado em Santiago do Cacém) e de 

instalar-se noutro concelho (Grândola). Ocorrem, entretanto, várias privatizações em 

diversos sectores de actividade na vida nacional, incluindo o financeiro.  

4.5. A REFUNDAÇÃO DO CRÉDITO AGRÍCOLA 

No início dos anos 90, surge a nova regulamentação da actividade bancária em virtude 

da adesão de Portugal à CEE, sendo criado um sistema Integrado apelidado de 

SICAM com o intuito de isentar as Caixas de alguns requisitos existentes na Directiva 

nº 77/780/CEE, de 12 de Dezembro de 1977, que tratava especificamente da 

supervisão bancária nos estados membros. O SICAM garante solidez, sendo dezenas 

de Caixas que se responsabilizam umas pelas outras, de acordo com um princípio de 

responsabilidade solidária. Por outro lado, há que corresponder ao desejo de melhor 

integrar as Caixas no sistema de crédito nacional, ampliando o âmbito das operações 

de crédito permitidas, o que explica a aproximação às normas aplicáveis, em geral, às 

demais instituições de crédito. 

No entanto a perda de independência das direcções em determinadas decisões não 

será consensual, o que justificará a resistência de um número diminuto de Caixas, as 

quais acabarão por colocar-se à margem do processo. 

O elemento basilar do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo de 1991 é o Sistema 

Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM), composto pela Caixa Central e Caixas 

associadas e que funciona na lógica do regime recíproco de responsabilidade 
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partilhada. A Caixa Central tem como função a orientação, fiscalização e intervenção 

na gestão das Caixas associadas, além de funções e poderes de representação do 

sistema, tudo isto sem prejuízo da competência própria do Banco de Portugal. Surge 

um novo Crédito Agrícola, cujo momento decisivo e fundamental foi uma reunião 

ocorrida em 1990, no gabinete do então ministro da Agricultura, Arlindo Cunha, que 

juntou este governante, o Secretário de Estado do Tesouro (Carlos Tavares) e dois 

dirigentes do Crédito Agrícola – João Ramos (presidente da Caixa Central) e 

Francisco Silva (Director da FENACAM e deputado) que obtiveram do Governo o 

compromisso de trabalhar num novo quadro legal verdadeiramente reformador. 

No Regime Jurídico de 1991, fica, ainda, estabelecido que todas as Caixas adoptem o 

estatuto de cooperativas de responsabilidade limitada e é extinto o crédito social, o 

qual marcava, até aí, os limites da concessão de crédito. O âmbito do financiamento, 

embora ainda exclusivamente no interior do sector agrícola, torna a ser alargado e 

passa a incluir a comercialização, o transporte, a transformação e conservação dos 

produtos, a aquacultura, a fabricação e comercialização de factores de produção, a 

prestação de serviços e o artesanato. 

A partir de 1995, é alargada a capacidade da Caixa Central para a prestação de 

serviços financeiros da mesma forma que os demais bancos, assim lhe conferindo a 

natureza de instituição de crédito universal. Do mesmo modo, mediante parecer 

positivo do Banco de Portugal, as Caixas com favorável organização interna e solidez 

financeira são autorizadas a entrar em novas actividades, designadamente a locação 

financeira, o factoring, a emissão e colocação de valores mobiliários, a gestão de 

patrimónios, a emissão e gestão de meios de pagamento e a actuação nos mercados 

interbancários.  

As fusões entre caixas deixam de obedecer ao critério de contiguidade geográfica, 

desde que exista aprovação prévia do Banco de Portugal. 

É a partir do Decreto-Lei nº 320/97, que as Caixas passam a poder ter associados fora 

do universo de pessoas que têm na lavoura a sua actividade principal, desaparecendo 

aquele requisito de admissão, o que abre as portas a um imenso rol de potenciais 

clientes. 

A fusão das Caixas dos Açores, em 1993, cria a primeira Caixa de dimensão 

verdadeiramente regional, servindo de modelo para o que virá a ocorrer no continente.  
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A progressiva organização da rede veio a permitir cobrir diferentes segmentos do 

mercado de produtos e serviços financeiros, com a actividade da CA Vida, CA 

Seguros, CA Gest, CA Consult, CA Serviços e CA Informática, nas áreas dos seguros 

reais e de vida, assessoria financeira, gestão de fundos, investimento, capital de risco 

e serviços de informáticos especializados.  

Algumas empresas foram utilizadas para dar resposta a necessidades internas; foi o 

caso da CA Informática, que colocou as Caixas a trabalhar em rede, sobre a mesma 

plataforma partilhada; ou, ainda, da CA Serviços, que contribuiu para aumentar os 

níveis de eficiência da organização. Mas outras empresas visaram, essencialmente, 

atender aos desafios suscitados pelo mercado; aqui se incluem, por exemplo, as 

Seguradoras, que produziram um duplo efeito: por um lado, diversificaram os produtos 

disponibilizados pelas Caixas, situando-as no mesmo patamar da restante banca 

comercial e potenciando a venda cruzada, por outro, conferiram maior segurança às 

operações de crédito realizadas com os clientes. 

Em 1998, alcança-se uma maior unificação entre as Caixas e a Caixa Central, com a 

introdução de uma única plataforma informática, mas é em 2004 que se começa a 

registar um forte investimento em infra-estruturas e na plataforma tecnológica para o 

desenvolvimento de novas áreas de negócio.  

Em 2005, num exemplo de pioneirismo, o Grupo CA lança o primeiro cartão bancário 

inteligente em Portugal, o cartão Contacto, que introduz no mercado nacional uma 

nova tecnologia que permitia operações VISA e Multibanco mais seguras, devido à 

encriptação do código no chip (e não na banda magnética). 

Após um estudo realizado em 2004, lançou-se uma campanha de promoção da 

imagem institucional do Grupo, a enfatizar as suas raízes, embora num plano de maior 

modernidade e de aposta no futuro. Naquela que era a primeira campanha de 

posicionamento de imagem do Grupo CA, elegem-se como atributos-chaves 

modernidade e dimensão nacional. O novo sítio da internet institucional deixava claro 

que se pretendia aumentar a notoriedade do grupo e atrair novos segmentos de 

mercado, nomeadamente nos meios urbanos e mais jovens. A ambição, no fundo, era 

posicionar o Crédito Agrícola como um grupo financeiro moderno, de âmbito nacional, 

com características de proximidade e relacionamento que o distinguissem do resto da 

banca. A assinatura “Um grupo a seu lado” apresentou, de forma emocional, o CA 
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como um apoio em todos os momentos da vida, destacando a mensagem de 

proximidade e confiança com o cliente. 

Setembro de 2006 é o momento de apresentação da nova imagem corporativa. 

Partindo do anterior logótipo, a nova imagem baseia-se numa folha de árvore 

estilizada, cuja forma aponta para o futuro, numa clara associação à evolução do 

Crédito Agrícola; as cores, por seu turno, reflectem, igualmente, a identidade do 

Grupo: o verde materializa os valores da Instituição e o laranja traduz a sua atitude de 

mudança e modernização.  

Em Junho de 2009, o Crédito Agrícola apresenta a sua nova assinatura: “Juntos 

Somos Mais”. Ao mesmo tempo em que esta estratégia de comunicação reflectia o 

novo posicionamento distintivo da marca CA, assumia-se aquele que foi, desde 

sempre, um dos seus emblemas fundamentais: os valores da ajuda mútua e da 

solidariedade que estão na essência da Instituição e se materializam na palavra 

"cooperativismo".  

4.6. O NOVO MILÉNIO 

Actualmente, tendo por cúpula a FENACAM e a Caixa Central, o Grupo CA tem âmbito 

nacional e envolve, além da Caixa Central, 84 Caixas Agrícolas e diversas empresas 

especializadas. Emprega mais de 4.200 pessoas, gere activos na ordem dos 12 mil 

milhões de euros e fundos próprios superiores a 1.000 milhões.  

A FENACAM é a Instituição de representação cooperativa que presta serviços 

especializados ao Grupo, enquanto a Caixa Central surge no topo da hierarquia 

financeira como a instituição bancária dotada das competências para supervisão, 

orientação e acompanhamento das actividades das Caixas associadas. O Grupo 

Crédito Agrícola detém cerca de 670 balcões em todo o território nacional, conta cerca 

de 400 mil associados e mais de um milhão de clientes, o que o coloca num patamar 

de referência em toda a banca portuguesa.  

O Grupo CA aposta também na afirmação e qualidade de vida das comunidades 

locais, designadamente através do apoio a projectos que promovam o 

desenvolvimento das economias locais. Trata-se, pela própria actividade operacional, 

de um contributo inestimável para o progresso social de muitas zonas do território, 

onde, por vezes, a instalação de um terminal automático permite estabelecer a única 
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ponte entre as populações beneficiadas e o universo bancário. Em cerca de 250 

localidades, o único estabelecimento bancário é o balcão do Crédito Agrícola e, 

noutras 500 povoações, só a ATM instalada pelo Grupo permite a ligação ao sistema 

bancário português. Ao mesmo tempo, tem sido desenvolvida uma política de suporte 

do meio rural, através do combate à desertificação e incentivos à formação e ao 

empreendedorismo.  
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5. CONCEITOS DE MARKETING 

Segundo Kotler o marketing é o processo societal pelo qual indivíduos e grupos obtêm 

aquilo que necessitam e desejam através da criação, oferta e livre troca de produtos e 

serviços de valor com outros (Kotler, 1998). 

Mercado consiste em todos os clientes que tenham interesse num determinado 

produto e que possam pagar um valor por ele, sendo o mercado-alvo um segmento 

específico que a empresa visa alcançar. 

A função principal do marketing é o processo de troca, o que vai ser trocado são os 

produtos, ou seja, algo com valor que os consumidores trocam como forma de 

satisfazer as suas necessidades ou os seus desejos. 

O conceito de marketing é baseado numa filosofia que sustenta que o alcançar dos 

objectivos de uma organização depende do que conhecemos, das necessidades e 

desejos do mercado-alvo e servirmos os clientes de forma mais eficiente e eficaz que 

a concorrência. 

Este conceito vai assentar como ponto de partida nas necessidades e desejos dos 

clientes, sendo depois definido o mercado alvo e a integração das várias partes do 

marketing, esperando no final que exista rendibilidade, principalmente se esse lucro for 

efectuado através da satisfação do cliente. 

No marketing existem conceitos muito enraizados como é o caso da necessidade e da 

preferência. A necessidade representa um estado de provação, e as preferências são 

a forma como se expressam as necessidades, sendo necessário saber qual dos dois o 

produto vai satisfazer. 

Segundo Paula Cristina Lopes Rodrigues (Rodrigues, 2004) a finalidade do marketing 

é através de um conjunto de instrumentos influenciar as necessidades e preferências 

do consumidor. 

Podemos dividir o conceito de marketing em tipologias diferentes, mas 

complementares. O marketing estratégico, ou seja, o que é fundamental para a 

escolha dentro da empresa das grandes orientações estratégicas e o marketing 

operacional que vai permitir as escolhas das acções que mais estão ligadas com os 

clientes. 
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A estratégia de marketing deve ser a mais adequada possível ao mercado que se 

pretende atingir, deverá ser iniciada com uma análise externa que faz com que seja 

analisado o meio onde a empresa opera, que concorrentes tem e hábitos de compra 

dos consumidores. Todas estas variáveis a empresa não controla. 

 A análise interna vai incidir principalmente sobre os recursos financeiros, a 

capacidade de produção, as atitudes dos consumidores, a quota de mercado, imagem 

da marca, canais de distribuição, relação entre o preço e a qualidade, ou seja, sobre 

todos os pontos fortes e fracos da empresa. 

Depois de analisado o ponto anterior convém definir objectivos gerais que podem ser 

quantitativos (vendas, quota de mercado, custos, resultados) como podem ser 

qualitativos como a notoriedade ou a satisfação dos clientes. São igualmente definidos 

objectivos específicos que são relativos à concretização dos objectivos gerais ao nível 

do preço, distribuição, comunicação e actividade de venda. 

As estratégias definidas pela empresa podem ser de desenvolvimento, que passam 

por aumentar o consumo dos clientes actuais ou angariar novos clientes. Pode optar 

por uma estratégia concorrencial ou por uma estratégia de fidelização. Pode ser ainda 

efectuado um mix de todas. 

Outro conceito importante prende-se com o ambiente de marketing que consiste em 

todos os factores ou forças exteriores que podem condicionar a capacidade para servir 

o mercado-alvo da empresa, podem ser, por exemplo, de natureza legal, clima ou os 

canais de distribuição. 

Pode o ambiente de marketing funcionar como ponto de partida para a procura de 

oportunidades e para o acompanhamento de ameaças existentes. 

5.1. MARKETING MIX 

O marketing-mix é o conjunto de variáveis que são controláveis e que a empresa 

utiliza para atingir o nível desejado de vendas. 

Ou seja segundo Kotler é um conjunto de ferramentas que a empresa tem nas 

variáveis controláveis para interagir sobre as variáveis incontroláveis, (Kotler & Keller, 

2009). 



Proposta de desenvolvimento de um sistema de incentivos à área comercial: o caso do Crédito Agrícola 
 
 
 
 

 
Nuno Miguel dos Santos Gouveia Simões   69 
 
 

A designação mais comum assenta na teoria dos quatro P’s, Product, Price, 

Promotion, Place, ou seja, o produto, preço, comunicação e distribuição. No centro de 

todo este processo encontra-se o consumidor, que é alvo de todos os esforços de 

marketing. 

Esta designação surgiu inicialmente por Kotler no início dos anos 60. 

Segundo Kotler os 4 P´s relacionam-se com os 4 C´s ou seja o produto relaciona-se 

com o consumidor e as suas necessidades e desejos, o preço relaciona-se com os 

custos para o consumidor, o local com a conveniência e a promoção com a 

comunicação. 

Segundo José Eiras Antunes (Antunes, 1997) os 4 P’s do marketing-mix tradicional na 

parte financeira expandem-se para 7, acrescentando o Pessoal, Instalações (Physical 

Evidence) e os Processos. 

Kotler (Kotler & Keller, 2009) acrescentou aos 4P´s mais 10, dividindo-os da seguinte 

forma: 

Tácticos – Produto, Preço, Distribuição e Promoção; 

Estratégicos – Pesquisa, Segmentação, Priorização, Posicionamento; 

Marketing de Serviços – Ambiente Físico, Processo, Pessoas, Apresentação; 

Megamarketing – Política, Opinião Pública. 

Estas variáveis são os pontos em que os profissionais de marketing precisam para 

desenvolver um planeamento consistente e diferenciador. 

A vertente que vamos abordar mais neste trabalho prende-se com a distribuição do 

produto e principalmente no enfoque sobre a força de vendas que veremos mais à 

frente. 

Segundo José Eiras Antunes (Antunes, 1997), produto é todo o conjunto de objectos 

ou processos que constitui valor para um determinado conjunto de clientes.  

Kotler (Kotler & Keller, 2009), define produto como qualquer coisa que possa ser 

oferecida a um mercado para atenção, aquisição, uso ou consumo, e que possa 

satisfazer a um desejo ou necessidade. Os produtos vão além de bens tangíveis. 
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Dessa forma mais ampla, os produtos incluem objectos físicos, serviços, pessoas, 

locais, organizações, ideias ou combinações desses elementos. 

“Produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para sua apreciação, aquisição, 

uso ou consumo para satisfazer a um desejo ou necessidade”. (Kotler & Keller, 2009). 

Bens e serviços são subcategorias do produto e descrevem dois tipos distintos do 

mesmo.  

Podemos distinguir diferentes categorias de produtos: 

-Bens puros tangíveis; 

-Bens tangíveis com produtos associados; 

-Serviços com complemento de pequenos bens e serviços associados; 

-Serviços puros. 

Os serviços representam a maior fatia do produto interno bruto e são responsáveis 

pela criação do maior número de postos de trabalho. 

Algumas características definem os serviços financeiros e condicionam o seu 

marketing: 

- Intangibilidade - inseparáveis dos seus prestadores e não resultando devido a isso na 

propriedade física de algo. No entanto a prestação do serviço pode estar associada à 

propriedade de algo como é caso do serviço pós-venda ou formação sobre um 

equipamento adquirido pelo cliente. Pode-se dar alguma representação tangível como 

é o caso dos cartões de crédito. 

- Inseparabilidade – Os serviços financeiros são produzidos e consumidos em conjunto 

com a participação do cliente no processo, o que torna difícil a produção em massa.  

- Perecibilidade – Normalmente os serviços financeiros não podem ser armazenados e 

uma vez produzidos o seu consumo não pode ser adiado. Pode-se melhorar o 

equipamento, as instalações e o pessoal que presta o serviço. A perecibilidade é 

estável nos serviços financeiros, porque é fácil antecipar a prestação do serviço. 
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Uma dos grandes desafios será o de desenvolver campanhas de marketing o mais 

atractivas possíveis de modo a suprimir períodos de procura inferior. 

- Heterogeneidade – Nenhum serviço é igual a outro, pois depende das interacções 

efectuadas entre os comerciais e os clientes, bem como devido à grande quantidade 

de serviços que vão de encontro às necessidades específicas de cada cliente. 

- Necessidade de gestão da procura, como exemplo temos alturas mais propícias à 

venda de planos poupança reforma quando têm benefícios fiscais, os últimos dias do 

ano são onde os clientes mais adquirem este tipo de serviço. 

- Essencialidade vs adiamento do consumo – Exemplo é o seguro automóvel que é 

essencial, outros pode adiar-se como a constituição de uma poupança. 

- Risco – Existem clientes diferentes para riscos diferentes, ou seja, alguns clientes 

preferem aplicações que possam dar mais rendimento no futuro, mas que tenham 

mais risco, outros preferem aplicações com menos risco, mas onde obtêm 

rendimentos certos e mais reduzidos. 

Ainda na estratégia de marketing o planeamento deve assentar em critérios ou bases 

de segmentação, que podem ser diferentes consoante o serviço. Os principais são os 

seguintes: 

- Demográficos e sócio económicos; 

- Psicográficos – ex. estilos de vida; 

- Geográficos; 

- Benefícios detectados; 

- Perfis de consumo; 

- Padrão de resposta a promoções; 

- Nível de serviço. 

Existem várias estratégias para a definição de preço, as quais dependem do segmento 

de mercado a atingir, do perfil dos consumidores, do ambiente de negócios, aspectos 

culturais, da competição, entre outros factores. 
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A promoção está relacionada com o processo de comunicação e de venda aos 

clientes potenciais.  

Deve ser efectuada uma análise do equilíbrio existente entre as campanhas de 

marketing e os potenciais clientes que essas campanhas vão gerar. 

Tem igualmente de se analisar como o produto ou serviço será vendido e como 

chegará ao consumidor. Normalmente está associado aos canais de distribuição. A 

análise da distribuição envolve estudos de cobertura (áreas de actuação, 

abrangência), selecção dos tipos e características dos canais, a logística, elementos 

de motivação para os canais e os níveis de serviço que cada elemento da cadeia 

deverá oferecer e estar em conformidade. 

5.1.1.  COMUNICAÇÃO 

A comunicação efectuada no marketing é definida com o processo de comunicar 

eficazmente as informações sobre a oferta de marketing a uma audiência-alvo. 

Este ponto é muito importante, pois para o sucesso de uma estratégia de marketing 

não basta que a empresa disponha do melhor produto, pratique o preço certo e 

disponibilize o produto nos melhores ou no maior número de estabelecimentos. As 

empresas têm de saber comunicar de forma o mais criativo possível, informativa, 

persuasiva e interessante de modo a conseguir mostrar que a sua oferta satisfaz as 

necessidades do mercado que pretendemos atingir.  

A gestão dos canais de distribuição e venda representa a actuação da empresa sobre 

uma das variáveis controláveis mais importantes. É através destas variáveis bem 

como da comunicação que a empresa chega ao contacto com o seu cliente ou 

consumidor e age no mercado. 

 O produto pode ser o melhor, mas se não existir uma estratégia de comunicação e 

distribuição tudo se torna mais difícil. 

Uma estrutura de canal de distribuição é constituída por certo número de elementos 

económicos e de venda independentes, integrando o circuito de comercialização entre 

o produtor e o cliente final. O que se pretende é maximizar os resultados dos produtos 

e minimizar os custos para o cliente final. 
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Toda a comunicação efectuada em marketing é dirigida por objectivos, sendo os mais 

comuns os de criar notoriedade para a marca, transmitir de forma adequada a 

informação, educar o mercado ou desenvolver uma imagem positiva para a marca. 

5.2. FACTORES DE SUCESSO 

Segundo Bruno Cota (Cota, 2005) os factores hoje em dia críticos de sucesso no 

marketing passam pelo desenvolvimento de competências de marketing e de 

tecnologia, utilização de instrumentos de medição de rendibilidade, medição de risco, 

redução da estrutura de custos e abordagem segmentada. 

A rede de distribuição deve permitir o contacto com os clientes de forma mais 

adequada a cada um, tendo grande destaque o conceito Web com o acesso directo ao 

banco, e às plataformas de banca para telemóveis e outros dispositivos móveis. 

A banca tem cada vez mais de adoptar um sistema de DataMining que aliado a 

plataformas de CRM, irá permitir saber quais as necessidades dos clientes de modo a 

oferecer ao mesmo um conjunto de produtos que cruzem com os que o cliente já tem 

em carteira. 

Ainda como factor de sucesso é muito importante a cortesia, rapidez de atendimento e 

adequação da informação prestada pelo comercial. 

A política de comunicação deve ser única e distintiva no mercado de modo a não 

serem criadas dúvidas ao cliente. 

Ao nível bancário, o custo de financiamento deve ser o mais reduzido possível, desta 

forma conseguem-se taxas mais competitivas em relação à concorrência, pois as 

taxas são dos factores a que os clientes dão mais importância na fidelização que têm 

com a instituição financeira. 

A qualidade dos dados existentes na base de dados deve ser levada em 

consideração, formando os funcionários ou obrigando o sistema ao preenchimento 

obrigatório de alguns campos. Estas fontes de dados não devem encontrar-se 

dispersas por múltiplos sistemas, pois torna-se complicada a centralização de forma 

homogénea dos dados num sistema centralizado. 
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A base de dados de marketing deve permitir que as ferramentas de data mining 

consigam prever com facilidade as necessidades dos clientes, bem como dar ao 

comercial a possibilidade de em qualquer altura poder contactar o cliente e a 

informação estar sempre correcta e centralizada. 

5.3. GESTÃO DE FORÇA DE VENDAS 

Nos serviços associados ao marketing financeiro as pessoas são sempre o recurso 

mais caro e a sua gestão vai envolver funções de extrema complexidade como o 

planeamento, controle, direcção, formação ao longo de todo o processo, supervisionar 

e motivar os recursos. Antes de termos os recursos adequados é ainda necessário 

efectuar o recrutamento dos mesmos. 

O recrutamento e selecção não devem ser deixados ao acaso. Poucos trabalhadores 

activos têm as características necessárias para esta função. Destes nem todos 

seguem uma carreira de vendas, o que os torna ainda mais escassos.  

A formação de vendedores pode ter uma importância crucial no sucesso da força de 

vendas. Poderá ser efectuada formação com base em brainstorming, o estudo de 

casos de vendas, o estudo de argumentários em grupo, o psicodrama e o psicojogo de 

vendas. 

Devem ser estabelecidos objectivos periódicos para a força de vendas e neste 

processo o superior ou coordenador comercial deve perceber que produtos o seu 

subordinado vende melhor e alocar objectivos diferentes a diferentes colaboradores.  

Na actividade bancária, podem, por exemplo, ser medidas as contas abertas ou 

empréstimos efectuados. 

As funções da força de vendas passam por tarefas que devem ser coordenadas da 

forma mais eficiente, pois senão podem fazer com que todo o processo falhe. 

Normalmente os comerciais têm de localizar e fazer a prospecção dos clientes, tendo 

hoje em dia a vida mais facilitada em virtude dos poderosos sistemas de informação 

de marketing existentes.  
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Um comercial experiente tem de ser capaz de identificar as necessidades dos clientes 

e as suas atitudes, deste modo consegue oferecer um pacote de serviços o mais 

adequado a cada situação, dentro dos produtos ou serviços existentes. 

Seguidamente devem desenvolver uma apresentação que convença o cliente a 

adquirir o produto, esta comunicação tem em linha de conta os conhecimentos do 

comercial, a formação e a experiencia. O comercial deve demonstrar confiabilidade ao 

cliente, denotando profissionalismo e logística disponível. 

De seguida o comercial deve fechar a venda, no entanto o processo não termina por 

aqui, deve ainda seguir a venda e verificar se o cliente após esta fase se encontra 

satisfeito com o serviço ou se tem alguma dúvida sobre o mesmo. Se a força de 

vendas contactar periodicamente com determinados clientes, mais facilmente o 

conhece e consegue oferecer os serviços adequados. 

No acompanhamento da venda convém salientar que muitas vezes vale mais perder o 

lucro de uma venda do que perder o cliente para sempre, perder a credibilidade da 

empresa ou ainda uma possível perda de território. 

Definir a estratégia de venda é muito importante, devendo existir no processo se 

possível muitas iterações com o cliente. 

Tem de se ter em atenção que os clientes dos serviços financeiros são sensíveis a 

alguns factores como as taxas de juro, prazo, facilidade de mobilização antecipada ou 

o risco associado. 

A força de vendas deve ter ainda bem presente uma análise detalhada da 

concorrência, devendo ser desenvolvidos novos produtos adequados ao mercado e 

aos clientes. Segundo Arthur Mediam não devemos apenas saber o que o cliente 

precisa, mas sim o que achamos que possa ser uma necessidade do mesmo e que ele 

não fazia ideia. (Meidan, 1996). 

Normalmente os comerciais são pagos com um valor fixo e outro variável de modo a 

ser possível que os mesmos se encontrem motivados. Esta parte variável pode ser 

efectivada através de prémios como viagens, vouchers, telemóveis, etc. 
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O comercial tem de ter obviamente as capacidades inatas para a funções e as 

características psicológicas, mas deve efectuar os esforços eficazes e ter uma grande 

motivação. 
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6. CARACTERIZAÇÃO ACTUAL DO GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA 

6.1. CAIXA CENTRAL 

O Grupo Crédito Agrícola é um Grupo Financeiro de âmbito nacional com mais de cem 

anos, integrado por um vasto número de bancos regionais “Caixas Agrícolas”, e por 

empresas especializadas, tendo como estruturas centrais a Caixa Central de Crédito 

Agrícola Mútuo, Instituição bancária dotada igualmente de competências de 

supervisão, orientação e acompanhamento das actividades das caixas associadas e a 

FENACAM, Instituição de representação cooperativa e prestadora de serviços 

especializados ao Grupo. 

Sendo um dos principais grupos bancários portugueses, actualmente o Grupo Crédito 

Agrícola é composto por 84 Caixas de Crédito Agrícola, detentoras de cerca de 700 

balcões em todo o território nacional, com mais de 400 mil associados e 1.200.000 

clientes. 

A actividade do Grupo Crédito Agrícola tem como base de sustentação as Caixas 

Agrícolas, verdadeiras entidades dinamizadoras das economias locais que, com a sua 

autonomia e integração nas respectivas regiões, conhecem em profundidade as 

realidades do respectivo tecido empresarial e económico e os desafios que se 

colocam para o progresso económico-social a nível local. 

O papel da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, é importante nesta estrutura 

complexa que é ser o organismo central do Grupo Crédito Agrícola, pois tem a seu 

cargo a coordenação e supervisão das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, o 

planeamento e gestão das acções de marketing centralizado, a gestão da tesouraria, a 

representação das Caixas nos sistemas de compensação nacionais, junto ao Banco 

de Portugal e demais organismos estatais, e a representação internacional do Grupo. 

A Caixa Central foi fundada em 20 de Junho de 1984, em conjunto com as 

actuais Caixas de Crédito Agrícola Mútuo e as empresas participadas, compõem o 

Grupo Crédito Agrícola.  

Presentemente, a Caixa Central desenvolve a sua própria actividade comercial, 

através dos seus 9 balcões dos quais 7 em Lisboa e 2 no Porto, tendo um papel 
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igualmente de índole comercial em conjunto com as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo 

e Empresas Participadas do Grupo. 

A Caixa Central é a única Instituição do Grupo que pode recorrer a outras fontes de 

crédito que não os seus depositantes, quer a nível nacional, quer internacional, sendo 

igualmente a entidade do Grupo que aplica os excedentes de liquidez nos mercados 

interbancários, nacionais e internacionais, de câmbios, monetário e de capitais. 

Recentemente, a Caixa Central tem vindo a liderar a implementação de um plano 

estratégico para o Grupo Crédito Agrícola, com objectivos, orientações e medidas a 

concretizar no curto e médio prazo, tendo subjacente o aumento da quota de mercado 

e de melhoria dos níveis organizativos, prudenciais e de controlo interno, de eficiência 

e de rendibilidade. 

6.2. MISSÃO 

A missão da Caixa Central de Crédito Agrícola, é ir ao encontro e apresentar soluções 

para as necessidades financeiras dos seus Clientes, aportando-lhes benefício e 

assegurando-lhes total satisfação pelos serviços que são prestados, dentro dos 

princípios do cooperativismo e da solidariedade, enraizamento local e autonomia de 

decisão no quadro dos limites legais e estatutários. 

 Neste sentido, para ir ao encontro do seu público, definiu os seguintes objectivos 

estratégicos: 

 Desempenhar um papel único no contexto bancário, no apoio ao 

desenvolvimento económico e social das comunidades em que opera, 

valorizando os recursos financeiros da região;  

 Valorização do relacionamento com os clientes, fidelizando-os e elevando o 

seu grau de satisfação;  

 Melhoria sustentada da rendibilidade e da solidez da estrutura patrimonial;  

 Motivação, valorização e compensação dos colaboradores;  

 Exploração de oportunidades de negócio, conjuntamente com parcerias 

estratégicas;  
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 Diversificação da estrutura de proveitos, dinamizando as redes de distribuição 

tradicionais e aproveitando as potencialidades comerciais e transaccionais 

proporcionadas pela Internet;  

 Salvaguarda da margem financeira;  

 Obtenção de acréscimos de produtividade.  
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6.3. ORGANOGRAMA 

 
Ilustração 1 - Organograma Crédito Agrícola (Crédito Agrícola, 2013) 
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6.4. EMPRESAS PARTICIPADAS 

O Grupo Crédito Agrícola, através das suas empresas especializadas, apresenta uma 

ampla oferta de produtos e serviços para todos os segmentos e adaptadas às 

realidades locais e ao mercado em geral. 

6.4.1. FENACAM 

 

 
 
 
 
 

 
 

Ilustração 2 - Logótipo Fenacam (Crédito Agrícola, 2013) 

 
FENACAM - Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, foi a primeira 

estrutura de âmbito nacional do Crédito Agrícola a ser criada com o objectivo de 

defender os interesses das Caixas Agrícolas e de as representar nos mais diversos 

níveis, sendo fundada em 29 de Novembro de 1978. 

Por iniciativa e imperativo legal a Federação, em 1984, com o envolvimento de larga 

maioria das Caixas Agrícolas então existentes no país, promoveu a criação da Caixa 

Central de Crédito Agrícola Mútuo, cúpula financeira do CA.  

Também foi um dos principais motores da fundação da CONFAGRI – Confederação 

Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, nas vésperas 

da adesão de Portugal à então CEE, organismo indispensável para a afirmação e 

representação do movimento cooperativo agrícola português. 

Tem desempenhado um papel fundamental em prol do Crédito Agrícola, tendo criado 

e dinamizados vários serviços de apoio à actividade das Caixas Agrícolas associadas, 

alguns de natureza estruturante e com grande impacto na actividade do Grupo CA. 

Ao longo dos anos, a Federação tem aumentado e diversificado o vasto conjunto de 

serviços que presta, os quais se encontram actualmente agrupados em quatro áreas 

departamentais: 

  

http://www.confagri.pt/
http://www.confagri.pt/
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 Serviço Administrativo e Financeiro - dá apoio aos restantes Serviços da 

Federação, sendo responsável pela gestão contabilística, financeira, de 

tesouraria e facturação; 

 Serviço de Apoio Técnico - apoia os agricultores na elaboração de 

candidaturas aos apoios ao rendimento no âmbito da Política Agrícola Comum, 

elabora e analisa projectos de investimento, realiza acções de esclarecimento 

no âmbito dos incentivos comunitários e outras, e faz avaliações imobiliárias, 

representando estas últimas actualmente parte significativa da sua actividade; 

 Serviço de Auditoria - audita quase todas as Caixas Agrícolas do sistema. 

Analisa periodicamente os elementos de escrituração de natureza financeira 

das Caixas, avaliando aspectos organizacionais e de funcionamento de 

controlo interno e verifica de uma forma geral o cumprimento da legislação e 

normas aplicáveis, designadamente os elementos de reporte prudencial e 

contabilístico exigidos pelo Banco de Portugal e pelas directrizes da Caixa 

Central; 

 Serviço de Produção Documental e Aprovisionamento - fornece às Caixas 

de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM) e empresas do Grupo Crédito Agrícola um 

leque variado de consumíveis informáticos e de papelaria, material de 

escritório, equipamentos de tratamento de dinheiro e de segurança, bem como 

todo o tipo de impressos inerentes ao exercício da actividade bancária das 

Caixas. Também elabora folhetos, produz relatórios, planos de actividade e 

outros manuais, sendo ainda responsável pela produção e expedição de todo o 

correio central do Grupo CA aos seus clientes. Disponibiliza ainda produtos 

não financeiros através de campanhas promocionais - ouro, porcelanas, 

brindes de Natal, etc. 

 A FENACAM é, por excelência, o Órgão de representação política e institucional do 

Crédito Agrícola, no âmbito nacional e internacional, sendo membro da Associação 

Europeia de Bancos Cooperativos (Bruxelas), da Confederação Internacional do 

Crédito Agrícola (Zurique), da União Internacional de Raiffeisen (Bona) e da Aliança 

Cooperativa Internacional (Genebra). 
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6.4.2. CA VIDA 

 

Ilustração 3 - Logótipo CA Vida (Crédito Agrícola, 2013) 

 

Companhia de Seguros do Ramo Vida  

Surgiu no mercado com o intuito de acompanhar a crescente competitividade do 

mercado financeiro e de oferecer aos clientes do Grupo CA um serviço completo e 

integrado. 

Tem como objectivo procurar constantemente a busca de produtos que melhor servem 

os clientes, associados e Caixas Agrícolas e ao mesmo tempo pelo esforço em se 

manter na primeira linha, tanto na modernidade, como na qualidade do serviço 

prestado. 

6.4.3. CA SEGUROS 

 

Ilustração 4 - Logótipo CA Seguros (Crédito Agrícola, 2013) 

 

Companhia de Seguros do Ramo Não Vida  

Tem como objectivo de oferecer soluções - produtos e serviços não vida - para 

protecção e segurança dos associados e clientes das Caixas Agrícolas, excedendo as 

suas expectativas, num conceito de banca seguros e num espírito de parceria. 

6.4.4. CA SERVIÇOS 

 

Ilustração 5 - Logótipo CA Serviços (Crédito Agrícola, 2013) 
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Centro de Serviços Partilhados, ACE 

Tem como objectivo proporcionar ao Grupo Crédito Agrícola o máximo de eficácia e 

eficiência na prestação de serviços partilhados ao universo das Caixas Associadas. 

Domínio de Actividade 

O Agrupamento tem como finalidade principal a prestação de serviços partilhados 

intra-grupo nas áreas dos sistemas de informação e comunicação, bem como outros 

serviços especializados, designadamente nos domínios do apoio à dinamização do 

negócio e da assessoria fiscal, operação da compensação, serviços operacionais de 

suporte à actividade de Banca Directa (Linha Directa) e canais não presenciais 

(serviços de plataformas digitais para particulares e empresas e balcão 24). 

6.4.5. CA INFORMÁTICA 

 

Ilustração 6 - Logótipo CA Informática (Crédito Agrícola, 2013) 

Sistemas de Informação, S.A. 

Optimizar a utilização das infra-estruturas (físicas e tecnológicas) que servem de 

suporte às tecnologias de informação e ao desenvolvimento de sistemas de 

informação. 

Domínio de Actividade 

A Sociedade tem por objectivo a prestação de serviços em três áreas fundamentais de 

actividade:  

 Gestão de activos de base tecnológica;  

 Gestão e manutenção das instalações e dos centros de dados e de 

telecomunicações;  

 Serviços de apoio e suporte à actividade das empresas de serviços financeiros 

do Grupo e do centro de serviços partilhados. 
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6.4.6. CA GEST 

 

Ilustração 7 - Logótipo CA Gest (Crédito Agrícola, 2013) 

 

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 

Tem por objecto principal a actividade de gestão de um ou mais organismos de 

investimento colectivo e a gestão discricionária e individualizada de carteiras por conta 

de outrem. 

6.4.7. CA CONSULT 

 
Ilustração 8 - Logótipo CA Consult (Crédito Agrícola, 2013) 

 

Assessoria Financeira e de Gestão, S.A.  

É uma empresa especializada em banca de negócios do Grupo Crédito Agrícola. 

Encontra-se especialmente vocacionada para a prestação de serviços de assessoria 

financeira e estratégica às grandes e  médias empresas e entidades públicas. É 

dotada de competências técnicas e conhecimento sectorial que, articulados com a 

oferta de banca comercial do Grupo Crédito Agrícola e os activos tangíveis e 

intangíveis das empresas e dos Estados, constituem factores críticos de sucesso para 

a gestão e desenvolvimento económico e empresarial.  

O âmbito geográfico de actuação da banca de negócios do Crédito Agrícola é global, 

com ênfase, em países europeus, em países com elevada expressão na diplomacia 

económica ibérica e europeia e nos países de raiz lusófona (Cabo Verde, Angola, 

Moçambique e Brasil). 
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6.5. ÁREAS DE NEGÓCIO 

O Grupo Crédito Agrícola oferece diversas soluções para os clientes associados, 
particulares ou empresa, em que pode encontrar, através dos seguintes serviços: 
 

 Rede de balcões a nível nacional; 

 Linha directa; 

 Internet; 

 Telemóvel e outros similares; 

 Balcão 24; 

 Soluções de depósitos e poupança; 

 Soluções de cartões; 

 Soluções de crédito; 

 Solução automóvel; 

 Crédito eco soluções; 

 Soluções de seguro vida e fundos de pensões; 

 Soluções de seguro não vida; 

 Soluções de investimento. 

6.6. POSICIONAMENTO 

O Grupo Crédito Agrícola, nos seus mais de 100 anos de história, tem procurado 

conquistar a sua posição no mercado financeiro, pelo seu trabalho de criar confiança 

junto com os seus clientes. Este Grupo tem particularidade de estar próximo com os 

seus clientes e associados. Como também tem tido um papel fundamental para o 

desenvolvimento das regiões mais isoladas, através dos seus balcões e criando 

políticas de responsabilidade social, como entre outras empregar pessoas da região e 

patrocinar diversas causas.  
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6.7. EVOLUÇÃO DO POSICIONAMENTO 

Nos últimos nove anos o Crédito Agrícola fez uma evolução do seu posicionamento de 

uma instituição que era percebida como antiquada e com uma dimensão ou âmbito de 

actuação regional para o de uma instituição percebida como tendo uma dimensão e 

um âmbito de actuação nacional e sendo moderna, tal como os principais grupos 

bancários que actuam no mercado. 

Neste sentido, para perceber melhor a evolução do Crédito Agrícola para uma 

instituição financeira moderna, no mapa abaixo podemos verificar que o caminho que 

tem sido percorrido pelo CA, de 2004 até à actualidade, tem colocado o grupo no 

quadrante ocupado pelas principais instituições bancárias, embora num território 

distante da concorrência pelo facto do Crédito Agrícola se distinguir pelo seu forte 

enraizamento ao nível das comunidades locais/regionais. 

 
Ilustração 9 – Posicionamento do grupo Crédito Agrícola (Crédito Agrícola, 2013) 

 
Com a evolução do posicionamento do CA, tem-se procurado diferenciar a marca 

através do atributo exclusivo que é o facto o CA de ser o único Banco de base 

cooperativa, moderno e de âmbito nacional. 

Actualmente, o Crédito Agrícola é uma das instituições de crédito mais relevantes para 

o sistema bancário, vindo os seus principais indicadores a apresentar um desempenho 

com uma evolução positiva. 
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Neste sentido, poderemos analisar algumas rubricas e indicadores, para que 

possamos constatar a importância que o Grupo Crédito Agrícola tem no mercado 

nacional. 

6.8. EVOLUÇÃO DO MERCADO - INDICADORES DE SÍNTESE DAS 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS (IFN) 

Para percebermos melhor a posição do Grupo Crédito Agrícola no mercado, face às 

restantes instituições financeiras nacionais, apresentamos mais abaixo vários gráficos, 

referentes ao ano 2012, com comparações feitas com IFN entre as cinco maiores do 

mercado. 

6.8.1. DEPÓSITOS  

À excepção do BPI todos as INF apresentaram um aumento nos depósitos 

provenientes do mercado doméstico. Apesar do Banco Totta se ter destacado ao 

apresentar um crescimento de 8,3% nos depósitos, esta performance apenas se 

traduziu num aumento de 2,0% dos recursos totais, afigurando-se mais como uma 

transferência de outros recursos para depósitos do que um aumento na captação de 

novos recursos. Ao nível dos recursos totais, o Crédito Agrícola é das INF analisadas, 

aquela que apresenta o maior aumento de recursos, sendo este de 4,1%. 
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Ilustração 10 - Evolução dos depósitos - Actividade doméstica (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento Financeiro, 
2013) 
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Ilustração 11 - Variação homóloga dos depósitos (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento Financeiro, 2013) 

 
 

 
Ilustração 12 - Variação homóloga dos recursos (balanço) (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento Financeiro, 2013) 
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Ilustração 13 - Variação homóloga dos recursos de clientes (balanço) (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento Financeiro, 
2013) 

 

 
Ilustração 14 - Evolução dos recursos de clientes totais (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento Financeiro, 2013) 
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Ilustração 15 - Variação homóloga dos recursos de clientes totais (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento Financeiro, 2013) 

 
Nota: os recursos de clientes totais incluem os recursos de “fora de balanço” 

(excluindo fundos de pensões). No caso do SICAM foram adicionados aos recursos de 

clientes de balanço, os recursos alocados aos fundos de investimento da CA Gest e 

aos seguros de capitalização da CA Vida. 

6.8.2. CRÉDITO 

O crédito concedido a clientes (bruto) apresenta uma redução significativa. No caso do 

BCP esta redução, em relação ao período homólogo, atingiu os 9,1%. O Crédito 

Agrícola foi a IFN que menos reduziu a sua carteira de crédito. 

 
Ilustração 16 - Evolução do crédito a clientes – Actividade doméstica (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento Financeiro, 
2013) 
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Ilustração 17 - Variação homóloga do crédito a clientes – Actividade doméstica (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento 
Financeiro, 2013) 

6.8.3. MARGEM FINANCEIRA 

Em relação à margem financeira constatamos que algumas IFN conseguiram enfrentar 

de forma positiva a conjuntura adversa. O BPI e o Totta apresentam respectivamente 

um aumento de 5,9% e 0,3% da margem financeira doméstica. O BPI apresenta como 

justificação para este aumento da margem financeira o ajustamento gradual das taxas 

de juro no novo crédito. 

Pela negativa destaca-se o BCP e a CGD que em termos consolidados apresentaram 

respectivamente uma redução de 35,2% e 20,3% da margem financeira. 

 
Ilustração 18 - Evolução da margem financeira – Actividade doméstica (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento Financeiro, 
2013) 
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Ilustração 19 - Variação homóloga da margem financeira (doméstica) (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento Financeiro, 
2013) 

 

 
Ilustração 20 - Evolução da margem financeira – Actividade consolidada (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento Financeiro, 
2013) 
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Ilustração 21 - Variação homóloga da margem financeira (consolidado) (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento Financeiro, 
2013) 

 
 

Nota: Nos dados fornecidos pelas IFN nem sempre é divulgada uma separação de 

valores entre o sector doméstico e o sector internacional. Motivo pelo qual algumas 

entidades são omissas nos gráficos apresentados, de forma a evitar um enviesamento 

da análise. 

6.8.4. PRODUTO BANCÁRIO 

 Relativamente ao produto bancário é de referir a performance do BPI que apresenta 

um aumento do 42,3% (este resultado deveu-se a um aumento das comissões, 

ganhos com a recompra de passivos e mais valias realizadas na venda de obrigações 

de tesouraria (OT)). 
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Ilustração 22 - Evolução do produto bancário – Actividade doméstica (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento Financeiro, 
2013) 

 

 
Ilustração 23 - Variação homóloga do produto bancário (doméstico) (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento Financeiro, 
2013) 

6.8.5. RESULTADO LÍQUIDO 

Por fim, no que concerne à evolução do resultado líquido, destaca-se o facto do Banco 

BPI ter aumentado significativamente os seus resultados líquidos. No entanto, o 

Crédito Agrícola teve um desempenho negativo comparando com ano homólogo. 
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Ilustração 24 - Evolução do resultado líquido – Actividade doméstica (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento Financeiro, 
2013) 

 

 
Ilustração 25 - Variação homóloga do resultado líquido (doméstico) (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento Financeiro, 
2013) 

 

6.9. EVOLUÇÃO DA QUOTA DE MERCADO POR ÁREA DE NEGÓCIO 

Em todas as áreas de negócio, com excepção do leasing imobiliário, verificou-se em 

2012 uma recuperação de quota de mercado. Embora em algumas variáveis se tenha 

verificado uma evolução negativa, ainda assim, essa evolução foi menos negativa que 

a verificada no mercado, contribuindo para um ganho de quota de mercado. 
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Ilustração 26 - Quota de mercado (Crédito Agrícola, 2012) 

 
Neste sentido, podemos concluir que quase em todas as áreas de negócio tiveram um 

aumento significativo, como por exemplo: 

 No leasing mobiliário em Junho de 2012 teve um crescimento de 3,15% 

comparando com o ano homólogo, que foi de 2,71%; 

 No leasing imobiliário em Junho de 2012, teve um decréscimo de 1,14% 

comparando com o ano homólogo, que foi de 1,27%, sendo esta área de 

negócio a única que desceu. 

 As áreas de negócio que cresceram mais substancialmente foram os seguros 

de vida de 12,50% e cartões de débito de 12,64%.   

6.10. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ASSOCIADOS E CLIENTES 

Actualmente o Grupo Crédito Agrícola tem 1.138.122 Milhões de clientes e 335.331 mil 

clientes associados. 

No gráfico podemos verificar que a carteira de clientes relativamente ao Ano de 2012 

decresceu comparando com ano de 2011. 
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Ilustração 27 - Evolução clientes e Associados (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de Marketing, 2013) 

 
Este decréscimo é devido a um processo de melhoria da qualidade de carteira de 

clientes e também a uma maior proporção de clientes associados inactivos. 

 
Ilustração 28 - Variação clientes e associados (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de Marketing, 2013) 

6.11. SEGMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES 

Segundo Churchill Jr e Peter a segmentação “é o processo de dividir um mercado em 

grupo de compradores potenciais com necessidades, desejos, percepções de valores 

ou comportamento de compra semelhante.” (Churchill JR. & Peter, 2005) 

A estratégia de segmentação consiste na utilização do marketing diferenciado, isto é, o 

uso de acções de marketing projectadas especificamente para cada grupo de clientes 

identificados. 

 -
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Os profissionais de marketing não criam segmentos; sua tarefa é identificá-los e 

decidir em quais vão se concentrar. 

O universo dos clientes e associados do Grupo, está caracterizado em função aos 

seguintes macro segmentos:   

 Particulares; 

 Empresários em Nome Individual (ENI); 

 Empresas. 

6.11.1. PARTICULARES 

Particulares – São todos os clientes particulares a partir dos 0 anos de idade, 

desagregando-se este macro segmento nos seguintes segmentos: 

 Jovens – Clientes com idade dos 0 aos 25 anos de idade; 

 Adulto – Clientes com idade igual ou superior a 31 anos e inferior a 65 anos. 

 Sénior – Clientes com idade igual ou superior a 65 anos; 

 Alto – Clientes com idade igual ou superior a 25 anos e com património 

financeiro igual ou superior a €25.000; 

 

O macro segmento de Particulares é também constituído pelos seguintes segmentos 

transversais: 

 Emigrante – Clientes com idade igual ou superior a 25 anos e com contractos 

(produtos) emigrantes ou com nacionalidade portuguesa e morada fiscal no 

estrangeiro; 

 Imigrante – Clientes com idade igual ou superior a 25 anos e com 

nacionalidade estrangeira e morada fiscal em Portugal; 

6.11.2. EMPRESÁRIOS EM NOME INDIVIDUAL (ENI) OU PROFISSIONAIS 
LIBERAIS 

Empresários em Nome Individual (ENI) ou Profissionais Liberais – São todos os 

clientes com actividade económica em nome individual, com idade igual ou superior a 

18 anos. 
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6.11.3. EMPRESAS E INSTITUIÇÕES 

Empresas e Instituições – Empresas e instituições s/ fins lucrativos, administração 

central, administração regional e local, instituições de crédito e instituições de Crédito 

Agrícola. 

 

Ilustração 29 - Segmentos Clientes 2011 (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de Marketing, 2013) 

 

 
Ilustração 30 - Segmentos Clientes 2012 (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de Marketing, 2013) 

 
Concluímos que a nível do segmento particular o Grupo CA, do ano 2011 a 2012 

perdeu significativamente clientes. 
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6.11.4. CLIENTES ASSOCIADOS 

Associados – Os clientes associados podem ser simultaneamente particulares, 

empresários em nome individual ou empresas. A título de exemplo, caracterizam-se os 

associados particulares em função dos vários segmentos a que pertencem. 

 
Ilustração 31 - Segmento associados (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de Marketing, 2013) 
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6.12. COBERTURA DO TERRITÓRIO PELAS AGÊNCIAS 

Neste mapa, podemos ter a noção da cobertura do Crédito Agrícola do território 

nacional, em termos de número de caixas agrícolas por concelho e distrito.   

 
 
 

 
Podemos concluir que as Caixas Agrícolas estão em quase todo o território Nacional, 

com a implementação do grupo em todas as regiões excepto na Madeira. A 

implantação do Crédito Agrícola é mais forte no interior e no sul do país, tendo os 

grandes centros urbanos como Lisboa e Porto uma presença menos forte em termos 

de balcões do Crédito Agrícola. 

6.13. EVOLUÇÃO DO Nº DE AGÊNCIAS CA 

No mapa mais abaixo, podemos visualizar todas as agências do Crédito Agrícola em 

Portugal. 

Ilustração 32 - Mapa de cobertura do território pelas agências do Crédito Agrícola (Marktest, 2011) 
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Actualmente o Crédito Agrícola tem 693 agências, relativamente ao ano 2011 fechou 3 

agências. 

Neste sentido, no gráfico podemos verificar a evolução de nº de agências desde 2010, 

até ao ano 2012.  

Ilustração 33 - Agências Crédito Agrícola (Crédito Agrícola, 2011) 



Proposta de desenvolvimento de um sistema de incentivos à área comercial: o caso do Crédito Agrícola 
 
 
 
 

 
Nuno Miguel dos Santos Gouveia Simões   104 
 
 

Ilustração 34 - Evolução número de agências (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de Marketing, 2013) 

6.14.  COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS 

Considerando o número de agências, o Crédito Agrícola é actualmente a 6.ª Instituição 

Financeira (com 693 agências), sendo o Banco Comercial Português a 1ª, com 903 

agências. 

 

Ilustração 35 - Análise da Concorrência de nº de agências (APB, 2011) 

 

6.15. ANÁLISE DO MEIO ENVOLVENTE 

Para o projecto que desejamos pôr em prática, a implementação de uma proposta de 

sistema de incentivos para o Grupo Crédito Agrícola, realizámos uma análise PEST. 

2010 2011 2012

691 

696 

693 

Nº de Agências 

903 
848 

751 705 697 693 
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Pretende-se com estas análises validar se, no actual contexto de actuação do Crédito 

Agrícola e com as condições existentes no Grupo, será possível a concretização do 

novo sistema de incentivos.    

6.16. ANÁLISE P.E.S.T. 

A análise PEST consiste na caracterização dos factores macro ambientais que 

definem o ambiente de actuação e condicionam a mesma. Esta análise representa o 

ponto de partida para a caracterização das influências ambientais externas 

importantes no passado, de potenciais mudanças que podem ocorrer no presente e 

das repercussões no futuro da organização e dos seus concorrentes.  

A análise PEST baseia-se essencialmente nas influências que os factores políticos, 

económicos, socioculturais e tecnológicos podem ter, de forma positiva ou negativa, 

para a empresa. 

 Aspectos político-legais - Legislação de protecção ambiental; política fiscal; a 

lei do comércio externo; a lei de trabalho; a estabilidade do governo; legislação 

de monopólios. 

 Aspectos económicos - As taxas de juros; a inflação; a moeda (euro); o 

rendimento disponível dos consumidores; a energia; os custos. 

 Aspectos socioculturais – Estão incluídos factores como: a demografia; a 

distribuição do rendimento nos mercados; tipo de produtos e serviços. 

 Aspecto tecnológico – Orçamento da empresa; aposta na inovação e 

tecnologia; na velocidade de transferência e desenvolvimento dessa 

tecnologia; a protecção dos dados. 
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Tabela 1 - Análise P.E.S.T. (Tabela nossa, 2013) 

Fonte: Tabela nossa 

 Aspectos positivos Aspectos negativos 
 
 
Político-legais 

 Cumpre e respeita 
a legislação;  

 Regime Jurídico 
específico para o 
Crédito Agrícola, 
que condiciona a 
actividade;  

 
 
 
Económicos 

 Política de 
responsabilidade 
social para 
desenvolvimentos 
de Regiões e 
Localidades; 

 Reinvestimento de 
resultados no 
desenvolvimento 
económico das 
regiões onde está 
inserido; 

 
 Carteira de Clientes 

em linha com a 
implantação; 

 
Sócio–culturais 

 Instituição 
centenária; 

 Relação de 
proximidade com 
os clientes; 

 População 
envelhecida;  

 Nome da Instituição 
ligado à agricultura;  

 
 
 
Tecnológicos 

 Aposta na 
Inovação e 
tecnologia, com 
desenvolvimento 
de canais directos 
e digitais; 

 Rede de agências 
moderna; 

 Custos elevados no 
desenvolvimento 
das tecnologias de 
informação; 

 

 

Concluímos que o Crédito Agrícola ao longo dos tempos tem evoluído gradualmente, 

investido na tecnologia internamente, criando infra-estruturas para os seus 

colaboradores poderem usufruir da melhor maneira. A nível externo tem cumprido a 

sua obrigação com o Banco Portugal como a sociedade criando políticas de 

desenvolvimento para as regiões através de apoios ou políticas de sustentabilidade. 

“O ambiente geral é formado por seis componentes: ambiente demográfico, ambiente 
económico, ambiente natural (meio ambiente), ambiente tecnológico, ambiente político-
legal e ambiente sociocultural. Esses ambientes contêm forças que podem produzir um 
impacto importante sobre os participantes do ambiente de tarefa. Participantes do 
mercado devem prestar muita atenção nas tendências e nos acontecimentos desses 
ambientes e realizar ajustes oportunos em suas estratégias de marketing.” (Kotler & 
Keller, 2009) 
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7. SISTEMA DE INCENTIVOS DO GRUPO - SITUAÇÃO ACTUAL  

7.1. CONCEITO DO MODELO ACTUAL 

Os sistemas de incentivos são um elemento de gestão estratégica de uma 

organização, que por sua vez promovem o alinhamento dos colaboradores com os 

objectivos estratégicos da empresa.  

Na parte que for aplicável à função que ocupam, a sua mobilização para o 

desenvolvimento e concretização desses objectivos ajuda a estimular e a agir nesse 

sentido. 

Por isso qualquer sistema de incentivos tem uma natureza complexa, porque integra 

componentes de natureza tangíveis e intangíveis (produtos e serviços). 

Neste sentido, definimos que um sistema de incentivos, é um conjunto de instrumentos 

coerentes e alinhados com a estratégia da empresa, que em contrapartida é prestada 

pelo colaborador aos resultados do negócio, através do seu desempenho profissional 

e se destinam a reforçar a sua motivação e produtividade. 

Ilustração 36- Quadro da Produtividade, Motivação e Satisfação (Câmara, Rodrigues, & Guerra, 2007) 

 
Na figura em cima, podem verificar que não existe produtividade elevada se as 

pessoas não estiverem motivadas para o projecto da empresa e para o seu trabalho, e 

não é possível obter motivação, de forma sustentada, sem que a empresa faça uma 

correcta gestão dos factores de satisfação. 

E é esta equação que frequentemente falha e que, apesar de investimentos em 

tecnologia e automatização de processos, não consegue recolher os dividendos 

esperados, em termos de produtividade acrescida. 
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A teoria de expectativa desenvolvida por Michael Porte e Edward Lawer ajuda a 

explicar o comportamento das pessoas em relação às recompensas que uma empresa 

lhes disponibiliza. 

 

Ilustração 37 - Quadro da teoria de expectativa desenvolvida por Michael Porter e Edward Lawer (Câmara, Guerra, & Rodrigues, 2007) 

Sendo que estes autores explicam, com base em aprofundado trabalho de campo, é 

que um colaborador, quando confrontado com um incentivo em concreto, faz uma 

análise pessoal sobre o valor que a mesma tem para si e sobre o esforço necessário 

para conseguir atingir. 

Se dessa análise custo-benefício resultar um saldo positivo, o colaborador fará o 

esforço requerido para ter o nível de desempenho que lhe permita usufruir da 

recompensa seja ela material ou imaterial. 

Se concluir que o valor da recompensa não compensa o esforço implícito para atingir, 

desmobiliza-se nem tenta lá chegar. 

Este deve ser um ponto de reflexão para os gestores, ao desenharem as várias 

componentes do sistema de incentivos. 

É oportuno, neste ponto, relembrar que a população de uma empresa não é uma 

massa indiferenciada de pessoas, mas que, utilizando as ferramentas de marketing 

interno, é possível segmentá-la em grupos, dotados de homogeneidade, no que toca 

às suas necessidades, expectativas e aspirações em relação à empresa. 

Este é ponto-chave, porque tendo o Sistema de recompensas natureza complexa, fará 

todo o sentido ter uma oferta diferenciada, nesta área, que vá ao encontro do que é 

mais importante para cada segmento da população da empresa. 
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A situação existente neste momento assenta num plano de marketing comum a todo o 

Grupo onde são definidos os objectivos estratégicos para o ano seguinte e o conjunto 

de iniciativas e campanhas a realizar para dinamizar a actividade comercial.  

Por outro lado, cada Caixa define os seus próprios objectivos com o auxílio de uma 

equipa que efectua o acompanhamento do negócio e determina ainda qual o plano de 

acção comercial que pretende adoptar, considerando o conjunto de campanhas e 

acções propostos pelo plano de marketing do Grupo, atendendo aos objectivos 

prioritários que pretende cumprir e às particularidades do seu mercado de actuação. 

Na definição do plano de acção comercial, a escolha das campanhas a incluir no 

mesmo também considera a importância que as mesmas terão para a concretização 

dos objectivos comerciais, a facilidade de concretização e os incentivos que poderão 

ser atribuídos. 

Cada unidade de negócio define os objectivos comerciais anuais relativos à sua oferta, 

as campanhas e acções que considera relevantes para apoiar as CCAM na 

concretização desses objectivos e os incentivos que serão atribuídos. 

O que se pretende é que exista um maior alinhamento entre os 3 vectores que são os 

objectivos comerciais, as acções planeadas e o esforço comercial a realizar, os 

incentivos que forem atribuídos têm a finalidade de desenvolver da melhor maneira o 

negócio do Grupo Crédito Agrícola e fazer crescer os seus resultados. 

Actualmente existe um grande desalinhamento entre os objectivos, o impacto 

pretendido nos resultados, o esforço comercial que é realizado e os incentivos 

atribuídos. Pretende-se que esta situação seja alterada com o novo sistema de 

incentivos, que deverá ser comum a todas as unidades de negócio e, desta forma, 

fazer com que haja uma actuação mais articulada e em função das prioridades que 

forem definidas. 

A situação existente tem um factor adicional de complexidade em virtude de cada 

Caixa Agrícola poder ter o seu próprio sistema de incentivos, o que faz com que as 

CCAM possam, tal como as unidades de negócio que têm sistemas de incentivos, 

definir os seus próprios critérios de atribuição de incentivos. 

Isto leva a que a gestão dos incentivos seja efectuada também de forma dispersa, 

pois, por um lado, as unidades de negócio definem os seus critérios de atribuição e 
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distribuem incentivos pelas CCAM e, por outro, as próprias Caixas Agrícolas também 

atribuem e gerem os incentivos atribuídos à sua estrutura comercial.  

O pretendido é que a definição dos objectivos comerciais mais importantes passe a 

ser feita de forma central, podendo as CCAM e as unidades de negócio definir 

objectivos complementares a concretizar. 

As unidades de negócio deverão passar a concentrar-se na definição dos critérios de 

atribuição de incentivos e na dinamização, de forma articulada, da estrutura das 

CCAM, para que estas atinjam os objectivos. 

A gestão dos incentivos atribuídos deverá passar a ser feita exclusivamente pelas 

CCAM, devendo ser uma actividade partilhada entre o conselho de administração e a 

coordenação comercial de cada Caixa Agrícola. Os colaboradores passarão a ter uma 

visão de conjunto dos incentivos que lhes forem atribuídos pela concretização. 

Neste sentido, foi feita uma caracterização do actual modelo de atribuição de 

incentivos e dinamização comercial, que se resumem no quadro seguinte, procurando-

se sistematizar para as várias entidades que atribuem incentivos as principais 

características do seu sistema. 
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Ilustração 38 - Sistema de incentivos existente (Ilustração nossa, 2013) 

Como se constata, os diferentes sistemas de incentivos que existem têm também 

diferentes condições de funcionamento. 

7.2. ANÁLISE DO PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS E ATRIBUIÇÃO 
DE INCENTIVOS 

O Grupo CA elabora anualmente um plano de actividades, que inclui o plano de 

marketing e também os planos de negócio das empresas participadas e de outras 

unidades de negócio. 

Neste plano estão também definidos os princípios orientadores da actividade e os 

objectivos de crescimento para as várias áreas de negócio. Estes objectivos são 

definidos com base num contributo de um grupo de Caixas Agrícolas e também de 

acordo com as previsões de cada área de negócio. 

O plano de marketing considera também as prioridades de actuação nas várias 

componentes do marketing-mix e define o conjunto de campanhas e outras iniciativas 

comerciais relevantes para a dinamização da actividade comercial e crescimento do 

negócio, para além de determinar o orçamento. 

Caixa CA Seguros CA Vida CA Gest Outras UN

Por Área de Negócio

Por Família de Produto / Produto X X X X
Por campanha do Plano de Marketing X X X X X

Por Campanha Comercial X X X X
Por Acção de Marketing Local X X X

Por Iniciativa Oportunística (Desafio) X X
Caixa X X X

Balcão X X
Colaborador comercial X X X X

Colaborador com funções de suporte X

Planeamento A atribuição é planeada e comunicada? Planeado Planeado / 
Oportunístico

Planeado / 
Oportunístico Planeado Planeado / 

Oportunístico

Acompanhamento (Como é feito) Sem suporte 
Aplicacional

Com suporte 
Aplicacional

Com suporte 
Aplicacional

Sem suporte 
Aplicacional

Sem suporte 
Aplicacional

Gestão e 
distribuição dos 

incentivos

Os incentivos podem ser distribuídos de 
forma diferente pela Direcção / 

Coordenação Comercial da Caixa?
Sim Não Não Não Não

Definição do Incentivo Não Não Não Não Não

Acompanhamento No fim das 
campanhas

No fim das 
campanhas

No fim das 
campanhas

No fim das 
campanhas

No fim das 
campanhas

Atribuição do Incentivo É informada É informada É informada Sim Sim

Envolvimento da 
Direcção da Caixa / 

Coordenação 
Comercial

Sistemas de Incentivos

Definição de 
Objectivos

Atribuição dos 
incentivos
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Todas as CCAM definem objectivos comerciais anuais para as áreas de negócio mais 

relevantes, sendo apoiadas neste processo pela Caixa Central e pelas empresas 

participadas. 

Com base nos objectivos comerciais e atendendo às particularidades do seu mercado 

de actuação, cada CCAM define o seu plano de acção comercial, onde são 

consideradas as campanhas do plano de marketing do Grupo que a Caixa Agrícola 

decide implementar e as acções locais que são pensadas especificamente para apoiar 

a CCAM na concretização dos seus objectivos. 

“Uma empresa inteligente cria um alto nível de satisfação de funcionários, que leva a 
um esforço maior, que leva a produtos e atendimento de melhor qualidade, que criam 
maior satisfação de clientes, que leva a negócios mais regulares, que levam a maiores 
taxas de crescimento e lucro, que levam a um alto nível de satisfação de accionistas, 
que leva a mais investimentos e assim por diante. Esse é o círculo virtuoso que 
significa lucros e crescimento.” (Kotler & Keller, 2009) 

Ao cumprimento dos vários objectivos é depois associada a atribuição de incentivos 

pelas CCAM que tenham sistemas de incentivos próprios ou pelas unidades de 

negócio, com o objectivo de orientar o esforço comercial a realizar pelos 

colaboradores e a reconhecer o mesmo.  

Desta forma, existe, em cada Caixa Agrícola, uma relação directa entre os objectivos 

comerciais anuais definidos, o plano de acção comercial e os objectivos específicos de 

cada iniciativa prevista neste plano. O cumprimento ou superação destes últimos, a 

par de uma actividade comercial corrente proactiva e atenta ao cumprimento dos 

objectivos comerciais anuais, são condições necessárias, para assegurar o 

crescimento sustentável de cada Caixa. 

A atribuição de incentivos não está, no entanto, normalmente alinhada com todos os 

objectivos a concretizar, pois as unidades de negócio que têm sistemas de incentivos 

mais estruturados e com um orçamento de suporte mais significativo, as seguradoras, 

utilizam-na para focar a estrutura comercial das CCAM na concretização dos 

objectivos de seguros.  

Como não há atribuição de incentivos de forma tão estruturada para as restantes 

áreas de negócio, nem orçamento com capacidade de dinamização equivalente, esta 

situação leva a que, com frequência, haja uma dispersão da estrutura comercial, que 

se foca mais na concretização dos objectivos de seguros e faz um maior esforço para 
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atingir os mesmos do que os objectivos de outras áreas de negócio, que não atribuem 

ou atribuem menos incentivos. 

Outro aspecto importante tem a ver com a necessidade de, antes e depois da 

realização de cada iniciativa, se proceder a uma análise do impacto que a mesma 

pode ter na conta de resultados e de alinhar também a atribuição de incentivos em 

função deste contributo. 

7.3. PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS 

Analisando mais detalhadamente o processo de definição de objectivos comerciais do 

Grupo CA, constata-se que o mesmo é complexo e moroso, sobretudo devido à 

necessidade de envolver várias entidades na definição. 

Neste sentido, este processo tem início no mês de Julho de cada ano e termina 

habitualmente entre Fevereiro e Março do ano seguinte. 

 1.ª Fase (Julho): 

Em Julho de cada ano o conselho de administração executivo divulga um despacho 

orientador para o Grupo que contém as principais linhas estratégicas de orientação e 

de actuação para todas as entidades (Caixas Agrícolas e empresas participadas). 

 2.ª Fase (Agosto/Setembro): 

Durante o mês de Agosto e o princípio de Setembro são definidos objectivos pelas 

várias unidades de negócio, considerando as prioridades definidas pelo conselho de 

administração executivo. 

 3.ª Fase (Setembro /Outubro): 

Entre o princípio do mês de Setembro e o início do mês de Outubro, são definidos 

objectivos para as várias áreas de negócio por um 1.º grupo de Caixas Agrícolas. Este 

grupo é composto por 25 a 30 Caixas Agrícolas que são as mais representativas em 

termos de volume de negócio. 

Neste processo, que é feito com o apoio do Departamento de Marketing, são 

consideradas as prioridades definidas pelo conselho de administração executivo e os 

objectivos que as unidades de negócio pretendem propor às CCAM. 
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 4.ª Fase (Outubro/Novembro): 

Nesta fase o conselho de administração executivo da Caixa Central define os 

objectivos de crescimento do Grupo para cada área de negócio, tendo em 

consideração os objectivos anteriormente definidos pelas Caixas Agrícolas e 

propostos pelas unidades de negócio. 

 5.ª Fase (Novembro): 

Durante o mês de Novembro, depois de definidos os objectivos pelo 1.º grupo de 

CCAM, são definidos objectivos pelas restantes Caixas Agrícolas para todas as áreas 

de negócio. 

 6.ª Fase (Dezembro): 

Nesta fase, os objectivos de crescimento definidos pelo conselho de administração 

executivo da Caixa Central são incluídos no plano de actividades para o ano seguinte, 

que é levado a aprovação na assembleia geral do Crédito Agrícola. Esta assembleia 

realiza-se todos os anos no início do mês para aprovar o plano de actividades para o 

ano seguinte. 

 7.ª Fase (Dezembro a Fevereiro): 

Nesta última fase do processo de definição de objectivos, cada CCAM distribui os 

objectivos que definiu para o ano pelos seus balcões, sendo, quando necessário, feita 

uma actualização de valores que já considera os dados de fecho do ano anterior. 

Para a definição de objectivos comerciais anuais é utilizada uma aplicação específica, 

que permite simular para cada CCAM os objectivos e o respectivo impacto na conta de 

exploração.  

O acompanhamento da execução dos objectivos comerciais ao longo do ano é feito 

através de duas outras aplicações informáticas disponíveis para as Caixas Agrícolas: 

uma de carácter comercial e para acompanhamento de objectivos, a outra para 

análise do desempenho comercial e que também está preparada para assegurar a 

implementação de um sistema de incentivos. 
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7.4. PLANEAMENTO DA ACÇÃO COMERCIAL E ACOMPANHAMENTO  

O processo de planeamento das campanhas de marketing e acções comerciais tem 

uma particularidade específica, pois todas as campanhas ou acções comerciais que se 

pretendem realizar são discutidas num órgão, a comissão de marketing e política 

comercial, onde estão representadas as Caixas Agrícolas reconhecidas por terem o 

melhor desempenho comercial, as unidades de negócio e as unidades de suporte (p.e. 

sistemas de informação e recursos humanos). 

Neste órgão, que é moderado pelo Departamento de Marketing, a proposta de plano 

anual de campanhas e acções comerciais é debatida, sendo também apresentadas à 

discussão todas as propostas de outras iniciativas que se pretendam realizar.  

O plano de campanhas de marketing e acções comerciais considera assim diferentes 

tipos de iniciativas, que pretendem assegurar a articulação dos objectivos e 

prioridades que são estratégicos para o Grupo CA e para a sua actuação no mercado 

nacional com os objectivos e prioridades relevantes para as Caixas Agrícolas 

desenvolverem uma estratégia de actuação no contexto específico do seu mercado 

local de actuação. 

7.5. ACTUAÇÃO A NÍVEL NACIONAL 

O plano de campanhas de marketing e acções comerciais permite a cada CCAM 

participar na estratégia de marketing do Grupo CA através da sua participação nos 

diferentes tipos de acções propostos que, pela sua diversidade, pretendem servir os 

objectivos estratégicos e prioridades de marketing do Grupo e das várias áreas de 

negócio. 

Os vários tipos de acções que são implementadas são: 

• Macro campanhas – Estas Campanhas assumem um carácter puramente 

institucional, para a divulgação da marca CA e reforço do posicionamento pretendido.  

• Campanhas de marketing – Campanhas de âmbito nacional que estão 

enquadradas nos objectivos próprios de uma ou várias unidades de negócio, servindo 

as prioridades destas, mas igualmente as do Grupo.  
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• Acções comerciais – Acções de âmbito nacional, regional ou local que estão 

enquadradas nos objectivos próprios de Caixas Agrícolas e/ou de unidades de negócio 

e que permitem complementar as iniciativas acima referidas e assim contribuir para o 

cumprimento dos objectivos comerciais das Caixas associadas, das empresas 

participadas e das unidades de produto.  

Estas iniciativas pretendem promover o contacto comercial proactivo por parte dos 

colaboradores dos balcões das Caixas Agrícolas, junto de clientes alvo seleccionados 

previamente, e com diferentes tipos de objectivos, designadamente: 

 Negociação/renovação de depósitos a prazo que se vão vencer; 

 Retenção de clientes com saldo de depósitos elevado, mas pouco vinculados; 

 Promoção da oferta básica a novos clientes; 

 Promoção da oferta básica a clientes actuais não vinculados; 

 Oferta de produtos a clientes propensos à sua aquisição; 

 Venda cruzada de produtos que fazem parte de uma solução de oferta 

específica para um segmento, a clientes do segmento que não os possuem;  

 Venda de produtos de seguros/protecção a clientes com crédito; 

 Activação de clientes com cartão de crédito sem utilização; 

 Adesão de clientes ao Crédito Agrícola via internet e activação dos mesmos. 

 
• Programas específicos – são iniciativas basicamente de âmbito nacional que 

normalmente assumem um carácter de repetição e continuidade e que têm como 

objectivo actuar sobre segmentos mais específicos.  

• Acções de vencimento de crédito e depósitos – acções de âmbito nacional, que 

estão enquadradas nos objectivos próprios de Caixas Associadas e que permitem 

complementar as iniciativas acima referidas e assim contribuir para o cumprimento dos 

objectivos comerciais das Caixas associadas. 

Têm uma duração definida, realizando-se uma acção por trimestre, e pretendem 

promover o contacto comercial proactivo por parte dos colaboradores dos balcões das 

Caixas, junto de clientes alvo seleccionados previamente. Estas acções pretendem 

dinamizar a renovação de crédito em bons clientes e de depósitos. 
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7.6. ACTUAÇÃO A NÍVEL LOCAL 

Cada Caixa pode igualmente, e como já referido, definir no seu plano de acção 

comercial o conjunto de campanhas de marketing e acções comerciais que melhor 

suportam os objectivos que pretende concretizar considerando as particularidades do 

seu mercado local de actuação e o potencial de desenvolvimento da sua carteira de 

clientes. 

O plano de acção comercial complementa o processo de definição de objectivos 

comerciais, enquadrando a programação da actuação comercial da Caixa Agrícola, 

que permite combinar as macro campanhas e campanhas do plano de marketing com 

iniciativas mais específicas como as acções comerciais, outras iniciativas e as acções 

de marketing local, sendo estas desenvolvidas especificamente para cada CCAM. 

Para implementar as acções previstas no plano de cada Caixa Agrícola, assim como 

acompanhar a sua execução e a concretização dos objectivos comerciais as CCAM 

que o pretenderem podem realizar a definição de objectivos comerciais e planeamento 

local com recurso a uma metodologia especificamente desenvolvida para o efeito e 

com o apoio de dinamizadores de negócio do Departamento de marketing.  

Pela importância que têm no enquadramento do ciclo anual de gestão e dinamização 

da actividade comercial de cada Caixa Agrícola, as várias actividades referidas são 

realizadas com o apoio de todas as unidades de negócio que têm equipas de 

dinamizadores para apoiar directamente as CCAM, cabendo ao Departamento de 

Marketing da Caixa Central a responsabilidade de assegurar que a actuação de todas 

as unidades de negócio é feita de forma articulada e em suporte às Caixas Agrícolas. 

O plano de campanhas de marketing e acções comerciais do Grupo e os vários planos 

de acção comercial das Caixas Agrícolas são o resultado de todo o processo de 

planeamento, de que mostramos como exemplo o plano do Grupo para o ano 2012. 
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Ilustração 39 - Plano de marketing 2012 (Crédito Agrícola, Plano de Marketing, 2012) 
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7.7. ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS 

No actual modelo de dinamização comercial, a atribuição de incentivos é feita por 

várias CCAM e algumas unidades de negócio de forma individual e sem ter em 

consideração a necessidade de articulação com outras prioridades de actuação do 

Grupo ou prioridades específicas de outras áreas de negócio. Isto é, cada unidade de 

negócio atribui os incentivos para dinamizar a estrutura comercial das CCAM na venda 

dos seus produtos sem ter em atenção a articulação com as outras unidades de 

negócio.  

7.8.  OBJECTIVOS CONTEMPLADOS 

As áreas de negócio e objectivos actualmente considerados para atribuição de 

incentivos são os de seguros vida e fundos de pensões, os de seguros não vida e, 

para as CCAM que têm sistemas de incentivos específicos, os objectivos de diversas 

áreas de negócio e alguns objectivos complementares. 

Não existe um conjunto de objectivos transversais a todas as áreas de negócio e que 

sirva também a concretização de objectivos específicos de dinamização da actividade 

comercial e de realização dos objectivos das iniciativas comerciais que se realizam. 

7.9. ÁREAS DE NEGÓCIO 

Existem diversas áreas de negócio a dinamizar, mas, como referido, a maioria não tem 

suporte em termos de atribuição de incentivos: 

 Depósitos e crédito – sem atribuição de incentivos; 

 Meios electrónicos de pagamento – apenas com atribuição de incentivos 

específicos nalgumas campanhas; 

 Canais directos e digitais – sem atribuição de incentivos; 

 Depósitos estruturados – sem atribuição de incentivos; 

 Oferta para a emigração – sem atribuição de incentivos; 

 Oferta internacional – sem atribuição de incentivos; 

 Oferta do mercado de capitais – sem atribuição de incentivos; 

 Fundos de investimento mobiliário e gestão de patrimónios – sem atribuição de 

incentivos; 
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 Fundos de investimento imobiliário – com atribuição de incentivos específicos 

em campanhas; 

 Seguros vida e fundos de pensões – com sistema de incentivos; 

 Seguros não vida – com sistema de incentivos. 

7.10. COMO É FEITA A ATRIBUIÇÃO E O SEU ACOMPANHAMENTO 

As unidades de negócio atribuem incentivos de acordo com critérios específicos, que 

são definidos em função dos objectivos comerciais anuais, dos objectivos de 

campanhas ou acções comerciais que essa área de negócio pretende atingir ou da 

importância que determinados produtos têm. 

Estas unidades de negócio dispõem de um orçamento próprio e fazem a atribuição 

dos incentivos quase na sua totalidade directamente à estrutura comercial das CCAM. 

Isto é directamente aos colaboradores e sem que haja intervenção dos conselhos de 

administração ou coordenações comerciais das CCAM. 

O acompanhamento da atribuição dos incentivos é feito através de relatórios de 

acompanhamento das campanhas, acções comerciais e acções locais que são 

realizadas e também por intermédio de relatórios gerados por aplicações informáticas, 

disponíveis no sítio web interno. 

No caso das Caixas Agrícolas estas definem também quais os critérios de atribuição 

dos incentivos oferecidos pelo seu orçamento e, no acompanhamento, são elaborados 

relatórios específicos por cada CCAM para monitorizar a atribuição. 

7.11. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DE DINAMIZAÇÃO 
COMERCIAL EXISTENTE 

Considerando o referido anteriormente, constata-se que, no actual modelo de 

dinamização comercial, existe um desequilíbrio de funcionamento que resulta das 

disparidades que se verificam entre os incentivos atribuídos por algumas unidades de 

negócio às Caixas para dinamizar a sua estrutura comercial, o esforço comercial que a 

intensidade dos incentivos exige à estrutura comercial e a importância e contributo que 

estas unidades de negócio efectivamente têm para o produto bancário das Caixas e 

do Grupo. 
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Constata-se também que, quanto maior o montante disponível para atribuição de 

incentivos, maior a dispersão e o desalinhamento, sendo as seguradoras do Grupo as 

entidades que dispõem dos maiores orçamentos e que mais iniciativas de dinamização 

realizam. 

Esta disparidade leva a que, como referido, os colaboradores das CCAM optem por 

utilizar a maior parte do seu tempo disponível para a acção comercial na 

implementação das campanhas ou acções comerciais com incentivos mais atractivos, 

habitualmente as propostas pela CA Seguros e CA Vida, em detrimento de outras 

campanhas ou acções comerciais, previstas no plano de marketing, respeitantes a 

outras áreas de negócio, inclusive a bancária.  

Este comportamento dispersivo é também, com frequência, contrário às prioridades 

comerciais estabelecidas pelas próprias Caixas para a sua rede, levando a que 

objectivos comerciais estabelecidos tenham que ser revistos ou a que tenha que ser 

pedido um esforço comercial adicional à rede, nem sempre realizado, para permitir às 

Caixas a concretização dessas prioridades. 

7.12. ANÁLISE DA PRODUTIVIDADE POR AGÊNCIA E COLABORADOR 

Na análise da produtividade por agência e colaborador, obtemos os valores de 

produção nova dos recursos, créditos e seguros não vida e vida, referentes ao ano 

2012. 

Para esta análise foi tida em consideração a dimensão do grupo em termos do número 

de balcões, que actualmente são 693 balcões e o número de colaboradores a 

desempenhar a função da actividade comercial, que são cerca de 2.500. 

No gráfico em baixo, visualizamos a produtividade por agência e colaborador. 
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Ilustração 40 - Análise da Produtividade por agência e colaborador (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de Marketing, 
2013) 

 
Concluímos que as áreas de negócio em que há mais produtividade são os recursos e 

os seguros, sendo que a soma das duas seguradoras (vida e não vida), tem um 

grande impacto na produtividade. 

Sendo os recursos o produto essencial do negócio, pois todos os clientes têm que ter 

uma conta à ordem para se relacionar com o Crédito Agrícola, verifica-se que, no caso 

dos seguros, que são produtos de venda mais difícil que os depósitos, a produtividade 

é elevada e, julgamos, em grande parte atribuível ao facto de os colaboradores 

receberem incentivos. 

A terceira família de produtos com mais produtividade é o crédito, seguindo-se outras 

áreas. Da análise, constata-se que a produtividade não é neste caso tão elevada como 

nos seguros, pelo que poderia ser útil a existência de um sistema de incentivos que 

ajudasse a dinamizar esta área de negócio.  

7.13. RESULTADOS DE CAMPANHAS E ACÇÕES COMERCIAIS 

Atendendo a que a atribuição de incentivos é um factor essencial para dinamizar a 

concretização dos objectivos das campanhas e acções comerciais que se realizam, foi 

feita uma análise dos resultados deste tipo de iniciativas. 

Em 2012 realizaram-se 36 campanhas/acções, embora vários tenham tido como oferta 

múltiplos produtos, o que eleva para 42 as campanhas implementadas. 
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Os seguros foram a área de negócio com o maior número de campanhas, totalizando 

cada uma das áreas (vida e não vida) 22% das campanhas existentes, o que 

representa 44% das campanhas/acções. 

As campanhas/acções de promoção de depósitos representaram 12% das iniciativas. 

Para os fundos de investimento mobiliário realizaram-se 12% das campanhas/acções; 

Os fundos de investimento (mobiliários e imobiliários) representaram 17% do total de 

campanhas/acções. 

De seguida apresenta-se um gráfico que resume esta situação. 

 
Ilustração 41 - Distribuição das campanhas/acções realizadas por área de negócio (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento 

de Marketing, 2013) 
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Analisando a participação das Caixas e concretização dos objectivos por Área de 

Negócio: 

 
Ilustração 42 - Resultado das campanhas e acções comerciais (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de Marketing, 2013) 

 
 A nível global, verificamos que a participação média das Caixas foi de 81,2%, tendo a 

concretização média do objectivo sido de cerca de 63,2%. 

Verificamos ainda que: 

 As campanhas/acções de promoção de seguros não vida e de seguros risco 

vida tiveram a maior participação média das Caixas (88% e 83% 

respectivamente); 

 As campanhas/acções de depósitos tiveram a melhor concretização média do 

objectivo (98,8%), seguidas das iniciativas de seguros não vida (80,6%); 

Analisou-se igualmente a evolução que existiu nos resultados das campanhas de 2011 

para 2012, notando-se que praticamente não existem diferenças entre os dois anos. 

76,8% 

74,3% 

14,5% 

98,8% 

0,5% 

66,4% 

51,3% 

11,8% 

0% 

61,6% 

80,6% 

41,1% 

74% 
77% 79% 78% 79% 

73% 
73% 

58% 

1% 

83% 88% 

71% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Concretização Objectivos Participação média das Caixas



Proposta de desenvolvimento de um sistema de incentivos à área comercial: o caso do Crédito Agrícola 
 
 
 
 

 
Nuno Miguel dos Santos Gouveia Simões   125 
 
 

Ilustração 43 - Evolução dos resultados das Campanhas e Acções Comerciais (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de 
Marketing, 2013) 

 

Da análise do gráfico pode-se destacar ainda o seguinte: 

 A média de Caixas participantes nas iniciativas comerciais cresceu 0,6 pontos 

percentuais; 

 A concretização média dos objectivos registou uma subida de 1,7 pontos 

percentuais; 

 A percentagem média de CCAM que concretizaram os objectivos de vendas 

das iniciativas em que participaram registou um aumento de 3 pontos 

percentuais; 

 Se a base considerada forem apenas as CCAM participantes, a percentagem 

média das Caixas que concretizaram os objectivos de vendas das iniciativas 

em que participaram sobe para 21,3%. 
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7.14. COMPARAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA CARTEIRA COM A 
CONCRETIZAÇÃO MÉDIA DOS RESULTADOS DAS INICIATIVAS DE CADA 
TRIMESTRE 

Na comparação da evolução da carteira, iremos analisar o volume e concretização 

média dos recursos, créditos, seguros não vida e seguros de vida. Tentando saber 

qual das áreas de negócio tem contribuído mais para o crescimento. 

Em baixo temos o gráfico de comparação da evolução do saldo de depósitos e a 

concretização média dos objectivos das campanhas de depósitos por trimestre. 

Ilustração 44 - Comparação da evolução do saldo de depósitos e a concretização média de objectivos (Crédito Agrícola, Adaptação do 
Departamento de Marketing, 2013) 

No gráfico, concluímos o seguinte:  

 A evolução do saldo total de depósitos parece acompanhar a evolução da 

concretização média dos objectivos de campanhas de captação / retenção de 

depósitos; 

 Feita uma análise de correlação, apesar da pouca representatividade da 

amostra, obteve-se uma correlação de 0,76, o que parece confirmar que há um 

contributo das campanhas para o crescimento dos depósitos; 
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Podemos verificar mais abaixo, o gráfico de comparação da evolução do saldo de 

crédito e a concretização média dos objectivos das campanhas de crédito por 

trimestre. 

Ilustração 45 - Comparação da evolução do saldo de crédito e a concretização média dos objectivos (Crédito Agrícola, Adaptação do 
Departamento de Marketing, 2013) 

 
Assim, verificamos que o número de campanhas/acções de captação de crédito 

realizadas não teve expressão para permitir constatar se há uma relação entre a 

concretização dos objectivos das mesmas e a evolução do saldo total de crédito; 

No gráfico mais abaixo, visualizamos a comparação da evolução do total de prémios 

comerciais emitidos, de seguros não vida e a concretização média dos objectivos das 

campanhas de seguros. 
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Ilustração 46 - Comparação da evolução do total de prémios comerciais emitidos, de seguros não vida e a concretização média dos 

objectivos (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de Marketing, 2013) 

 
Na análise á companhia de seguros não vida, verificamos o seguinte: 

 As iniciativas realizadas no primeiro trimestre contribuíram para gerar um 

volume de prémios comerciais emitidos no primeiro trimestre que foi o mais 

significativo;  

 Nos trimestres seguintes o volume médio por trimestre foi mais baixo e não 

permitiu, apesar das várias iniciativas realizadas, atingir o mesmo nível de 

2011; 

Por fim, visualizamos mais abaixo o gráfico de comparação da evolução da provisão 

matemática em seguros de capitalização vida e a concretização média dos objectivos 

das campanhas de seguros de capitalização. 
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Ilustração 47 - Comparação da evolução da provisão matemática em seguros de capitalização vida e a concretização média dos 
objectivos (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de Marketing, 2013) 

 
No gráfico, verificamos que nos seguros vida, a sua previsão matemática, tem 

resultado muito positivamente. Concluímos o seguinte: 

 As iniciativas realizadas contribuíram para gerar um incremento do volume de 

provisões matemáticas de seguros de capitalização vida; 

 Nos trimestres em que se realizaram iniciativas o incremento das provisões 

matemáticas foi mais significativo; 

Podemos concluir que o modelo de sistema de incentivos das companhias é bastante 

positivos, pois tem obtido bons resultados, sendo que nos recursos o CA, tem tido 

bons resultados.  

7.15. COMPARAÇÃO DA PRODUÇÃO NOVA MENSAL COM OS PERÍODOS 
DE REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS 

Mais abaixo, iremos analisar os recursos, créditos, seguros não vida e vida ao nível da 

comparação da produção nova mensal com o período de realização de iniciativas, 

através de campanhas. Em que nos gráficos poderão visualizar umas pequenas 

barras (verde e cor de laranja), que identifica os períodos que foram realizadas 

campanhas. 

Sendo que estas campanhas estão relacionadas com os produtos que estamos 

analisar.  
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Ilustração 48 - Novos contractos de depósitos e iniciativas realizadas (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de Marketing, 
2013) 

 

Na análise ao gráfico dos novos contractos de depósito e poupanças vs iniciativas 

realizadas, verificamos o seguinte: 

 Constata-se que no período em que se realizaram mais campanhas de 

captação/retenção de depósitos ou poupanças o número de novos contractos 

subscritos também foi mais alto; 

 A concentração de campanhas que se realizaram terá contrariado uma 

tendência de diminuição do número de novos contractos subscritos; 

Em baixo, podemos visualizar o gráfico dos novos contractos de Crédito vs iniciativas 

realizadas, no ano de 2012.  
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Ilustração 49 - Novos contractos de crédito e iniciativas realizadas (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de Marketing, 2013) 
 

Concluímos que as campanhas de promoção da linha de crédito de apoio à 

exportação e de crédito saúde para o segmento mulher realizaram-se no período em 

que se verificou um incremento do número de constituições de contractos de crédito. 

No entanto, considerando os resultados destas iniciativas, não se poderá atribuir às 

mesmas um contributo para o incremento registado. 

Mais abaixo temos o gráfico dos novos contractos de seguros não vida vs iniciativas 

realizadas. Sendo que as incitativas estão identificadas com as barras verde e cor de 

laranja. 
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Ilustração 50 - Novos contractos de seguro não vida e iniciativas realizadas (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de 
Marketing, 2013) 

 
Podemos concluir o seguinte: 

 Os períodos de maior incremento da produção de apólices de seguros não vida 

coincidem com os períodos em que se realizaram iniciativas comerciais (barras 

verdes e cor de laranja); 

 A realização simultânea de várias iniciativas parece ter contribuído para um 

maior incremento da produção de seguros não vida; 

 

Por fim, temos o gráfico dos novos contractos de seguro de capitalização vida e 

fundos de pensões vs iniciativas realizados.  
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Ilustração 51 - Novos contractos de seguro não vida e iniciativas realizadas (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de 
Marketing, 2013) 

  

 
Que concluímos o seguinte: 

 Os períodos de realização de iniciativas comerciais parecem contribuir para o 

incremento da produção de novas apólices de risco vida; 

 Para além do contributo da iniciativa que se realizou em Outubro, o incremento 

da produção realizado no final do ano poderá ser atribuído também à 

necessidade de concretização dos objectivos comerciais anuais e dos 

objectivos para atribuição de incentivos (viagem) a colaboradores; 

 
Na análise dos novos contractos dos recursos, créditos, seguros não vida e vida, 

concluímos que os valores apresentados pelas Seguradoras tem um impacto positivo. 

Verificamos que as suas iniciativas contribuem e muito para os seus resultados. 

7.16. CONCRETIZAÇÃO DE OBJECTIVOS COMERCIAIS ANUAIS 

Para percebermos se os objectivos anuais do grupo CA, fomos analisar os seguintes 

objectivos: 

 Recursos; 

 Crédito; 
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 Seguros não vida; 

 Seguros vida. 

  
No gráfico em baixo, verificamos a evolução da concretização dos objectivos de 

recursos entre o período de 2009 a 2012.  

 
Ilustração 52 - Evolução da concretização dos objectivos de Depósitos (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de 
Marketing, 2013) 

  
 

Concluímos que se verifica uma ligeira melhoria na concretização dos objectivos 

anuais de depósitos à ordem e de depósitos a prazo, contas poupança e depósitos 

estruturados em 2012. A concretização no total de depósitos em 2012 foi ligeiramente 

inferior à de 2009. 

As Caixas Agrícolas tiveram uma concretização um pouco melhor que a média, mas 

também representam a maioria das CCAM. 

Mais abaixo, podemos visualizar o gráfico da evolução da concretização dos 

objectivos do crédito, entre o período de 2009 e 2012. 
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Ilustração 53 - Evolução da concretização dos objectivos de Crédito (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de Marketing, 
2013) 

  

 
No gráfico, visualizamos as diversas rúbricas que estão agregadas ao crédito. 

Concluímos que no crédito habitação, outro crédito a particulares, crédito a empresas 

e cartões de crédito os objectivos foram concretizados em 2012, embora abaixo do 

grau de realização de objectivos 2009 em todos excepto no outro crédito a 

particulares. 

A concretização também melhorou no total de crédito, embora não tenha sido 

suficiente para atingir o objectivo. 

E por fim, nos descobertos não autorizados e crédito vencido a concretização foi 

significativamente pior em 2012; 

No gráfico, mais abaixo temos a evolução da concretização dos objectivos dos 

seguros não vida e vida entre o período de 2009 e 2012. 
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Ilustração 54 - Evolução da concretização dos objectivos dos Seguros não vida e vida (Crédito Agrícola, Adaptação do 
Departamento de Marketing, 2013) 

  

 
Concluímos que a concretização dos objectivos globais de seguros não vida e vida 

melhorou em 2012 face a 2009. 

O grau de realização dos seguros de risco vida foi inferior em 2012, embora o 

objectivo e a produção absoluta tenham sido superiores; 

Os fundos de pensões tiveram uma melhoria significativa da concretização. 

7.17. MARKETING RESEARH 

Para a realização de uma proposta de um sistema de incentivos integrado para o 

Grupo Crédito Agrícola, foi realizado um inquérito aos coordenadores comerciais das 

Caixas e coordenadores regionais de dinamização do negócio, com 22 questões.  

Neste sentido, o questionário foi enviado a 23 coordenadores comerciais das Caixas, 

sendo estas representativas do Grupo Crédito Agrícola, e 6 coordenadores regionais 

de dinamização do negócio (dinamizadores de apoio ao negócio de um conjunto de 

Caixas Agrícolas de cada região). 

Actualmente as Caixas Agrícolas em Portugal estão divididas em 6 regiões. Sendo 

que cada região tem mais ou menos 10 a 15 Caixas Agrícolas.  
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Para melhor poder caracterizar a actual situação do grupo em termos de dinamização 

comercial e atribuição de incentivos, assim como para perceber melhor os factores 

considerados mais relevantes para as Caixas Agrícolas para a implementação e 

adopção de um sistema de incentivos do grupo, foi realizado um inquérito. 

O inquérito foi feito aos dois grupos distintos de decisores acima referidos, que são os 

principais responsáveis pela gestão e dinamização das actividades comerciais das 

Caixas. 

Este inquérito está dividido em três partes, sendo que a primeira parte é sobre a 

situação actual em termos de atribuição e gestão de incentivos pelas Caixas. A 

segunda parte analisa a utilização de sistemas de incentivos específicos pelas Caixas 

Agrícolas e terceira pretende por fim, perceber que atributos/funcionalidades as Caixas 

Agrícolas consideram mais importantes e adoptariam na utilização de um novo modelo 

de sistema de incentivos que servisse internamente todas as áreas de negócio. 

As respostas dadas e conclusões apuradas consideram-se esclarecedoras e 

fundamentam a concretização do objectivo pretendido com o desenvolvimento deste 

trabalho: o desenvolvimento de um sistema de incentivos integrados para o Grupo 

Crédito Agrícola. 

7.18.  OS SISTEMAS DE INCENTIVOS ACTUALMENTE EXISTENTES NAS 
CCAM – ANÁLISE AO QUESTIONÁRIO 

 
1. A CCAM define objectivos comerciais anuais? 

Nesta questão, todas as Caixas Agrícolas que responderam a este questionário, 

definem objectivos comerciais.  

1.1. Em caso afirmativo, com que detalhe os mesmos são definidos? (assinale 
a resposta adequada) 
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Ilustração 55 - Questão 1.1 Detalhe dos objectivos definidos (Ilustração nossa, 2013) 

 

Na análise ao gráfico, verificamos que das Caixas Agrícolas que responderam que 

definem objectivos, 48% destas desagregam a sua definição por áreas de negócio 

com detalhe por produto em alguma das áreas.  

O segundo grupo é constituído por 38% das Caixas Agrícolas que definem objectivos 

por famílias de produto. Por fim, 14% das Caixas definem objectivos apenas por áreas 

de negócio. 

1.2.  Com que nível de desagregação define os objectivos? 
 

 
Ilustração 56 - Questão 1.2 Nível de desagregação da definição dos objectivos (Ilustração nossa, 2013) 

 

·         Por áreas de negócio? (Total Recursos,
Total Crédito, Seguros, Fundos de

Investimento, Leasing)

·         Por família de produtos? (Ex: Do, DPs,
Credito Habitação, Seguros de Capitalização,
Seguros Não Vida; Leasing Mobiliário, Leasing

Imobiliário)

·         Por áreas de negócio com detalhe por
produto em algumas das áreas (Ex: Total

Recursos, Total Credito, detalhe por produto
nas áreas de seguros; Fundos de Investimento,

Leasing)
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Em análise ao gráfico da ilustração 56, verificamos que a desagregação dos objectivos 

pela estrutura comercial é feita ao nível do balcão para 79% das Caixas, sendo 21% 

as Caixas que detalham os objectivos comerciais por colaboradores. 

1.3. Os objectivos anuais são repartidos por períodos? 
 

 
Ilustração 57 - Questão 1.3 A repartição dos objectivos anuais por período (Ilustração nossa, 2013) 

 

Em análise ao gráfico, verificamos que os objectivos anuais da Caixas Agrícolas, 62% 

destas fazem a sua repartição por períodos, enquanto as outras 38% não fazem a sua 

repartição. 

 1.3.1 Se respondeu sim, indique qual o período utilizado? 

 

 
Ilustração 58 - Questão 1.3.1 Período utilizado (Ilustração nossa, 2013) 
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Em análise ao gráfico, concluímos que para as Caixas Agrícolas que fazem a 

repartição dos objectivos anuais, 62% destas fazem-no por meses, 28% por Trimestre, 

7% por semestre e, por fim, apenas 3% das Caixas por outro tipo de período. 

1.3.2. Se respondeu outro, qual? 

Para as Caixas Agrícolas que responderam que repartiam os objectivos anuais por 

outro tipo de período (3%), o período indicado foi semanal. 

1.4 Afecta a repartição dos objectivos por efeito de sazonalidade das principais 
actividades económicas de região? 
 

 
Ilustração 59 - Questão 1.4 Afectação a repartição dos objectivos por efeito de sazonalidade das principais actividades económicas de 

região (Ilustração nossa, 2013) 

 
Na análise ao gráfico, 72% das Caixas Agrícolas não consideram efeitos de 

sazonalidade na definição dos seus objectivos, enquanto 28% das Caixas Agrícolas 

consideram o efeito da sazonalidade e da evolução das principais actividades 

económicas na sua região de actuação na definição dos seus objectivos. 

2. A CCAM define um plano de acção comercial anual? 
 

 
Ilustração 60 - Questão 2 A definição de um plano de acção comercial Anual pelas CCAM (Ilustração nossa, 2013) 
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Em análise ao gráfico, verificamos que só 7% das Caixas Agrícolas, não define um 

plano de acção comercial anual, sendo que 93% das caixas responderam 

positivamente. 

Este plano de acção comercial anual tem como objectivo ajudar as Caixas Agrícolas a 

atingirem os objectivos que definiram. 

2.1. Que tipo de campanhas/acções comerciais inclui no plano de acção 
comercial? (assinale as várias opções com que se identifique) 
 

 
Ilustração 61 - Questão 2.1 Tipo de campanhas/acções comerciais que inclui no plano de acção comercial (Ilustração nossa, 2013) 

 

Em análise ao gráfico, verificamos que as Caixas Agrícolas incluem diversos tipos de 

campanhas e acções comerciais no seu plano de acção comercial.  

Concluímos que 25% das Caixas Agrícola usam no seu plano de actividade comercial 

as acções comerciais das várias unidades negócio e das empresas participadas, 24% 

usam campanhas institucionais do Grupo, 22% campanhas nacionais, 21% acções 

comerciais desenvolvidas localmente e por fim 9% das Caixas Agrícolas usam outros 

tipos de acções (participações em eventos / feiras, aberturas de balcões etc.). 
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2.2 Com que periodicidade actualiza o plano de acções comerciais? 

 
Ilustração 62 - Questão 2.2 A periodicidade com que actualiza o plano de acções comerciais (Ilustração nossa, 2013) 

 
Em análise ao gráfico, verificamos que na actualização do plano de actividades 

comerciais, 69% das Caixas Agrícolas fazem a sua actualização mensalmente, 28% 

trimestralmente e por fim 3% semestralmente. 

Neste sentido, o plano de actividade comercial é considerado uma ferramenta de 

ajuda à definição dos objectivos, sendo esta flexível, isto é, as Caixas Agrícolas 

poderão sempre que pretendem actualizar o tipo de campanha / acção comercial ou 

loca para poderem adaptar-se à conjuntura económica da região de actuação e às 

prioridades comerciais. 

3. A CCAM estabelece anualmente um orçamento de incentivos à sua 
própria estrutura? 
 

 
Ilustração 63 - Questão 3 Estabelecimento de um orçamento de incentivos anualmente à própria estrutura da CCAM (Ilustração 
nossa, 2013) 

 

Em análise ao gráfico 47, concluímos que 52% das Caixas Agrícolas estabelece 

anualmente um orçamento para atribuição de incentivos à sua estrutura (balcões e 

colaboradores), e 48% não estabelecem nenhum orçamento. 
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3.1 Se a resposta à questão anterior foi sim, como define o orçamento anual de 
incentivos? 

 
Ilustração 64 - Questão 3.1 Como define o orçamento anual de incentivos (Ilustração nossa, 2013) 

 

Em análise ao gráfico, podemos concluir que para as Caixas Agrícolas que 

estabelecem um orçamento para atribuição de incentivos à sua estrutura, 59% destas 

definem o seu orçamento por um montante aleatório / fixo, em seguida 35% das 

Caixas definem pela percentagem dos resultados atribuídos no ano anterior, e por fim, 

6% das Caixas definem em função do seu produto bancário /margem complementar. 

3.2. Qual o montante do orçamento? 

 
Ilustração 65 - Questão 3.2 O montante do orçamento (Ilustração nossa, 2013) 

 

Em análise ao gráfico, verificamos que as Caixas Agrícolas que determinam um 

orçamento anual para atribuição de incentivos, se repartem pelos escalões indicados 

da seguinte forma:  

 53%, definem um valor de €20.000 a €50.000;  
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 20%, de €50.000 a €100.000 ou de €100.000, ou mais; 
 7% das Caixas Agrícolas definem um valor até €20.000. 

Os valores definidos estão obviamente também associados à dimensão da Caixa (nº 

de colaboradores, volume de negócio, nº de balcões, etc..) 

4. A CCAM tem um sistema de incentivos próprios que suporte a 
concretização dos seus objectivos anuais? 
 

 
Ilustração 66 - Questão 4 O Sistema de incentivos da CCAM que suporte a concretização dos seus objectivos anuais (Ilustração 
nossa, 2013) 

 

Em análise, verificamos que 71% das Caixas Agrícolas tem um sistema de incentivos 

próprio, que suporta a concretização dos objectivos anuais, sendo que 29% das 

Caixas não têm, nem usam sistema de incentivos que apoie à concretização dos 

objectivos. 
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5. No caso da resposta à questão anterior ser sim, que áreas de negócio são 
consideradas para a atribuição de incentivos? 
 

 
Ilustração 67 - Questão 5 Áreas de negócio são consideradas para a atribuição de incentivos (Ilustração nossa, 2013) 

 
Em análise, para as Caixas Agrícolas que têm um sistema de incentivos próprio que 

suporta a concretização dos seus objectivos comerciais, verificamos que consideram 

diversas áreas de negócio para atribuição de incentivos. 

Neste sentido, a maioria das Caixas Agrícolas acima dos 11%, atribui incentivos 

sobretudo pela concretização de objectivos de área de negócio (68%), sendo as mais 

representativas:  

 Recursos (12,2%); 
 Créditos (11,6%); 
 Seguro de vida (11,6%); 
 Seguros não vida (11,6%); 

Recursos

Crédito

Seguro Vida

Seguros Não Vida

Leasing

Fundos de Investimento Mobiliário

Fundos de Investimento Imobilário

Campanhas

Capital Social

Aberturas de Contas / Novos Clientes

Aspectos qualitativos (Imagem balcão,
satisfação do Cliente, etc)

Outros

12,2% 

11,6% 

11,6% 

11,6% 

6,1% 

7,9% 

6,1% 

8,5% 

5,5% 

7,3% 

4,3% 

7,3% 
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Com menor projecção: 

 Leasing (6, 1%) 
 Fundos de investimento imobiliário (6, 1%) 
 Abertura de contas / novos clientes (7,3%) 
 Fundos de investimento mobiliário (7,9%) 
 Campanhas (8, 5%); 

 

Com outros critérios como: 

 Aspectos qualitativos (4%) 
 Capital Social (5%) 
 Outros (7%) 

 

5.1. Qual a periodicidade definida para a atribuição dos incentivos? 

 

Ilustração 68 - Questão 5.1 A periodicidade definida para a atribuição dos incentivos (Ilustração nossa, 2013) 

 

Em análise ao gráfico, verificamos que a periodicidade definida para atribuição dos 

incentivos é, para 52% das Caixas Agrícolas a anual, 38% das caixas atribuem 

mensalmente e por fim 10% das Caixas atribuem trimestralmente. 
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6. Que tipo de incentivos atribui? 
 

 
Ilustração 69 - Questão 6 O tipo de incentivos atribuídos (Ilustração nossa, 2013) 

 

Na análise ao gráfico, verificamos a diversidade de incentivos que são atribuídos pelas 

Caixas Agrícolas à sua estrutura. 

Assim sendo, concluímos que para 48% das Caixas Agrícolas o tipo de incentivos que 

mais atribuem é dinheiro, sendo o segundo tipo mais atribuídos os cartões de compras 

/ vales (19%).  

Várias Caixas atribuem com igual importância (10%) os seguintes tipos de incentivos: 

 Viagens; 
 Pontos; 
 Bens de consumo;  

E, por fim, 5% das Caixas utilizam outros tipos de incentivos (não discriminados). 

Dinheiro

Viagens

Bens de consumo (p.e electrodoméstico)

Cartões de compras / Vales

Pontos (que podem depois ser trocados por
dinheiro ou outros bens)

Outros

48% 

10% 

10% 

19% 

10% 

5% 
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7. A CCAM considera que o seu sistema de incentivos contribui para melhorar a 
concretização dos objectivos comerciais anuais e de outros objectivos que 
define? 

 
Ilustração 70 - Questão 7 O sistema de incentivos contribui para melhorar a concretização dos objectivos comerciais anuais e de outros 

objectivos que a CCAM define (Ilustração nossa, 2013) 

 

Concluímos que a maioria das Caixas Agrícolas (95%) considera que o seu próprio 

sistema de incentivo contribui para melhorar a concretização dos objectivos comerciais 

anuais e de outros objectivos, sendo que ainda existe 5% das Caixas Agrícolas que 

acha que não.  

7.1. E o sistema de incentivos contribui para incrementar a produtividade de 
todos os colaboradores? 

 
Ilustração 71 - Questão 7.1 A contribuição do sistema de incentivos para incrementar a produtividade de todos os colaboradores 

(Ilustração nossa, 2013) 
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Verificamos que existem Caixas Agrícolas (15%) que acham que o sistema de 

incentivos que tem implementado pouco contribui para incrementar a produtividade 

dos seus colaboradores, sendo que 18% das Caixas Agrícolas têm algumas dúvidas. 

Para 69% das Caixas Agrícolas o seu sistema de incentivos contribui bastante para 

incrementar a produtividade dos seus colaboradores. 

7. A quem são atribuídos incentivos? 

 

 
Ilustração 72 - Questão 8 A atribuição dos incentivos (Ilustração nossa, 2013) 

 
Na atribuição de incentivos, analisamos no gráfico, que as Caixas Agrícolas atribuem 

os seus incentivos de diversas formas, sendo que 12% das Caixas atribuem incentivos 

apenas aos responsáveis de áreas (chefias) e aos colaboradores, 19% das Caixas 

atribuíram apenas aos colaboradores com funções comerciais, 31% das Caixas 

atribuíram a todas as funções (funções de chefias, colaboradores e por fim 38% das 

Caixas atribuíram a todos os colaboradores (funções comerciais e de suporte).  

Neste sentido, concluímos que apesar de alguma diversidade na atribuição de 

incentivos, a maioria das Caixas prefere atribuir incentivos a todos os colaboradores 

da sua estrutura (69%). 

 
 
 
 
 
 

A todas as Funções (Conselho de Administração:
Funções de Chefia, Colaboradores)

A todos os Colaboradores (Funções Comerciais e
de Suporte)

Aos responsáveis de Áreas (Chefias) e aos
Colaboradores

Aos Colaboradores com Funções Comerciais

31% 

38% 
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9. Qual o critério de diferenciação de incentivos? 
 
 

 
Ilustração 73 - Questão 9 O critério de diferenciação de incentivos (Ilustração nossa, 2013) 

 

Em análise ao gráfico, concluímos que as Caixas Agrícolas têm diversos critérios na 

atribuição de incentivos. Sendo que 48% das Caixas Agrícolas atribuem pela função 

(coordenação, gerentes, assistentes), 28% das Caixas atribuem pelo nível salarial e 

24% das Caixas dizem que não fazem diferenciação na atribuição. 

10. A CCAM define objectivos para as campanhas / acções comerciais / 
iniciativas? 

Em análise a esta questão, verificamos que todas as Caixas Agrícolas que 

responderam a este questionário, definem objectivos para as campanhas / acções 

comerciais / iniciativas. 
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10.1. Se respondeu sim à questão anterior, os objectivos definidos 
correspondem na sua maioria aos: 

 
Ilustração 74 - Questão 10.1 Os objectivos definidos (Ilustração nossa, 2013) 

 

Em análise ao gráfico, verificamos que 41% das Caixas Agrícolas implementam os 

objectivos propostos pela Caixa Central de Crédito Agrícola, sendo que 59% das 

Caixas Agrícolas optam por definir os seus objectivos para as campanhas que 

implementam. 

Neste sentido, concluímos que 59% das Caixas Agrícolas não seguem os objectivos 

propostos.  

10.2. A que correspondem os objectivos definidos para cada acção? 

 
Ilustração 75 - Questão 10.2 Quais os objectivos definidos para cada acção (Ilustração nossa, 2013) 

 

Objectivos 
Propostos 

41% Objectivos 
definidos pela 
própria Caixa 

59% 

Uma % dos objectivos anuais

Uma % do desvio dos objectivos para o período

Uma combinação das duas anteriores

Outros

14% 

3% 

69% 
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Na análise ao gráfico, concluímos que 69% das Caixas usa uma combinação das duas 

anteriores para definir objectivos. 14% das Caixas definem os objectivos para as 

acções em função dos seus objectivos anuais e ainda outras CCAM (14%) consideram 

outros critérios na definição. 

10.3. Com que regularidade acompanha a concretização dos objectivos das 
campanhas? 

 

 
Ilustração 76 - Questão 10.3 A regularidade de acompanhamento da concretização dos objectivos das campanhas (Ilustração nossa, 

2013) 

 

Na regularidade de acompanhamento à concretização dos objectivos das campanhas, 

verificamos no gráfico, que 83% das Caixas Agrícolas fazem um acompanhamento 

semanal e 17% das Caixas fazem o acompanhamento diário. 
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11. A CCAM utiliza alguma aplicação informática para suportar o seu sistema de 
incentivos (i.e., que permite a atribuição de incentivos à sua estrutura comercial, 
a troca de incentivos por prémios, a gestão dos saldos, etc…) 
 
 

 
Ilustração 77 - Questão 11 A CCAM utiliza alguma aplicação informática para suportar o seu sistema de incentivos (Ilustração nossa, 
2013) 

 

Em análise ao gráfico, verificamos que 54% das Caixas Agrícolas não tem nenhuma 

aplicação informática para suportar o seu sistema de incentivos, enquanto, que 46% 

das Caixas refere ter uma aplicação informática. 

11.1 Se Sim, que aplicação é? 

Nas Caixas Agrícolas que disseram que tinham uma aplicação informática de suporte 

ao seu sistema de incentivos (46%), a aplicação utilizada é o Microsoft Excel. 

Podemos concluir que a utilização destes tipos de aplicação tem, para além de uma 

carga administrativa significativa, alguns riscos operacionais na gestão do seu sistema 

de incentivos. 
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11.2. Foi desenvolvida pela CCAM? 

 
Ilustração 78 - Questão 11.2 A CCAM desenvolveu alguma aplicação (Ilustração nossa, 2013) 

 

Em análise a este gráfico, verificamos que das Caixas Agrícolas que usam aplicação 

de suporte ao seu sistema de incentivos, 62% responderam que as suas aplicações 

foram desenvolvidas internamente, enquanto 38% pediram a parceiros para 

desenvolver as suas aplicações.  

12. A CCAM pretende fazer alguma melhoria ao seu sistema de incentivos? Se 
sim, qual? 
 
Das Caixas Agrícolas que responderam que tinham aplicação de suporte ao seu 

sistema de incentivos, nenhuma pretende fazer melhorias às suas aplicações. 
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13. A CCAM usa outros sistemas de incentivos ou Incentivos? Se sim, quais? 
 

 
Ilustração 79 - Questão 13 A CCAM usa outros sistemas de incentivos ou Incentivos (Ilustração nossa, 2013) 

 

Verificamos quais são os outros sistemas de incentivos que as Caixas Agrícolas usam. 

Assim podemos concluir que a maioria das Caixas usa os sistemas de incentivos das 

seguradoras vida e não vida (57% para ambas), 15% usam incentivos da Squares 

Asset Management, 19% do DMEP, 9% do Departamento de Marketing e da CA Gest 

e por fim 1% outros. 

13.1. Se respondeu "Outros" qual? 

As Caixas Agrícolas que responderam “Outros” referiram que os mesmos são para 

atribuir prémios de melhor desempenho na área dos produtos bancários 
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14. Para o (s) sistema (s) de incentivos referido (s) na pergunta anterior, a CCAM 
considera que os incentivos atribuídos estão adequados aos objectivos? 

 
Ilustração 80 - Questão 14 Consideração dos incentivos atribuídos se estão adequados aos objectivos da CCAM (Ilustração nossa, 
2013) 

 

Para as Caixa Agrícolas que usam outros sistemas de incentivos, analisámos que 89 

% das Caixas Agrícolas considera que os incentivos são adequados aos objectivos a 

concretizar, 7% das Caixas considera os incentivos muitos altos para os objectivos a 

concretizar, e por fim 4% das Caixas acham que os incentivos atribuídos são muitos 

baixos para os objectivos a concretizar. 

15. Para os Sistemas de Incentivos referidos na questão 13, a CCAM considera 
que os incentivos atribuídos estão adequados ao esforço comercial (de venda) 
que é necessário realizar? 
 

 
Ilustração 81 - Questão 15 Os incentivos atribuídos estão adequados ao esforço comercial (de venda) que é necessário realizar na 

CCAM (Ilustração nossa, 2013) 

 

Para as Caixas Agrícolas que responderam positivamente à utilização de outros 

sistemas de incentivos, analisamos no gráfico, que os incentivos atribuídos estão 

adequados ao esforço comercial (venda) que é necessário realizar, para 80% das 

Caixas, 16% das Caixas acham que os incentivos são muito altos para os objectivos a 
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concretizar e por fim 4% das Caixas acham que os incentivos muitos baixos para o 

esforço comercial a realizar. 

Podemos concluir que a maioria das Caixas Agrícolas considera que os incentivos 

estão adequados aos objectivos a concretizar e o esforço comercial que é necessário 

realizar para ganhar os incentivos propostos. 

16. Para o sistema de incentivos referidos na questão 13, a quem são atribuídos 
os incentivos? 
 

 
Ilustração 82 - Questão 16 A atribuição dos incentivos (Ilustração nossa, 2013) 

 

Para as Caixas Agrícolas que usam outros sistemas de incentivos, verificamos que no 

gráfico, para 31% à atribuição os incentivos são atribuídos aos balcões, 27% às 

Caixas Agrícolas, 23% aos colaboradores e por fim 19% são atribuídos às equipas de 

colaboradores. 
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17. A CCAM considera que esta forma de atribuir incentivos é adequada às suas 
necessidades? 

 
Ilustração 83 - Questão 17 A forma de atribuir incentivos é adequado às necessidades da CCAM (Ilustração nossa, 2013) 

 
Em análise ao gráfico, a maiorias das Caixas Agrícolas (68%) considera que esta 

forma de atribuição de incentivos é adequado às suas necessidades, enquanto 32% 

das Caixas acha que não. 

17.1. Se respondeu não à questão anterior, porque motivo? 

As Caixas Agrícolas que responderam não (32%), não quiseram explicar os seus 

motivos para tal. 

18. Existem aplicações informáticas que suportam a gestão dos incentivos que 
são atribuídos à sua estrutura? 
 

 
Ilustração 84 - Questão 18 As aplicações informáticas que suportam a gestão dos incentivos que são atribuídos sua estrutura da CCAM 

(Ilustração nossa, 2013) 

 

Para as Caixas Agrícolas que usam outros sistemas de incentivos, verificamos que 

35% das Caixas tem aplicações informáticas que suportam a gestão dos incentivos 
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que são atribuídos à sua estrutura, sendo que 65% das Caixas dizem que não têm 

estas aplicações. 

19. A CCAM consegue ter uma visão de conjunto de todos os incentivos que são 
atribuídos à sua estrutura? 
 

 
Ilustração 85 - Questão 19 Ter uma visão de conjunto de todos os incentivos que são atribuídos à estrutura da CCAM (Ilustração 
nossa, 2013) 

 
Verificamos que 54% das Caixas Agrícolas conseguem ter uma visão de conjunto de 

todos os incentivos que são atribuídos à sua estrutura comercial, enquanto 46% das 

Caixas não conseguem ter esta visão. 

20. E faz uma gestão integrada dos mesmos? (i.e. gere a sua atribuição e 
distribuição em conjunto) 

 
Ilustração 86 - Questão 20 A gestão integrada dos diversos Sistema de incentivos (Ilustração nossa, 2013) 

 

Verificámos que 71% das Caixas Agrícolas não têm capacidade para gerir nem decidir 

a atribuição dos incentivos à sua estrutura comercial, enquanto 29% das Caixas dizem 

que fazem a gestão integrada dos incentivos e a sua atribuição e distribuição em 

conjunto. 
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21. A CCAM gostaria de ter uma visão de conjunto de todos os incentivos que 
são atribuídos à sua estrutura e de poder fazer uma gestão integrada dos 
mesmos? 

 
Ilustração 87 - Questão 21 A visão de conjunto de todos os incentivos que são atribuídos à sua estrutura e de poder fazer uma gestão 

integrada dos mesmos (Ilustração nossa, 2013) 

 

Em análise ao gráfico, verificamos que 96% das Caixas Agrícolas gostaria de ter uma 

visão de conjunto de todos os incentivos que são atribuídos à sua estrutura e de poder 

fazer uma gestão integrada dos mesmos, enquanto 4% das Caixas dizem que não. 

21.1 Se respondeu não, á questão anterior, porquê? 

As Caixas que responderam não, questionaram se esta visão de conjunto de todos os 

incentivos que são atribuídos à sua estrutura e de poder fazer uma gestão integrada 

dos mesmos, se é importante para a avaliação da actividade comercial, a medição e 

acompanhamento dos objectivos. 

Na caracterização do modelo óptimo de sistema de incentivos do Grupo CA, tentou-se 

perceber os factores que as Caixas Agrícolas consideram essenciais para adoptar o 

modelo. 
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O que consideram mais importante para a caracterização do modelo óptimo de 
sistema de incentivos do Grupo CA. 

22. Ter um sistema de incentivos simples de gerir? 

 
Ilustração 88 - Questão 22 Sistema de incentivos simples de gerir (Ilustração nossa, 2013) 

 

Em análise, verificamos que 72% das Caixas Agrícolas consideram muito importante 

ter um sistema de incentivos simples de gerir, 27% das Caixas consideram este factor 

importante.   

23. Atribuição de incentivos adequados aos objectivos a concretizar? 

 
Ilustração 89 - Questão 23 Atribuição de Incentivos adequados aos objectivos a concretizar (Ilustração nossa, 2013) 

 

Verificámos que 79% das Caixa Agrícolas acham muito importante que o novo modelo 

tenha incentivos adequados aos objectivos a concretizar, enquanto 20 % das Caixas 

considera importante. 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3% 

24% 
17% 

55% 

0% 0% 0% 0% 

3% 

0% 0% 

17% 

31% 

48% 



Proposta de desenvolvimento de um sistema de incentivos à área comercial: o caso do Crédito Agrícola 
 
 
 
 

 
Nuno Miguel dos Santos Gouveia Simões   162 
 
 

24. Atribuição de incentivos adequados ao esforço comercial (de venda) pedido? 

 
Ilustração 90 - Questão 24 Atribuição de incentivos adequados ao esforço comercial (Ilustração nossa, 2013) 

 

Em análise ao gráfico, verificamos que 80% das Caixas Agrícolas acham muito 

importante que a atribuição de incentivos seja adequada ao esforço comercial (de 

venda), enquanto 20% acham importante. 

25. Permitir à Caixa ter uma visão do conjunto de todos os incentivos atribuídos 
à sua estrutura? 

 
Ilustração 91 - Questão 25 Permite ter uma visão do conjunto de todos os incentivos atribuídos à estrutura da CCAM (Ilustração 
nossa, 2013) 
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Em análise, concluímos que 76% das Caixas Agrícolas acham muito importante ter 

uma visão do conjunto de todos os incentivos atribuídos à sua estrutura, enquanto 

24% das Caixas considera este requisito importante. 

26. Se existisse uma plataforma de gestão de incentivos do Grupo, a CCAM 
participaria na mesma? 
 

 
Ilustração 92 - Questão 26 A plataforma de gestão de incentivos do Grupo para a CCAM (Ilustração nossa, 2013) 

 

Em análise ao gráfico, verificamos que todas as Caixas Agrícolas aceitam em utilizar 

uma plataforma que pudesse fazer a gestão dos incentivos que fossem atribuídos à 

Caixa e sua estrutura. 

27. Quais os principais atributos que uma plataforma de gestão de incentivos do 
Grupo deveria ter? 

Nas questões que seguem queremos perceber quais os principais atribuídos que uma 

plataforma de gestão de incentivos que o Grupo CA deve ter para as CCAM. 
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27.1. Ser o suporte do sistema de incentivos da Caixa? 

 
Ilustração 93 - Questão 27.1 A plataforma de gestão de Incentivos do Grupo para a CCAM (Ilustração nossa, 2013) 

 

Em análise ao gráfico, verificamos que 55% das Caixas Agrícolas acham muito 

importante que o modelo de incentivos do grupo seja também o suporte do sistema de 

incentivos da Caixa, enquanto 38% das Caixas acha importante, e por fim, apenas 3% 

das Caixas acham pouco importante.  

27.2. Integrar os incentivos atribuídos pelas várias áreas de negócio? 

 
Ilustração 94 - Questão 27.2 Integração dos incentivos atribuídos pelas várias áreas de negócio (Ilustração nossa, 2013) 

 

Em análise ao gráfico, verificamos que 66% das Caixas Agrícolas acham muito 

importante a integração de todos incentivos atribuídos pelas várias áreas de negócio, 

enquanto 36% acha importante. 
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27.3. Integrar os incentivos atribuídos pela CCAM? 

 

 
Ilustração 95 - Questão 27.3 Integrar os incentivos atribuídos pela CCAM (Ilustração nossa, 2013) 

 

Em análise ao gráfico, verificamos que 69% das Caixas Agrícolas acham muito 

importante a integração dos seus próprios incentivos no novo modelo de sistema de 

incentivos do grupo, enquanto 24% das Caixas acham só importante e apenas 3% das 

Caixas acham pouco relevante esta integração de incentivos. 

27.4. Integração de incentivos atribuídos pela concretização de objectivos das 
campanhas / acções comerciais do plano de actividade comercial? 

 
Ilustração 96 - Questão 27.4 Integração de incentivos atribuídos pela concretização de objectivos das campanhas / acções comerciais 

do PAC (Ilustração nossa, 2013) 
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Em análise, verificámos que 65% das Caixas Agrícolas acham muito importante a 

integração dos incentivos atribuídos pela concretização de objectivos das campanhas / 

acções comerciais do plano de actividade comercial neste novo modelo, enquanto 

27% das Caixas acham importante e 6% consideram relativamente importante. 

27.5. Permitir à Caixa ter uma visão de conjunto de todos os incentivos 
atribuídos à sua estrutura? 

 
Ilustração 97 - Questão 27.5 Permitir que a Caixa tenha uma visão de conjunto de todos os incentivos atribuídos à sua estrutura 

(Ilustração nossa, 2013) 

 
Verificámos que 72% das Caixas Agrícolas acham muito importante que o novo 

modelo de sistema de incentivos permita uma visão de conjunto de todos os incentivos 

atribuídos à sua estrutura, enquanto 27% das Caixas acha importante. E apenas 3% 

das respostas consideram relativamente importante. 
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27.6. Disponibilizar à Caixa a capacidade de gerir todos os incentivos atribuídos 
à sua estrutura de ter conhecimento permanente dos mesmos? 

 
Ilustração 98 - Questão 27.6 Disponibilização à Caixa a capacidade de gerir todos os incentivos à sua estrutura de ter conhecimento 

(Ilustração nossa, 2013) 

 

No gráfico, verificamos que 73% das Caixas Agrícolas acham muito importante a 

capacidade de gerir todos os incentivos atribuídos à sua estrutura e de ter 

conhecimento permanente dos mesmos, enquanto 27% acha importante.  

28. Que outras funcionalidades ou melhorias é que o sistema de incentivos do 
Grupo deve permitir (caso a CCAM concorde com a sua implementação)? 

Nesta questão, as Caixas Agrícolas mencionaram diversas funcionalidades ou 

melhorias que o novo modelo de sistema de incentivos deveria ter, que são as 

seguintes: 

 Deve ter a funcionalidade de controlar os objectivos; 

 Os colaboradores devem poder consultar os seus incentivos; 

 Integração dos incentivos de todas as áreas de negócio; 

 A informação deve ser disponibilizada centralmente e de forma sistemática 

e automática; 

 Deve ser uma única ferramenta para o SICAM; 

 Integração de campanhas/iniciativas locais; 
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7.19. ANÁLISE S.W.O.T. 

A análise SWOT é um meio de diagnóstico para avaliar a situação interna e externa da 

empresa e identificar os elementos chave para definir o planeamento estratégico ou 

para implementar um projecto, como é este caso. 

Também permite à empresa caracterizar a posição estratégica nos mercados em que 

está e definir a sua estratégia de actuação. 

A unidade de negócios deve estabelecer um sistema de inteligência de marketing para 

acompanhar tendências e mudanças importantes. A administração precisa identificar 

as oportunidades e ameaças associadas a cada tendência ou desenvolvimento. 

(Kotler & Keller, Administração de Marketing, 2009) 

Análise interna 
 
A caracterização de uma organização permite identificar factores que a podem 

diferenciar da concorrência, pois a determinação dos seus pontos fortes e fracos 

possibilita definir quais são as vantagens e as desvantagens que tem face aos seus 

concorrentes. 

A estratégia a definir deve considerar a maximização dos pontos fortes e procurar 

minimizar ou melhorar os pontos fracos. 

Análise externa 
 
A análise externa deve considerar a identificação das oportunidades e ameaças que 

existem para a organização no contexto do seu mercado de actuação, para permitir 

que seja posta em prática a estratégia que maximize a posição competitiva da 

organização, considerando que os factores identificados no ambiente externo não 

podem ser controlados pela organização.  

Para ter sucesso no mercado de actuação, o conhecimento do mesmo e um bom 

planeamento estratégico serão essenciais, ao mesmo tempo em que será importante 

proteger a organização dos aspectos negativos existentes no ambiente externo e 

tentar beneficiar dos aspectos positivos.  
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Considerando que o objectivo é propor a implementação de um novo modelo de 

sistema de incentivos para o Grupo CA, foi feita uma análise SWOT focada na 

identificação dos factores relevantes para a sua implementação. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ilustração 99 - Análise SWOT forças e fraquezas (Ilustração nossa, 2013) 
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Quadro 1 - Análise SWOT Oportunidades e Ameaças 

Ilustração 100 - Análise SWOT oportunidades e ameaças (Ilustração nossa, 2013) 
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Caixa CA Seguros CA Vida CA Gest Outras UN SICAM 
(proposta)

Por Área de Negócio X

Por Família de Produto / Produto X X X X X

Por campanha do Plano de Marketing X X X X X X

Por Campanha Comercial X X X X X

Por Acção de Marketing Local X X X X

Por Iniciativa Oportunística (Desafio) X X X

Caixa X X X

Balcão X X X

Colaborador comercial X X X X X

Colaborador com funções de suporte X X

Planeamento A atribuição é planeada e comunicada? Planeado Planeado / 
Oportunístico

Planeado / 
Oportunístico Planeado Planeado / 

Oportunístico Planeado

Acompanhamento (Como é feito) Sem suporte 
Aplicacional

Com suporte 
Aplicacional

Com suporte 
Aplicacional

Sem suporte 
Aplicacional

Sem suporte 
Aplicacional

Com suporte 
Aplicacional

Gestão e 
distribuição dos 

incentivos

Os incentivos podem ser distribuídos de 
forma diferente pela Direcção / 

Coordenação Comercial da Caixa?
Sim Não Não Não Não Sim

Definição do Incentivo Não Não Não Não Não Sim

Acompanhamento No fim das 
campanhas

No fim das 
campanhas

No fim das 
campanhas

No fim das 
campanhas

No fim das 
campanhas Sim

Atribuição do Incentivo É informada É informada É informada Sim Sim Sim

Definição de 
Objectivos

Atribuição dos 
incentivos

Envolvimento da 
Direcção da Caixa / 

Coordenação 
Comercial

Sistemas de Incentivos

7.20. RECOMENDAÇÕES 

Para caracterizar melhor a situação actual em termos dos vários sistemas de 

incentivos que existem no Grupo e as suas condições de funcionamento foi feito um 

diagnóstico através de um inquérito dirigido aos coordenadores comerciais das Caixas 

e aos coordenadores de dinamização do negócio, colaboradores com a 

responsabilidade de apoiar conjuntos de CCAM na gestão e desenvolvimento do seu 

negócio. 

Em complemento, foram também realizadas algumas entrevistas para melhor 

conhecer a realidade actual, sistematizando-se as principais conclusões sobre a 

situação actual no quadro abaixo e nos resultados do inquérito que são também 

apresentados neste relatório. 

 

 

Ilustração 101- Caracterização do novo modelo de sistema de incentivos (Ilustração nossa, 2013) 
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8. PROPOSTA DE MODELO DE INCENTIVOS INTEGRADOS - SITUAÇÃO 
PRETENDIDA 

Com base na análise aos sistemas de incentivos que existem actualmente e ao seu 

modelo de funcionamento, nas conclusões do inquérito e nas entrevistas realizadas 

sistematiza-se no quadro abaixo o modelo que se propõe que seja implementado. 

O inquérito de caracterização da situação actual, das necessidades sentidas e de 

definição dos atributos mais importantes para um novo modelo de sistema de 

incentivos para o Grupo foi enviado a 23 coordenadores comerciais das Caixas, sendo 

estas representativas do Grupo Crédito Agrícola, e a 6 coordenadores de dinamização 

do negócio regionais, sendo estes responsáveis por apoiar, como referido, o 

desenvolvimento do negócio de um conjunto de Caixas Agrícolas em outras tantas 

regiões. 

O inquérito foi dividido em três partes, sendo que a primeira incide sobre os sistemas 

de incentivos actualmente existentes nas CCAM, a segunda parte analisou a utilização 

de outros sistemas de incentivos pelas CCAM e a terceira parte caracterizou as 

necessidades e atributos que são considerados mais importantes e procurou perceber 

se as Caixas Agrícolas estariam dispostas a adoptar um novo modelo de sistema de 

incentivos para o Grupo CA.  

As conclusões detalhadas dos resultados do inquérito, que está caracterizado no 

marketing research, apresentamos, de seguida a análise aos resultados do inquérito 

sobre sistema de incentivos realizado tirando conclusões positivas para o trabalho que 

pretendemos, isto é, confirma-se pelas respostas dadas, a utilidade e vantagens da 

implementação de uma modelo integrado do sistema de incentivos para o Grupo 

Crédito Agrícola. 

Na primeira parte do inquérito verificamos que, na situação actual, existem 

oportunidades de melhoria dos actuais processos de atribuição e gestão de incentivos. 

Neste sentido, enumeramos alguns tópicos, que achamos serem importantes na 

melhoria dos referidos processos: 

 A uniformização na definição de objectivos, pois nem todas as CCAM 

desagregam por colaborador, sendo este factor importante para 

incrementar a produtividade; 
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 A repartição dos objectivos anuais por períodos. Nem todas as CCAM o 

fazem, apesar este método permitir um maior controlo da execução dos 

objectivos e, consequentemente uma melhor capacidade da concretização 

dos mesmos. Neste processo deve também haver um acompanhamento da 

execução para permitir fazer mais facilmente os ajustes que forem 

necessários. 

 Verificamos que algumas Caixas não têm um sistema de incentivos 

próprios que suporte a concretização dos seus objectivos. Todas as CCAM 

deveriam dispor deste instrumento de orientação e dinamização da sua 

estrutura comercial; 

 Metade das CCAM não estabelece um orçamento para atribuição de 

incentivos à sua própria estrutura. Se as CCAM definem objectivos 

deveriam também estabelecer critérios de atribuição de incentivos e um 

orçamento. Este factor é, como referido importante para o incremento da 

produtividade e da competitividade da CCAM e colaborador; 

 A maioria das CCAM utilizam o Office Excel para fazer o seu 

acompanhamento;  

 As Caixas Agrícolas definem objectivos para as campanhas / acções / 

iniciativas. A maioria das vezes, os objectivos são definidos pela própria 

Caixa e não são considerados os objectivos propostos pelo Grupo. Com 

um sistema de incentivos comum, as CCAM teriam que passar a 

acompanhar os incentivos do Grupo. 

Na segunda parte do inquérito, quisemos avaliar os modelos de sistema de incentivos 

que as Caixas Agrícolas têm ao seu dispor. Actualmente verifica-se que o sistema de 

incentivos que mais usam são os das seguradoras do grupo. 

Identificamos também outras questões, que achamos de extrema importância, como 

por exemplo: 

 As Caixas não têm uma visão do conjunto dos incentivos atribuídos à sua 

estrutura e não tem capacidade para geri-los de forma interna; 

 A facilidade dos colaboradores de alcançar os incentivos pela estrutura 

comercial; 
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Neste sentido, constatamos não ser benéfico para o grupo a existência de vários 

sistemas de incentivos, pois tal não tem contribuído para uma actuação de forma 

articulada, reduz o foco na concretização dos objectivos prioritários e prejudica 

também a capacidade competitiva. 

Por fim, a terceira parte do inquérito tentar perceber em que condições as Caixas 

Agrícolas estariam dispostas a adoptar e utilizar um novo modelo de sistema de 

incentivos que servisse internamente todas as áreas de negócio, isto é, que integrasse 

os vários modelos existentes e os fizesse funcionarem como um só. 

Das respostas dadas confirma-se que há condições e interesse da parte das CCAM 

para implementar um sistema de incentivos do Grupo, pois tal traria várias melhorias e 

benefícios. 

As principais melhorias e benefícios que seriam considerados para a proposta que se 

pretende apresentar são os seguintes: 

 Disponibilizar ao Grupo um programa de incentivos que contribua para o 

incremento da produtividade comercial global, para o desenvolvimento da 

venda cruzada e para a concretização dos objectivos comerciais e dos 

objectivos das campanhas do Plano de marketing; 

 Promover um maior alinhamento e coerência entre os objectivos definidos, 

o seu impacto nos resultados, o esforço comercial pedido e os incentivos 

atribuídos; 

 Integrar os vários sistemas de incentivos e as diversas atribuições de 

incentivos que existem no Grupo num único programa, permitindo o seu 

funcionamento em conjunto e de forma articulada; 

 Permitir a todas as entidades envolvidas na dinamização da actividade 

comercial e, em especial, às Caixas uma visão de conjunto de todos os 

incentivos atribuídos à estrutura comercial e uma capacidade de gestão 

integrada dos mesmos; 

 Contribuir para a capacitação da função de coordenação comercial das 

Caixas, atendendo a que estes passarão a dispor de uma aplicação de 

gestão de incentivos e, através da mesma, a ter uma visão de conjunto e a 

poder fazer a gestão de todos os incentivos atribuídos à estrutura comercial 

da sua Caixa. 
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 Evitar e gerir desalinhamentos na atribuição de incentivos, permitindo a 

correcção dos desfasamentos entre incentivos muito atractivos que são 

atribuídos pela concretização de objectivos pouco ambiciosos ou vice-

versa; 

 Permitir às Caixas gerir os incentivos que são atribuídos à sua estrutura 

comercial, podendo estas ajustar a atribuição de incentivos feita a balcões 

ou a colaboradores e definir a distribuição dos mesmos da forma que for 

considerada mais adequada; 

 Proporcionar às Caixas um serviço integral de gestão do seu sistema de 

incentivos, que assegura todas as actividades, para que as Caixas se 

preocupem apenas com a gestão e dinamização da actividade comercial;  

 Proporcionar a possibilidade de os colaboradores poderem trocar os 

incentivos que lhes forem atribuídos por várias entidades por produtos ou 

serviços; 

 Disponibilizar às Caixas uma aplicação informática que permite ter a visão 

de todos os incentivos atribuídos à sua estrutura comercial e fazer a gestão 

dos mesmos, permitindo também uma poupança de recursos na gestão de 

sistemas de incentivos próprios; 

 Permitir às Empresas Participadas e outras unidades de negócio 

racionalizar custos na gestão dos seus sistemas de incentivos, passando 

estas a beneficiar da estrutura de gestão que será criada e das aplicações 

informáticas que foram desenvolvidas para dar suporte ao programa de 

incentivos do Grupo; 

 Facilitar o acesso e conhecimento pelos colaboradores de informação 

sobre a concretização dos objectivos comerciais e das campanhas do 

plano de marketing do Grupo; 

 Promover a comunicação interna, o fortalecimento da cultura do Grupo e 

um melhor conhecimento do Grupo e das diversas entidades que o 

constituem pelos colaboradores. 

A implementação de um novo modelo de sistema de incentivos no Grupo poderá 

assim, pelos motivos referidos, ser de grande importância para o Grupo CA. 
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8.1. DEFINIÇÃO DE PROPOSTA DE MODELO DE SISTEMA DE INCENTIVOS A 
IMPLEMENTAR PARA O GRUPO 

Com base nas análises efectuadas, concluiu-se que os princípios orientadores de um 

novo modelo de sistema de incentivos devem ser os seguintes: 

 Disponibilizar ao Grupo um programa de incentivos que contribua para o 

incremento da produtividade comercial global, para o desenvolvimento da 

venda cruzada e para a concretização dos objectivos comerciais e dos 

objectivos das campanhas do plano de marketing; 

 Promover um maior alinhamento e coerência entre os objectivos definidos, o 

seu impacto nos resultados, o esforço comercial pedido e os incentivos 

atribuídos; 

 Integrar os vários sistemas de incentivos e as diversas atribuições de 

incentivos que existem no Grupo num único programa, permitindo o seu 

funcionamento em conjunto e de forma articulada; 

 Permitir a todas as entidades envolvidas na dinamização da actividade 

comercial e, em especial, às Caixas uma visão de conjunto de todos os 

incentivos atribuídos à estrutura comercial e uma capacidade de gestão 

integrada dos mesmos; 

 Contribuir para a capacitação da função de coordenação comercial das Caixas, 

atendendo a que estes passarão a dispor da aplicação de gestão de incentivos 

e, através da mesma, a ter uma visão de conjunto e a poder fazer a gestão de 

todos os incentivos atribuídos à estrutura comercial da sua Caixa. 

 Evitar e gerir desalinhamentos na atribuição de incentivos, permitindo a 

correcção dos desfasamentos entre incentivos muito atractivos que são 

atribuídos pela concretização de objectivos pouco ambiciosos ou vice-versa; 

 Permitir às Caixas gerir os incentivos que são atribuídos à sua estrutura 

comercial, podendo estas ajustar a atribuição de incentivos feita a balcões ou a 

colaboradores e definir a distribuição dos mesmos da forma que for 

considerada mais adequada; 
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 Proporcionar às Caixas um serviço integral de gestão do seu sistema de 

incentivos, que assegura todas as actividades, para que as Caixas se 

preocupem apenas com a gestão e dinamização da actividade comercial;  

 Proporcionar a possibilidade de os colaboradores poderem trocar os incentivos 

que lhes forem atribuídos por várias entidades, por produtos ou serviços (de 

uma selecção especialmente preparada) ou por dinheiro (que será creditado 

juntamente com o vencimento); 

 Disponibilizar às Caixas uma aplicação informática que permite ter a visão de 

todos os incentivos atribuídos à sua estrutura comercial e fazer a gestão dos 

mesmos, permitindo também uma poupança de recursos na gestão de 

sistemas de incentivos próprios; 

 Permitir às empresas participadas e outras unidades de negócio racionalizar 

custos na gestão dos seus Sistemas de Incentivos, passando estas a 

beneficiar da estrutura de gestão que será criada e das aplicações informáticas 

que foram desenvolvidas para dar suporte ao programa de incentivos do 

Grupo; 

 Facilitar o acesso e conhecimento pelos colaboradores de informação sobre a 

concretização dos objectivos comerciais e das campanhas do plano de 

marketing do Grupo; 

 Promover a comunicação interna, o fortalecimento da cultura do Grupo e um 

melhor conhecimento do Grupo e das diversas entidades que o constituem 

pelos colaboradores. 

 
E que os seguintes princípios complementares são também relevantes: 

 Ser um instrumento de orientação e gestão da actividade comercial – 

Considerar a atribuição de incentivos às Caixas pela concretização de 

objectivos definidos pela Caixa Central; 

 Integrar a atribuição de incentivos pela concretização de objectivos das várias 

áreas de negócio; 
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 Permitir às Caixas dispor de ferramentas para gestão e dinamização do seu 

próprio sistema de incentivos; 

 Considerar objectivos que sejam representativos do negócio e do seu 

crescimento: 

o Crescimento - Conjunto de variáveis representativas dos objectivos de 

Negócio; 

o Produção - Incremento da produção realizada pelos Colaboradores e dos 

resultados das campanhas/acções. 

8.2. OBJECTIVOS A CONSIDERAR 

 
Os objectivos a considerar são, como mencionado acima, de dois tipos: 

- Os de crescimento, que contribuem para a concretização dos objectivos de negócio, 

materializados em objectivos comerciais anuais; 

- Os de produção, que contribuam param a melhoria dos resultados das campanhas e 

acções que se realizam e para incrementar a produtividade dos colaboradores. 

Em relação aos objectivos de crescimento, entendeu-se que os mesmos deveriam 

abranger as seguintes vertentes:  

- A captação, vinculação e retenção de clientes e associados das Caixas; 

- As áreas de negócio ou famílias de produtos da oferta mais importantes; 

- A rentabilidade ou objectivos em termos de conta de exploração; 

- O risco, para uma melhor qualidade do negócio captado; 

- A eficácia comercial, para melhorar a actuação comercial e o aproveitamento das 

oportunidades que são disponibilizadas para a realização de contactos comerciais. 

Assim, cada uma destas vertentes é composta por vários objectivos específicos, que 

se detalham a seguir: 
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Tabela 2 - Quadro das variáveis de captação, vinculação e retenção (Tabela nossa, 2013) 
Fonte: Tabela nossa 

 

 
Tabela 3 - Quadro das variáveis de negócio (Tabela nossa, 2013) 

Fonte: Tabela nossa 

Tipo Variável
N.º de Contas DO novas ( 6 meses) ISM
N.º de Clientes novos (1.ª conta aberta  6 meses) ISM
N.º de Clientes activos ISM
Índice de rejuvenescimento da carteira (Clientes 0-30 anos / Clientes 65+ anos) ISM
Taxa de retenção de Clientes (1 - Clientes desvinculados / Total de Clientes) ISM
N. de Clientes vinculados (com 3 ou mais famílias de produtos) ISM
N.º de Clientes com saldo total de Depósitos  25.000 EUR ISM

N.º total de Clientes ISM

N.º de Associados com capital mínimo subscrito ISM
N.º de Associados com Cartão Clube A ISM

N.º total de Associados ISM

Variáveis de Captação, vinculação e retenção
Fonte

Captação, vinculação e retenção 
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Tabela 4 - Quadro das variáveis de rentabilidade (Tabela nossa, 2013) 
Fonte: Tabela nossa 

 

Tabela 5 - Quadro das variáveis de risco (Tabela nossa, 2013) 

Fonte: Tabela nossa 

 

Tabela 6 - Quadro das variáveis de eficácia (Tabela nossa, 2013) 

Fonte: Tabela nossa 

 
Na componente de objectivos de produção, pretende-se incrementar a produtividade 

dos colaboradores e melhorar a execução dos objectivos das campanhas e acções 

comerciais que são implementadas, tendo, para tal, sido considerado que seria 

relevante atribuir incentivos pela concretização dos objectivos de um conjunto de 

iniciativas prioritárias. 

Para o primeiro tipo de objectivos, os de crescimento, serão propostos valores 

idênticos, definidos de forma relativa (em % de crescimento), para todas as Caixas 

Agrícolas e respectivas agências, para que as mesmas estejam em igualdade de 

circunstâncias em termos do esforço a realizar e possam ser comparadas. 

No entanto, as CCAM que quiserem definir objectivos acima dos propostos poderão 

fazê-lo. 

Ao nível dos objectivos foram identificados alguns constrangimentos: será possível 

definir objectivos para quase todas as áreas de negócio e acompanhar a sua 

Variáveis de Rentabilidade

Tipo Variável
Taxa Média dos Depósitos DFOA Online
Taxa Média do Crédito DFOA Online
Margem de Intermediação DFOA Online
Margem Financeira DFOA Online
Margem Complementar DFOA Online
Produto Bancário médio por Colaborador DFOA Online

Rácio de Eficiência DFOA Online

Fontes: XXX

Variáveis de Risco

Tipo Variável
Crédito Vencido até 90 dias DFOA Online
Crédito Vencido total DFOA Online

Rácio de Crédito Vencido DFOA Online

Fontes: XXX

Variáveis de Eficácia Comercial

Tipo Variável
Taxa de Validação de Oportunidades SAS
Taxa de Contactos SAS

Taxa de Sucesso (Vendas) SAS

Eficácia 

Fonte

Fonte

Risco

Fonte

Rentabilidade
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execução. Exceptuam-se as áreas de negócio internacional e de emigração por ser 

difícil a obtenção de informação regular para acompanhamento dos respectivos 

sistemas de informação operacionais. 

8.3. MODELO DE FUNCIONAMENTO 

O processo de implementação que se propõe para o sistema de incentivos do Grupo é 

o seguinte: 

a) A definição dos objectivos comerciais anuais e para outras variáveis pelo 

Grupo, as unidades de negócio e as Caixas Agrícolas, especificando quais são 

os objectivos que darão direito a atribuição de incentivos; 

b) A definição dos critérios de atribuição de incentivos (i.e. em que condições ou 

por que grau de execução é que serão atribuídos incentivos); 

c) A aprovação ou revisão dos objectivos pelas Caixas; 

d) A definição do orçamento do Grupo e das CCAM para atribuição de incentivos; 

e) O início do ano e da produção que contará para a execução dos objectivos, 

que, para um melhor acompanhamento, deverão ser repartidos em objectivos 

trimestrais; 

f) A atribuição trimestral de incentivos pela concretização dos objectivos pelas 

Caixas Agrícolas. No final do ano serão atribuídos incentivos pela 

concretização dos objectivos anuais; 

g) A gestão dos incentivos pelos responsáveis comerciais das Caixas Agrícolas, 

com a distribuição dos mesmos pela sua estrutura comercial; 

h) A troca de incentivos ganhos por bens pelos colaboradores.  

Para permitir um melhor controlo e gestão dos incentivos ganhos pelas CCAM e 

também uma troca mais fácil dos incentivos, propõe-se que sejam desenvolvidas duas 

aplicações informáticas de suporte: 

- Uma onde poderá ser feita a gestão dos incentivos atribuídos às Caixas pelos seus 

responsáveis comerciais, que, para maior facilidade, serão atribuídos sob a forma de 
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pontos que podem ser depois trocados por um conjunto de bens que sejam do 

interesse dos colaboradores. Os colaboradores deverão poder, também através desta 

plataforma, fazer uma gestão dos pontos que ganharem; 

- Outra em que os colaboradores poderão trocar os pontos ganhos por diferentes bens 

(produtos ou serviços) à sua escolha. Isto é: uma loja numa plataforma digital onde 

podem ser disponibilizados os bens mais atractivos para os colaboradores e onde 

pode também ser divulgada comunicação para dinamizar a utilização do sistema de 

incentivos.  

A aplicação de gestão deverá permitir relatórios automáticos com informação sobre as 

trocas realizadas, para que o Departamento de Marketing possa mais facilmente 

controlar os incentivos atribuídos e fazer a gestão dos mesmos. 

Para integrar os sistemas de incentivos que já existem actualmente no Grupo, o novo 

modelo de sistema de incentivos deverá também permitir o seguinte: 

Tabela 7 - Gestão de Atribuição de Incentivos (Tabela nossa, 2013) 

Fonte: Tabela nossa 

Incentivos Implementação 

Atribuídos pelas Caixas 
Cada Caixa pode integrar os seus 
incentivos no programa de incentivos 
do Grupo  

Atribuídos pela CA Seguros  
(Seguros Positivos) 

Incentivos (pontos) atribuídos ou a 
atribuir passam a ser integrados no 
programa de incentivos do Grupo 

Atribuídos pela CA Vida  
(Vida Viva) 

Incentivos (pontos) atribuídos ou a 
atribuir passam a ser integrados no 
programa de incentivos do Grupo 

Atribuídos por outras unidades de 
negócio 

Passam a ser convertidos para 
incentivos do programa de incentivos 
do Grupo 
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Atribuídos pelo Grupo – Pelo 
desempenho comercial 

Avaliado pela aplicação de análise de 
desempenho comercial e atribuído pelo 
programa de incentivos do Grupo 

Outros 
Passam a ser convertidos em 
incentivos do programa de incentivos 
do Grupo 

 

Como esta articulação pretende-se que passe a haver uma gestão mais centralizada 

dos vários sistemas de incentivos e dos incentivos atribuídos, em particular pelas 

unidades de negócio que têm funcionado de forma relativamente autónoma. 

8.4. IMPLEMENTAÇÃO 

8.4.1. PONDERAÇÃO DOS OBJECTIVOS 

Ao nível dos objectivos de crescimento deverá ser definida uma ponderação por tipo 

de objectivo, pois nem todos têm a mesma importância. Propõe-se assim que, em 

cada trimestre, seja distribuída uma ponderação de 10.000 pontos pelas variáveis dos 

diversos tipos de objectivos, sendo a distribuição efectuada da seguinte forma: 

 Objectivos de captação, vinculação e retenção – 15% (1.500 pontos); 

 Objectivos de negócio – 55% (5.500 pontos); 

 Objectivos de rentabilidade – 20% (2.0000 pontos); 

 Objectivos de risco – 6% (600 pontos). 

 Objectivos de eficácia comercial – 4% (400 pontos). 

Para cada variável será proposto um valor de referência para a ponderação a definir 

para a mesma, no entanto para permitir alguma flexibilidade às Caixas na definição de 

prioridade, as ponderações das variáveis poderão ser definidas dentro de um intervalo 

que terá um valor mínimo e um valor máximo. 

O somatório das ponderações das variáveis de um determinado tipo será igual ao 

valor máximo da ponderação definida para esse tipo, sendo que pela concretização 
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dos objectivos serão atribuídos créditos (ponderação*grau de realização do objectivo = 

número de créditos atribuídos).O número máximo de créditos que podem ser 

atribuídos pela concretização de uma determinada variável deve corresponder a 1,5 

vezes a ponderação definida para a mesma.  

No caso das ponderações por tipo de objectivo o número máximo de créditos 

corresponde também a 1,5 a ponderação definida. 

As ponderações e créditos das Caixas serão calculados em função da média por 

Agência. 

As ponderações de referência para cada uma das variáveis dos diferentes tipos de 

objectivos e os intervalos de definição das mesmas que se propõem são: 

Tabela 8 - Ponderação dos Incentivos às variáveis de captação, vinculação e retenção (Tabela nossa, 2013) 

Fonte: Tabela nossa 

Variáveis de captação, vinculação e retenção Intervalos 
de 

ponderação 

Caixas 

Tipo Variável Ponderação Créditos 

Captação, 
vinculação 
e retenção 

Nº de Contas DO novas (<= 6 meses) 104 a 156 130 Até ponderação 
X 1,5 

Nº de clientes novos (1ª conta aberta <=6 
meses) 

52 a 78 65 Até ponderação 
X 1,5 

Nº de clientes activos 104 a 156 130 Até ponderação 
X 1,5 

Índice de rejuvenescimento da carteira 
(clientes 0-14 anos / clientes 65+anos)  

156 a 234 195 Até ponderação 
X 1,5 

Taxa de retenção de clientes (1-clientes 
desvinculados/total de clientes) 

104 a 156 130 Até ponderação 
X 1,5 

Nº de clientes vinculados (com 3 ou mais 
famílias de produtos) 

156 a 234 195 Até ponderação 
X 1,5 

Nº de clientes com saldo total de 
depósitos >=25.000€ 

156 a 234 195 Até ponderação 
X 1,5 

Nº total de clientes 52 a 78 65 Até ponderação 
X 1,5 

Nº de associados com capital mínimo 
subscrito 

156 a 234 195 Até ponderação 
X 1,5 

Nº de associados com cartão Clube A 104 a 156 130 Até ponderação 
X 1,5 

Nº total de associados 56 a 84 70 Até ponderação 
X 1,5 

 1.500 Até 2.250 
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Tabela 9 - Ponderação dos incentivos à variável de negócio (Tabela nossa, 2013) 
Fonte: Tabela nossa 

 
Variáveis de Negócio Intervalos 

de 
ponderação 

Caixas 

Tipo Variável Ponderação Créditos 

Negócio 

Depósitos    

Depósitos à ordem 272 a 408  Até ponderação 
X 1,5 

Depósitos a prazo e poupanças 272 a 408  Até ponderação 
X 1,5 

Títulos de capital 336 a 504  Até ponderação 
X 1,5 

Crédito próprio    

Crédito a habitação 184 a 276  Até ponderação 
X 1,5 

Outro crédito a particulares 272 a 408  Até ponderação 
X 1,5 

Crédito a empresas 336 a 504  Até ponderação 
X 1,5 

Leasing agenciado 224 a 336  Até ponderação 
X 1,5 

Meios de pagamento    

Cartões de crédito (crédito utilizado) 224 a 336  Até ponderação 
X 1,5 

Nº de cartões de crédito activos 224 a 366  Até ponderação 
X 1,5 

Nº de cartões de débito 264 a 396  Até ponderação 
X 1,5 

Nº de terminais de pagamento automático 
activos 224 a 336  

Até ponderação 
X 1,5 

Mercado de capitais    

Nº de contas de títulos activa 56 a 84  Até ponderação 
X 1,5 

Nº de transacções realizadas sobre 
instrumentos financeiros do mercado de 

capitais 
56 a 84  

Até ponderação 
X 1,5 

Volume de transacções realizadas sobre 
instrumentos financeiros do mercado de 

capitais 
56 a 84  

Até ponderação 
X 1,5 

Gestão de Activos    

Gestão de activos 224 a 336  Até ponderação 
X 1,5 

Fundos de investimento imobiliário 224 a 336  Até ponderação 
X 1,5 

Seguros    

Seguros vida (inclui fundos de pensões) 224 a 336  Até ponderação 
X 1,5 

Seguros não vida 224 a 336  Até ponderação 
X 1,5 

Canais directos e digitais    

Nº de adesões online particulares activa 112 a 168  Até ponderação 
X 1,5 

Nº de adesões online empresas activa 168 a 252  Até ponderação 
X 1,5 

Nº de adesões ao CA Mobile 112 a 168  Até ponderação 
X 1,5 

Nº de transacções no balcão 24 112 a 168  Até ponderação 
X 1,5 

 6.500 Até 8.250 
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Tabela 10 - Ponderação dos Incentivos à variável da Rentabilidade (Tabela nossa, 2013) 
Fonte: Tabela nossa 

 
Tabela 11 - Ponderação dos Incentivos à variável de Risco (Tabela nossa, 2013)  

Fonte: Tabela nossa 

Variáveis de Negócio Intervalos 
de 

ponderação 

Caixas 

Tipo Variável Ponderação Créditos 

Risco 

Crédito vencido até 90 dias 160 a 240 200 Até ponderação 
X 1,5 

Crédito vencido total 160 a 240 200 Até ponderação 
X 1,5 

Rácio de crédito vencido 160 a 240 200 Até ponderação 
X 1,5 

 600 Até 900 
 

Tabela 12 - Ponderação dos Incentivos à variável da Eficácia (Tabela nossa, 2013) 

Fonte: Tabela nossa 

 

8.4.2. OBJECTIVOS DE PRODUÇÃO A CONSIDERAR 

Os objectivos de produção devem, como já foi mencionado, contribuir para 

incrementar a produção a realizar pelos colaboradores dos resultados das 

campanhas/acções. 

Variáveis de Negócio Intervalos 
de 

ponderação 

Caixas 

Tipo Variável Ponderação Créditos 

Rentabilidade 

Taxa média dos depósitos 120 a 180 170 Até ponderação 
X 1,5 

Taxa média do crédito 120 a 180 170 Até ponderação 
X 1,5 

Margem de intermediação 312 a 468 330 Até ponderação 
X 1,5 

Margem financeira 312 a 468 330 Até ponderação 
X 1,5 

Margem complementar 376 a 534 330 Até ponderação 
X 1,5 

Produto bancário médio por 
colaborador 120 a 180 420 Até ponderação 

X 1,5 

Rácio de eficiência 240 a 360 250 Até ponderação 
X 1,5 

 2.000 Até 3.000 

Variáveis de Negócio Intervalos de 
ponderação 

Caixas 
Tipo Variável Ponderação Créditos 

Eficácia 

Taxa de validação de 
oportunidades 104 a 156 130 Até ponderação 

X 1,5 

Taxa de contactos 108 a 162 135 Até ponderação 
X 1,5 

Taxa de sucesso (vendas) 108 a 162 135 Até ponderação 
X 1,5 

 400 Até 600 
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A definição de objectivos de vendas para os colaboradores será efectuada através da 

aplicação de gestão comercial para um conjunto de 10 campanhas/acções do plano de 

marketing consideradas prioritárias. 

Por cada venda realizada por um colaborador serão atribuídos 10,15 ou 20 pontos CA, 

consoante a prioridade do produto, sendo que, por cada 5 vendas realizadas numa 

campanha, serão atribuídos 20 pontos adicionais. 

Se a agência do colaborador atingir o objectivo da campanha serão atribuídos mais 20 

pontos a este e se a Caixa atingir o objectivo definido para a campanha, o colaborador 

recebe 20 pontos adicionais. 

Complementarmente, se o colaborador registar as vendas e contactos que fez no 

âmbito de uma campanha na aplicação informática de suporte que permite fazer este 

tipo de registo, serão atribuídos mais 20 pontos. 

Quando um Colaborador atingir um os seguintes objectivos: 

 2.500 Pontos CA  Corresponde a 80 a 125 vendas nas 10 

campanhas/acções; 

 3.500 Pontos CA  Corresponde a 121 a 175 vendas nas 10 

campanhas/acções; 

 4.500 Pontos CA  Corresponde a 163 a 225 vendas nas 10 

campanhas/acções; 

O mesmo terá direito à atribuição de um incentivo, que será uma viagem. Quanto mais 

alto for o objectivo de pontos acumulados atingido, mais alto será também o valor da 

viagem ganha. 

8.4.3. CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS 

Propõe-se que a atribuição de incentivos às Caixas pela concretização dos objectivos 

de crescimento seja feita com uma periodicidade trimestral e anual, para que haja uma 

maior capacidade de dinamização comercial. 

Estes incentivos serão atribuídos pela concretização de objectivos trimestrais (i.e. os 

objectivos anuais divididos por trimestres), sendo elaborados rankings trimestrais com 
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base nos créditos ganhos pela Caixas. Ganharão incentivos/prémios as 25 melhores 

CCAM desde que: 

 Atinjam uma média de créditos por agência no trimestre de 10.000 créditos; 

 Atinjam o objectivo em, pelo menos, 3 tipos de objectivos (em 5, por trimestre); 

 Adicionalmente, poderá também definir-se a concretização do objectivo num 

conjunto de variáveis (p.e. as 15 mais importantes). 

Para a atribuição dos incentivos relativos à concretização dos objectivos anuais, serão 

também elaborados rankings anuais e atribuídos incentivos/prémios às 25 melhores 

Caixas no ano, desde que: 

 Atinjam uma média de créditos por agência no ano de 40.000 créditos; 

 Atinjam o objectivo em, pelo menos, 3 tipos de objectivos no desempenho nos 

4 trimestres (em 5 tipos). 

Serão igualmente atribuídos incentivos pela concretização de objectivos de produção 

(vendas) dos colaboradores que, como referido acima, serão entregues no final do 

ano, após a conclusão das 10 campanhas/acções seleccionadas para atribuição de 

incentivos. 

O apuramento da concretização dos objectivos por colaborador será efectuado através 

de relatórios específicos, sendo o prémio atribuído à Caixa juntamente com a lista de 

colaboradores e respectivas vendas realizadas, cabendo ao conselho de 

administração decidir a quem é atribuído o prémio. 

A imagem seguinte mostra um exemplo do relatório de acompanhamento que será 

elaborado para acompanhar a realização de vendas pelos Colaboradores nas 

campanhas/acções que se realizarem: 
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Ilustração 102 - Relatório de acompanhamento de uma campanha de marketing (Crédito Agrícola, Adaptação do Departamento de 
Marketing, 2013) 

 

Complementarmente, propõe-se também a atribuição de distinções simbólicas nas 

seguintes situações: 

 Às 3 melhores Caixas a nível nacional; 

 Às Caixas com as 3 melhores agências a nível nacional; 

 Às 3 melhores Caixas a nível nacional em cada tipo de objectivos de crescimento 

proposto; 

 Às Caixas com os 3 melhores colaboradores a nível nacional (caixa e colaborador). 

8.4.4. VALOR DOS INCENTIVOS A ATRIBUIR 

Os pontos atribuídos deverão ter um valor de 1 cêntimo (1 ponto CA = 1 cêntimo). 

Todos os pontos que existem em sistemas de incentivos já existentes, como é o caso 

da CA Seguros e CA Vida serão convertidos em virtude de terem valores diferentes. 



Proposta de desenvolvimento de um sistema de incentivos à área comercial: o caso do Crédito Agrícola 
 
 
 
 

 
Nuno Miguel dos Santos Gouveia Simões   191 
 
 

Para dinamizar a implementação do sistema de incentivos do Grupo, propõe-se que 

sejam distribuídos pontos de boas vindas, de modo a incentivar os colaboradores a 

interessarem-se pelo programa de incentivos e a concretizarem vendas. 

Em relação à concretização dos objectivos de produção, os incentivos anuais 

distribuídos às Caixas pela concretização de objectivos de produção dos seus 

colaboradores, poderão os seguintes valores: 

Tabela 13 - Tipos de Incentivos a atribuir (Tabela nossa, 2013) 

Fonte: Tabela nossa 

Objectivo em  
pontos CA 

acumulados 

Incentivos a atribuir 

Viagem Pontos CA 

≥ 2.500 Pontos CA 1 Estadia de 2 noites para 
2 pessoas em vários 
destinos em Portugal  

10.000 (€ 100) 

≥ 3.500 Pontos CA 1 Estadia de 4 noites para 
2 adultos e 1 criança em 
vários destinos à escolha 
em Portugal 

14.000 (€ 140) 

≥ 4.500 Pontos CA 1 Viagem com estadia de 
2 noites para 2 pessoas 
numa de várias capitais 
europeias 

18.000 (€ 180) 

 

É de salientar que as viagens serão atribuídas às Caixas, que as podem distribuir 

pelos seus colaboradores, que as deverão preferencialmente gozar em período de 

férias com a família e não em grupo com outros colaboradores. 

8.4.5. APLICAÇÕES DE SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO 

Deverão, como proposto, ser desenvolvidas aplicações informáticas para apoiar as 

Caixas Agrícolas na gestão e troca de incentivos. 

Estas deverão permitir também a integração da atribuição de incentivos que é 

actualmente feita pelas companhias de seguros, devendo igualmente o processo de 

funcionamento envolver os vários níveis hierárquicos de cada CCAM, começando 
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pelos coordenadores comerciais das Caixas, passando pelos coordenadores de zona 

e de agência, até chegar aos colaboradores, que utilizarão uma das plataformas a 

desenvolver para trocar pontos por incentivos. 

As principais funcionalidades das aplicações de suporte serão desenvolvidas com 

base num conceito de comunicação que terá por tema a realização de uma viagem “à 

volta de Portugal”  

Em termos do processo de implementação, propõem-se as seguintes etapas: 

 Apresentação aos membros da comissão de marketing e política comercial; 

 Apresentação aos conselhos de administração e coordenações comerciais das 

Caixas; 

 Acção de comunicação interna para apresentação do programa de incentivos 

aos colaboradores das Caixas; 

 Programa de sessões de apresentação / formação na utilização das aplicações 

de suporte ao programa de incentivos para os responsáveis e colaboradores 

das Caixas; 

 Disponibilização às Caixas. 

Detalhando mais um pouco a sequência de implementação do programa de incentivos, 

salienta-se que o início poderá ser no 3º trimestre, com uma primeira vaga e 

implementado em 6 Caixas piloto. Esta vaga terá a duração de 2+2 dias em 2 

semanas onde serão realizadas sessões de apresentação ao conselho de 

administração e coordenação comercial da CCAM e sessões de formação para os 

diferentes grupos funcionais (coordenação comercial, coordenadores de agência e 

assistentes/gestores de clientes). 

Os temas a abordar nestas sessões são os objectivos a concretizar, o modelo de 

acompanhamento, os incentivos que serão atribuídos e as aplicações informáticas 

disponíveis para acompanhamento, gestão e troca de incentivos, sendo efectuada a 

cada Caixa uma primeira atribuição de pontos, sendo o processo de validação a 

realizar por cada Caixa acompanhado em todas as etapas para confirmação do seu 

correcto funcionamento e para apoio às Caixas na utilização da aplicação de gestão 
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de incentivos. Será ainda disponibilizada uma apresentação para formação interna 

para as Caixas que pretenderem fazer sessões para os seus colaboradores. 

Gradualmente serão implementadas nas outras Caixas.   

Deverão também ser efectuadas acções de comunicação interna para divulgação junto 

das Caixas e respectivos colaboradores através de mensagens de correio electrónico, 

suportes promocionais para colocação em áreas internas, notícias na intranet do 

Crédito Agrícola (CAIS) e noticias electrónicas. 

O programa de incentivos terá como base um portal. 

 

 
Ilustração 103 - Entrada Volta a Portugal (Ilustração nossa, 2013) 

 
A aplicação terá como nome “Volta a Portugal”, e será dividida pelas seguintes 

funcionalidades, o perfil de entrada vai dar acesso a diferentes possibilidades: 
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Ilustração 104 - Aplicação de gestão de incentivos (Ilustração nossa, 2013) 

 

Todos os sistemas de incentivos existentes são integrados na aplicação do novo 

sistema de incentivos e validado e atribuído verticalmente pelas várias estruturas, 

iniciando no coordenador comercial da Caixa, passando pelo coordenador de zona e 

de agência até chegar aos colaboradores que utilizam a loja CA Online para trocar os 

pontos de incentivos. 

A sequência de implementação destas acções de comunicação vai ser alvo de decisão 

superior. 

8.4.6. ACÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTERNA PARA APRESENTAÇÃO DO 
PROGRAMA DE INCENTIVOS AOS COLABORADORES 

No dia do lançamento, todos os colaboradores, receberão um correio electrónico com 

a hiperligação de acesso á aplicação de suporte, em que ao abrir o correio electrónico, 

terá uma animação no mesmo. 
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Ilustração 105 - Animação do sistema de incentivos (Ilustração nossa, 2013) 

8.4.7. PEÇAS DE COMUNICAÇÃO 

No dia que os colaboradores receberem o correio electrónico com as indicações de 

acesso à aplicação informática de incentivos, estarão peças de comunicação, cartazes 

espalhados estrategicamente nas zonas de acesso aos colaboradores (exemplo: copa 

de café). 

Mas abaixo poderão visualizar os diversos cartazes, com mensagens de motivação 

para os colaboradores. 
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Ilustração 106 - Cartazes de comunicação de apresentação do novo modelo de sistema de incentivos 1/2 (Ilustração nossa, 2013) 

 

 
Ilustração 107 - Cartazes de comunicação de apresentação do novo modelo de sistema de incentivos 2/2 (Ilustração nossa, 2013) 
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8.4.8. INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INCENTIVOS DAS SEGURADORAS 

Cada uma das seguradoras, gere actualmente sistemas de incentivos próprios que 

devem ser integrados no sistema de incentivos global que se propõe para o Grupo 

Crédito Agrícola. 

Como referido anteriormente, pretende-se que estas unidades de negócio continuem a 

ter capacidade para definirem objectivos e critérios de atribuição de incentivos. 

Espera-se igualmente que mantenham a capacidade de dinamização da estrutura 

comercial das Caixas e a divulgação de informação para a mesma. 

No entanto, a atribuição de incentivos para todas as iniciativas que se realizem a partir 

da data de implementação do programa de incentivos deverá passar a ser feita no 

âmbito deste e deixar de ser realizada pelas seguradoras. 

Com a implementação do sistema de incentivos do Grupo, as Caixas devem também 

passar a gerir os incentivos que forem atribuídos à sua estrutura comercial, o que 

inclui os incentivos que forem atribuídos pelas companhias de seguros, possibilitando 

que as CCAM passem a poder distribuir os incentivos pela sua estrutura da forma que 

entenderem. 

Os pontos já atribuídos a colaboradores pelas seguradoras que ainda não foram 

trocados, deverão ser transferidos para o sistema de incentivos do Grupo à medida 

que for sendo efectuada formação às Caixas (i.e. os pontos são transferidos a partir do 

momento em que cada CCAM passa a aderir ao sistema de incentivos do Grupo), 

sendo que os colaboradores podem trocar os pontos normalmente e as seguradoras 

só irão ter de pagar os pontos que forem trocados. 

8.4.9. ORÇAMENTO ESTIMADO 

O orçamento será dividido em partes diferentes pelos custos com parceiros e 

comunicação, incentivos de adesão/dinamização do programa, incentivos trimestrais 

(objectivos de crescimento), incentivos anuais (objectivos de crescimento) e incentivos 

pela realização dos objectivos de produção. Prevê-se um valor global de cerca de 225 

mil euros para o primeiro ano de implementação, sendo cerca de 85% deste valor para 

atribuição de incentivos e o restante para os custos de comunicação e dinamização. 
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Tabela 14- Orçamento estimado (Tabela nossa, 2013) 
Fonte: Tabela nossa 

Descrição Montante (Euros) % 
Custos com parceiros e comunicação € 16.500 7% 
Incentivos de adesão / dinamização do programa € 3.900 2% 
Incentivos trimestrais (objectivos de crescimento) € 95.400 38% 
Incentivos anuais (objectivos de crescimento) € 42.100 17% 
Incentivos pela realização dos objectivos de produção € 82.300 33% 

Valor total € 225.000 100% 

 

8.4.10. INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INCENTIVOS DAS SEGURADORAS 

Cada uma das unidades de negócio associadas a seguros, possuem sistemas 

próprios que têm de ser integrados no sistema de incentivos globais do grupo Crédito 

Agrícola. 

Como referido anteriormente pretende-se que as unidades CA Seguros e CA Vida 

continuem a ter capacidade de manutenção para definirem objectivos e critérios de 

atribuição de incentivos.  

Espera-se igualmente que mantenham a capacidade de dinamização da estrutura 

comercial das Caixas e a divulgação de informação para a mesma. 

A atribuição de incentivos (pontos) para todas as iniciativas que se realizem a partir da 

data de implementação do programa de incentivos CA passa a ser feita no âmbito 

deste. 

A aplicação vai permitir atribuir pontos à estrutura comercial das Caixas sem que estas 

possam alterar a mesma (definido pela Seguradora iniciativa a iniciativa) e atribuir 

pontos à estrutura comercial das Caixas permitindo que estas possam distribuir os 

pontos pela sua estrutura da forma que entenderem. 

Os pontos já atribuídos a colaboradores e que ainda não foram trocados, vão ser 

transferidos para o sistema de incentivos do Grupo à medida que for sendo efectuada 

formação às Caixas (i.e. os pontos são transferidos a partir do momento em que cada 

CCAM passa a aderir ao sistema de incentivos do Grupo), sendo que os 

colaboradores podem trocar os pontos normalmente e as seguradoras só vão pagar os 

pontos que forem trocados. 
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8.4.11. SUPORTE À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CERTIFICAÇÃO 
COMERCIAL 

A utilização do programa de incentivos para dar suporte ao processo de avaliação de 

desempenho (SAGE / SAGE comercial), vai ser necessária a definição dos níveis de 

classificação ou outros critérios que dão direito à atribuição de incentivos e do valor 

dos incentivos que serão atribuídos, bem como poderão ser atribuídos aos 

colaboradores de acordo com o processo de atribuição definido para as restantes 

entidades participantes. 

Como suporte ao processo de certificação comercial no âmbito do programa integrado 

de formação comercial vai ser necessária a definição dos objectivos a atingir pelos 

formandos que dão direito à atribuição de incentivos e do valor dos incentivos que 

serão atribuídos. Os incentivos poderão ser atribuídos aos colaboradores de acordo 

com o processo de atribuição definido para as restantes entidades participantes. 

8.4.12. FACTURAÇÃO 

Há três hipóteses para o processo de facturação: 

a) Facturação em função dos pontos trocados 

Processo: à medida que forem sendo trocados pontos pelos colaboradores, o valor 

dos pontos é facturado pelo prestador a cada entidade que atribuiu pontos de forma 

proporcional aos pontos atribuídos;   

Vantagens: o Grupo CA só paga os pontos que forem trocados, à medida que tal for 

acontecendo; 

Desvantagens: o valor dos pontos a facturar a cada entidade só pode ser estimado, 

com base na proporção de pontos atribuídos por cada uma. Será necessário um 

processo de controlo complexo e com uma sobrecarga administrativa significativa para 

o Departamento de Marketing, que não tem os recursos adicionais necessários para 

fazer este tipo de gestão. O prestador afirma não ter capacidade financeira para 

suportar os custos das trocas que forem realizadas até que o valor das mesmas seja 

facturado ao Grupo CA e pago por este. 

b) Facturação em função dos pontos atribuídos 
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Processo: à medida que cada entidade atribuir pontos, cada atribuição será facturada 

pelo prestador;   

Vantagens: processo mais fácil de gerir, exigindo menos controlo e uma menor 

sobrecarga administrativa para o Departamento de Marketing. Consegue-se apurar o 

valor exacto de pontos atribuídos por cada entidade que deverá ser facturado à 

mesma; 

Desvantagens: o Grupo CA tem de pagar antecipadamente os pontos atribuídos. 

Pode haver com um montante pago significativo em pontos atribuídos que não são 

trocados (estão nas contas dos colaboradores).   

c) Facturação por consumo estimado 

Processo: estima-se qual será o valor médio mensal (p.e.) dos pontos que serão 

trocados e a parte correspondente a cada entidade que atribui pontos, facturando o 

prestador esta parte a cada entidade. Periodicamente (p.e. trimestralmente) fazem-se 

revisões do montante médio de trocas e ajustam-se os montantes a facturar a cada 

entidade, fazendo também os acertos de contas necessários;  

Vantagens: permite ao prestador ter capacidade financeira para pagar as trocas que 

vão ocorrendo. Não exige que o Grupo CA tenha que pagar por pontos atribuídos mas 

não trocados; 

Desvantagens: os consumos/trocas de pontos são estimados e podem não 

corresponder ao que ocorrer realmente. Serão necessárias revisões regulares dos 

consumos e acertos de contas para encontrar um nível ideal de funcionamento.   

8.4.13. OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

A nível jurídico foram validadas com o Departamento Jurídico as questões relevantes 

à implementação do programa de Incentivos. Vai ser proposto a cada prestador a 

celebração de um contrato de prestação de serviços. 

Em relação à parte fiscal foram analisadas as questões fiscais que decorrem da 

implementação do programa, tendo ficado acordado o modelo de funcionamento que 

será elaborado. 
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Os vários sítios webs e aplicações informáticas que passarão a ser utilizadas com a 

implementação do Programa de Incentivos foram apresentados à CA Serviços que 

não levantou objecções à sua utilização. 

A CA Serviços permitirá o acesso dos colaboradores aos sítios do programa de 

incentivos. 

Foram analisadas as questões relevantes de segurança informática com o Gabinete 

de Risco e Conformidade da CA Serviços, que validou as aplicações / sítios a utilizar, 

bem como os contractos a celebrar com os prestadores que darão apoio à 

implementação do programa de incentivos contemplam a salvaguarda das questões 

de segurança informática. 
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9. DEFINIÇÃO DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE AO MODELO DE INCENTIVOS 

9.1. COMUNICAÇÃO 

O sítio web de comunicação comum possui a seguinte página de entrada: 

 
 

Ilustração 108 - Entrada sítio web comunicação (Ilustração nossa, 2013) 

 
De seguida apresentamos a página de entrada no sítio web de comunicação do 

sistema integrado de incentivos: 
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Ilustração 109 - Página principal sítio web comunicação (Ilustração nossa, 2013) 

 
Na entrada destacam-se no canto superior direito as hipóteses de ajuda, desempenho 

comercial e área reservada. 

A página de ajuda vai ser utilizada para comunicar qualquer assunto com o 

Departamento de marketing: 

 
 

Ilustração 110 - Página de ajuda (Ilustração nossa, 2013) 
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Na página de desempenho comercial, é explicado como é visualizada a atribuição de 

incentivos e como funciona todo o modelo. 

 
 

Ilustração 111 - Página desempenho comercial (Ilustração nossa, 2013) 

 
Finalmente a página área reservada pretende ser um local onde se podem partilhar 

experiências, que podem ser importantes para outros colegas: 
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Ilustração 112 - Área reservada (Ilustração nossa, 2013) 

 
Ainda nesta aplicação temos os menus do lado esquerdo que permitem efectuar todas 

as configurações e visualizações necessárias. 

Na página programa de incentivos, pode visualizar com o funciona e como pode 

receber pontos pelo desempenho comercial demonstrado: 
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Ilustração 113 - Programa de incentivos 1/2 (Ilustração nossa, 2013) 

 
 
 

Ilustração 114 - Programa de incentivos 2/2 (Ilustração nossa, 2013) 
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Como o nome indica na página de destaques pode ver os destaques do momento: 

 
 

Ilustração 115 - Página de destaques (Ilustração nossa, 2013) 

 
Temos uma página à volta de Portugal, cujo objectivo é o colaborador responder a um 

questionário sobre um determinado distrito e cuja resposta pode valer pontos. O 

objectivo é o colaborador aos poucos ficar inteirado da aplicação e do funcionamento 

da mesma. 
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Ilustração 116 - Passatempo volta a Portugal (Ilustração nossa, 2013) 

 
Vão ser realizados rankings que contemplam a participação dos colaboradores na 

concretização dos objectivos de venda das Caixas e a da sua participação no 

passatempo da volta a Portugal. 
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Ilustração 117 - Rankings nacionais (Ilustração nossa, 2013) 

 

O colaborador pode ainda aceder à montra de prémios, onde pode trocar os pontos 

por artigos da sua conveniência. 

 



Proposta de desenvolvimento de um sistema de incentivos à área comercial: o caso do Crédito Agrícola 
 
 
 
 

 
Nuno Miguel dos Santos Gouveia Simões   211 
 
 

 
 

Ilustração 118 - Montra de prémios (Ilustração nossa, 2013) 

 

Existe outra página que pretende divulgar os eventos em que o Crédito Agrícola vai 

participar, bem como aqueles em que o grupo ou alguma Caixa patrocinam. 

 

 
 

Ilustração 119 - Eventos CA (Ilustração nossa, 2013) 
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O próprio colaborador tem hipótese de escrever textos ou fotos e publicar sobre a sua 

região de modo a divulgar o turismo da mesma. 

 
 

Ilustração 120 - Partilhe Portugal (Ilustração nossa, 2013) 

 
Como não poderia deixar de ser, o colaborador vai poder aceder às campanhas de 

marketing que se encontram em destaque e obter toda a informação sobre as 

mesmas. 
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Ilustração 121 - Campanhas em destaque (Ilustração nossa, 2013) 

9.2. GESTÃO 

Além do sítio web de comunicação, vai existir um sítio web de gestão que vai permitir 

a gestão de todos os dados do utilizador, bem como visualizar todos os pontos 

atribuídos e trocados. 

No caso de colaboradores com funções de atribuição de pontos, podem atribuir pontos 

aos seus colaboradores ou transferir utilizadores para outras estruturas, de acordo 

com permissões que lhes são atribuídas. 

O sítio web tem como entrada a seguinte página: 
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Ilustração 122 - Entrada sítio web de gestão (Ilustração nossa, 2013) 

 
Numa primeira página o colaborador pode ver os seus dados pessoais e alterar 

aqueles que tiverem incorrectos, pode ainda visualizar os pontos atribuídos, utilizados 

e o saldo de pontos. 

 
 

Ilustração 123 - Sítio web de gestão dados pessoais (Ilustração nossa, 2013) 
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Pode ainda visualizar os pontos que foram atribuídos e que aguardam validação da 

sua chefia, bem como ver o histórico de todos os pontos atribuídos e trocados. 

 
 

Ilustração 124 - Sítio web de gestão pontos (Ilustração nossa, 2013) 

 
Pode verificar detalhes presentes na aplicação de desempenho comercial referentes a 

uma campanha/acção comercial. 

 
 

Ilustração 125 - Sítio web de gestão consultas (Ilustração nossa, 2013) 
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Como definido o utilizador no caso de ter funções de coordenação pode atribuir aos 

seus colaboradores. 

 
 

Ilustração 126 - Atribuição de pontos (Ilustração nossa, 2013) 

 
A aplicação possui um ecrã para activar ou desactivar determinado utilizador, região 

ou Caixa. 

 

 

Ilustração 127 - Sítio web gestão activar conta (Ilustração nossa, 2013) 
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Finalmente pode realocar o colaborador a outra estrutura. 

 
 

Ilustração 128 - Sítio web de gestão transferir colaborador (Ilustração nossa, 2013) 

 
E no fim pode aceder à loja CA para trocar os seus pontos. 

 
 

Ilustração 129 - Sítio web de gestão visitar loja (Ilustração nossa, 2013) 
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10. CONCLUSÃO 

Como conclusão, constatou-se que os sistemas de incentivos existentes eram muito 

diversificados, dificultando em muito a gestão comercial das Caixas. 

A política de marketing e comercial do próprio grupo tornava-se igualmente 

complicada em virtude de não existir uma política ao nível de sistemas de incentivos, 

pois cada unidade de negócio possui os seus incentivos próprios e os comerciais 

tendem a comercializar os produtos ou serviços que lhe dão mais incentivos. No 

entanto os incentivos atribuídos por uma unidade, podem não ser os melhores 

objectivos para o grupo como um todo. 

Constatou-se que seria necessário um novo sistema de incentivos integrado em todo o 

Grupo Crédito Agrícola de modo a integrar os sistemas de incentivos e efectuar um 

seguimento dos objectivos comerciais estipulados. 

Foram contactos diversos responsáveis de Caixas, quer ao nível da administração, 

quer de responsáveis comerciais, que na maior parte dos casos forneceram os 

mesmos indícios e as mesmas necessidades sentidas pelo Departamento de 

Marketing da Caixa Central e pela administração da instituição. Algumas destas 

Caixas prontificaram-se para funcionar como caixas-piloto na implementação desta 

solução. 

A análise descrita em cima foi efectuada devido à realidade do Grupo, visto cada 

Caixa ter a sua gestão autónoma. Efectivamente cada Caixa pode por si própria 

recusar o novo sistema de incentivos, sem ter de justificá-lo de alguma forma. 

Foram igualmente efectuados contactos através dos coordenadores de dinamização 

comercial do Departamento de Marketing com comerciais das Caixas e que mais uma 

vez mostraram na maioria dos casos total abertura para a utilização do sistema de 

incentivos, e forneceram indicadores que fizeram crer que seria uma melhoria um 

sistema de incentivos comum a todas as unidades em que o colaborador teria um 

papel importante.  

A análise efectuada foi ainda confirmada pelo questionário elaborado e respondido 

pelas Caixas e onde ficaram analisadas em detalhe as dificuldades existentes e a 

aceitação de um novo sistema de incentivos que fosse integrado e de fácil utilização 

pelas chefias e colaboradores comercias. 
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Este questionário foi respondido pela administração das Caixas e pelos responsáveis 

comerciais. 

Foi constatado neste questionário que poucas Caixas definem objectivos por 

colaborador, no entanto têm a opinião que este tipo de estímulo pode aumentar a 

produtividade do colaborador. 

Mais de metade das Caixas não tem aplicação para definir os incentivos a dar aos 

seus colaboradores. 

Por outro lado tendem a utilizar os sistemas de incentivos das seguradoras, em virtude 

de conseguirem prémios mais altos e estarem bem definidos e bem cimentados nas 

Caixas. 

Quase metade das Caixas Agrícolas não tem uma visão de conjunto dos vários 

sistemas de incentivos, mas gostariam de conseguir efectuar a gestão integrada dos 

incentivos como um todo. 

Foi ainda constatado no questionário que todas as Caixas inquiridas participariam num 

novo sistema de incentivos que fosse definido ao nível do colaborador e em que os 

objectivos estivessem todos integrados 

Podia existir uma limitação ao nível de algumas Caixas, pois ao terem gestão própria e 

serem autónomas, tendem a preservar a sua autonomia, tendo sistemas de incentivos 

próprios. Esta limitação que se pensava poder existir, não aconteceu na sua 

generalidade, pois as Caixas demonstraram abertura para o desenvolvimento 

integrado de um sistema de incentivos. 

Embora possam existir sistemas integrados diferentes e que resolveriam a situação 

existente, penso que este sistema é o mais adequado, pois integra a visão do Grupo, 

Caixas, unidades de negócio e colaboradores.  

O sistema integrado vai permitir um menor esforço por parte de cada um dos 

intervenientes e somar os vários incentivos num mesmo sistema com vantagens para 

todos. 

Constatou-se da análise efectuada em cada Caixa e no questionário que foi 

respondido que os colaboradores com incentivos, aumentam a produtividade, 
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chegaram a existir casos de colaboradores que venderam cartões de saúde em locais 

onde não existia protocolo para os mesmos. 

O sistema de incentivos integrado constatou-se ser o mais adequado, pois desta forma 

pode-se dar destaque aos produtos definidos como prioritários, os colaboradores têm 

apenas um local onde gerir os seus pontos, permitindo um menor esforço de gestão. 

Permite ainda oferecer prémios maiores em virtude dos pontos atribuídos numa 

campanha, somarem com os pontos atribuídos noutra. 

O sistema de incentivos integrado vai permitir ainda existir uma forma de divulgação 

comum e não vários sítios web dispersos. 

No futuro poderá ser efectuada uma análise depois do sistema se encontrar em 

produção, de modo a verificarmos se efectivamente este sistema de incentivos foi o 

mais adequado e o que contribuiu para o desenvolvimento de um grupo centenário 

sólido e com características singulares na banca em Portugal. 

Será ainda de constatar se as principais Caixas no futuro vão utilizar o sistema de 

incentivos como uma ferramenta crucial, podendo ser efectuado novo questionário, 

nos meses seguintes à entrada em produção. 

Ainda no futuro e de acordo com a restruturação recente da Caixa Central, foram 

definidas novas estruturas idênticas à maior parte da banca em Portugal. O 

Departamento de marketing foi divido em Marketing Estratégico, Comunicação e 

Imagem, Produtos e Dinamização Comercial. 

Em virtude desta restruturação, que juntou algumas áreas de negócio que 

anteriormente tinham sistemas de incentivos próprios, ainda não foi definido pela 

administração do Grupo Crédito Agrícola, qual o sistema de incentivos a utilizar. 
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APENDICE A   

Questionário efectuado 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
  



 
 
 

 

Questionário – Sistema de incentivos 

 

Solicitamos a Vossa resposta às questões apresentadas neste inquérito, agradecendo 

que a mesma seja dada até ao próximo dia 19 de Abril.  

Todas as respostas serão de grande importância para que possamos servir melhor as 

CCAM no que respeita a sistemas de Incentivos, sendo tratadas com 

confidencialidade. 

A. Sistema de incentivos actual da CCAM  

1. A CCAM define objectivos comerciais anuais? 

 Sim 

 Não 

1.1. Em caso afirmativo, com que detalhe os mesmos são definidos? 

(assinale a resposta adequada) 

 Por áreas de negócio? (Total recursos, total crédito, seguros, fundos de 

investimento, leasing) 

 Por família de produtos? (Ex: Do, depósitos a prazo, credito habitação, seguros 

de capitalização, seguros não vida; leasing mobiliário, leasing imobiliário) 

 Por áreas de negócio com detalhe por produto em algumas das áreas (Ex: total 

recursos, total crédito, detalhe por produto nas áreas de seguros; fundos de 

investimento, leasing) 

1.2 Com que nível de desagregação define os objectivos? 

 Caixa 

 Balcão 

 Colaborador 

 



 
 
 

 

1.3 Os objectivos anuais são repartidos por períodos?   

 Sim 

 Não 

1.3.1 Se respondeu sim, indique qual o período utilizado? 

 Mensais 

 Trimestrais 

 Semestrais 

 Outro________________ 

1.4 Afecta a repartição dos objectivos por efeitos de sazonalidade das principais 

actividades económicas da região? 

 Sim 

 Não 

2. A CCAM define um plano de acção comercial anual? 

 Sim 

 Não 

2.1 Que tipo de campanhas/acções comerciais inclui no plano de acção comercial? 

(assinale as várias opções com que se identifica) 

 Campanhas institucionais do Grupo 

 Campanhas nacionais 

 Acções comerciais das várias unidades de negócio e empresas participadas 

 Acções comerciais desenvolvidas localmente 

 Outras acções (participação em eventos/feiras, abertura de balcões, etc…) 



 
 
 

 

2.2 Com que periodicidade actualiza o plano de acções comerciais? 

 Mensalmente 

 Trimestralmente 

 Semestralmente 

3. A CCAM define objectivos para as campanhas/acções comerciais/iniciativas? 

 Sim 

 Não 

3.1 Se respondeu Sim, os objectivos definidos correspondem na sua maioria aos: 

 Objectivos que são propostos?____ 

 Objectivos definidos pela própria Caixa?______ 

3.2. A que correspondem os objectivos definidos para cada acção? 

 Uma % dos objectivos anuais 

 Uma % do desvio dos objectivos para o período 

 Uma combinação das duas anteriores 

3.3. Com que regularidade acompanha a concretização dos objectivos das 

campanhas? 

 Diária 

 Semanal 

 No final da campanha 

 

 



 
 
 

 

4. A CCAM tem um sistema de incentivos próprios que suporte a concretização dos 

seus objectivos anuais? 

 Sim 

 Não 

5. No caso da resposta à questão anterior ser Sim, que áreas de negócio são 

consideradas para a atribuição de incentivos? 

 Recursos 

 Crédito 

 Seguros vida 

 Seguros não vida 

 Leasing 

 Fundos investimento mobiliário 

 Fundos investimento imobiliário 

 Campanhas 

 Capital social 

 Abertura contas/ novos clientes 

 Aspectos qualitativos (imagem balcão, satisfação do cliente, etc.) 

5.1 Qual a periodicidade definida para a atribuição dos incentivos? 

 Mensal 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 



 
 
 

 

6. Que tipo de incentivos atribui? 

 Dinheiro 

 Viagens 

 Bens de consumo (p.e. electrodomésticos) 

 Cartões de compras / vales 

 Pontos (que podem depois ser trocados por dinheiro ou outros bens) 

 Outros__________________ 

7. A CCAM considera que o seu sistema de incentivos contribui para melhorar a 

concretização dos objectivos comerciais anuais e de outros objectivos que define? 

Nada importante      Muito importante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

7.1 E o sistema de incentivos contribui para incrementar a produtividade de todos 

os colaboradores? 

Nenhum          Todos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

7.2 E o sistema de incentivos também contribui para incrementar os níveis de 

motivação e espírito de equipa dos colaboradores? 

Nada Importante        Muito Importante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 



 
 
 

 

8. A quem são atribuídos incentivos? 

 A todas as funções (conselho de administração, funções de chefia, 

colaboradores) 

 A todos os colaboradores (funções comerciais e de suporte) 

 Aos responsáveis de área (chefias) e aos colaboradores 

 Aos colaboradores com funções comerciais 

9. Qual o critério de diferenciação de incentivos? 

 Não existe diferenciação 

 Por função (coordenação, gerentes, assistentes) 

 Por nível salarial (IV, V, X, XII) 

10. A CCAM utiliza alguma aplicação informática para suportar o seu sistema de 

incentivos (i.e, que permita a atribuição de incentivos à sua estrutura comercial, a 

troca de incentivos por prémios, a gestão dos saldos, etc…) 

 Sim 

 Não  

10.1 Se Sim, que aplicação é?_______________________________________ 

10.2 Foi desenvolvida pela CCAM?  

 Sim 

 Não 

 

 

 

 



 
 
 

 

11. A CCAM estabelece anualmente a atribuição de incentivos à sua estrutura? 

Sim 

Não 

11.1 Se a resposta à questão anterior foi sim, como define o orçamento 

anual de incentivos? 

 Montante aleatório/fixo (p.e. orçamento) 

 Percentagem dos resultados 

 Percentagem do produto bancário/margem complementar 

11.2 Qual o montante do orçamento? 

 Até € 20.000 

 De € 20.000 a € 50.000 

 De € 50.000 a € 100.000 

 € 100.000 ou mais 

12 A CCAM pretende fazer alguma melhoria ao seu sistema de incentivos? Se sim, 

qual? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 

B. Outros Sistema de incentivos 

13 A CCAM usa outros sistemas de incentivos ou incentivos? Se sim quais? 

 Da CA Gest 

 Da CA Seguros 

 Da CA Vida 



 
 
 

 

 Da Square Asset Management 

 Do Departamento de Meios Electrónico de Pagamento (DMEP)  

 Do Departamento de marketing (DM) 

 Outro _____________________ 

14 Para o (s) sistema (s) de incentivos referido (s) na pergunta anterior, a CCAM 

considera que os incentivos atribuídos estão adequados aos objectivos que é 

necessário concretizar? 

 Incentivos muito baixos para os objectivos a concretizar 

 Incentivos adequados aos objectivos a concretizar 

 Incentivos muito altos para os objectivos a concretizar 

15 Para os sistemas de incentivos referidos na questão 13, a CCAM considera que os 

incentivos atribuídos estão adequados ao esforço comercial (de venda) que é 

necessário realizar? 

 Incentivos muito baixos para os objectivos a concretizar 

 Incentivos adequados aos objectivos a concretizar 

 Incentivos muito altos para os objectivos a concretizar 

16 Para os sistemas de incentivos referidos na questão 13, a quem são atribuídos os 

incentivos? 

 À Caixa 

 Aos balcões 

 Às equipas de colaboradores  

 Aos colaboradores (todas as funções) 

 Aos colaboradores com funções comerciais 



 
 
 

 

16.1 A CCAM considera que esta forma de atribuir é adequada às suas 

necessidades? 

 Sim 

 Não ________ Porque motivo? ______________________ 

17 Existem aplicações informáticas que suportem a gestão dos incentivos que são 

atribuídos à sua estrutura? 

 Sim 

 Não 

18 A CCAM consegue ter uma visão de conjunto de todos os incentivos que são 

atribuídos à sua estrutura?  

 Sim 

 Não 

18.1 E faz uma gestão integrada dos mesmos? (i.e. gere a sua atribuição e 

distribuição em conjunto) 

 Sim 

 Não 

18.2 A CCAM gostaria de ter uma visão de conjunto de todos os incentivos 

que são atribuídos à sua estrutura e de poder fazer uma gestão integrada dos 

mesmos? 

 Sim 

 Não__________ Porquê? 

__________________________________________ 

 

 



 
 
 

 

Caracterização do Modelo Óptimo de Sistema de incentivos do Grupo CA 

19. O que consideram mais importante para a caracterização do modelo óptimo de 

sistema de incentivos do Grupo CA. 

a. Ter um Sistema de incentivos simples de gerir?  

Nada Importante       Muito Importante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

b. Atribuição de incentivos adequados aos objectivos a concretizar? 

Nada Importante       Muito Importante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

c. Atribuição incentivos adequados ao esforço comercial (de venda) pedido? 

Nada Importante       Muito Importante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

d. Permitir à Caixa ter uma visão de conjunto de todos os incentivos atribuídos à sua 

estrutura? 

Nada Importante       Muito Importante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 



 
 
 

 

19 Se existisse uma plataforma de gestão de incentivos do Grupo, a CCAM 

participaria no mesmo? 

 Sim 

 Não____ Porquê? ___________________________________________ 

20 Quais os principais atributos que uma plataforma de gestão de sistema incentivos 

do Grupo deveria ter? 

a. Ser o suporte do sistema de incentivos da Caixa? 

Nada Importante                 Muito Importante

   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

b. Integrar os incentivos atribuídos pelas várias áreas de negócios? 

Nada Importante       Muito Importante

        

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

c. Integração dos incentivos atribuídos pela CCCAM? 

Nada Importante       Muito Importante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 



 
 
 

 

d. Integração de incentivos atribuídos pela concretização de objectivos das 

campanhas / acções comerciais do PAC? 

Nada Importante       Muito Importante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

e. Permitir à Caixa ter uma visão de conjunto de todos os incentivos atribuídos à 

sua estrutura? 

Nada Importante       Muito Importante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

f. Disponibilizar à Caixa aplicações informáticas que lhe permitam fazer a gestão 

de todos os incentivos atribuídos à sua estrutura e ter um conhecimento 

permanente da sua evolução? 

Nada Importante       Muito Importante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

21 Que outras funcionalidades ou melhorias o sistema de incentivos do Grupo deve 

permitir (caso a CCAM concorde com a sua implementação). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Muito obrigado pela sua colaboração 
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