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JUSTIFICAÇÃO ECONÓMICA DA PROPOSTA DO STEC 

Perante a escalada de preços, que está a afetar negativamente a vida dos trabalhadores e das 

suas famílias, aumentando enormemente as suas dificuldades, uma empresa socialmente 

responsável devia tomar medidas para minorar a situação difícil que enfrentam os seus 

trabalhadores, que são a parte mais importante de qualquer organização, procurando reduzir 

o impacto negativo de uma inflação que é já a maior dos últimos 30 anos. O próprio Presidente 

da República, em declarações públicas defendeu recentemente que as empresas com 

elevados lucros (e a CGD é certamente uma delas) “têm de investir mais em termos sociais, 

sacrificando dividendos, a distribuição de lucros” (jornal Público, 29/7/2022).  

E um dos meios mais adequados e rápidos para defender as condições de vida dos 

trabalhadores, e ser uma empresa socialmente responsável como defendeu o sr. Presidente 

da República, é proceder a um ajuste salarial, como estão a fazer empresas em vários países 

europeus e fora da Europa (ex.: Japão), já que a escalada de preços, pelo menos com a 

dimensão que esta está a alcançar, não era previsível quando se acordou o aumento salarial 

de 0,93% para 2022.  

E como vai-se provar este ajuste rápido das remunerações teria um impacto reduzido na 

estrutura de custos da CGD e determinaria certamente um alívio para a situação difícil que 

enfrentam certamente a maioria dos trabalhadores da CGD.  Para mostrar isso vai-se dividir 

este estudo económico em duas partes, a saber: (1) Descrição do racional da proposta do STEC 

e cálculo do aumento de despesa que determinaria; (2) Análise do seu impacto na estrutura 

de custos da CGD para mostrar que o aumento de despesa que a proposta determinaria é 

perfeitamente comportável pela CGD, e os seus efeitos seriam facilmente absorvidos por uma 

boa gestão da CGD e pelo aumento do negócio bancário para o qual também contribuiria o 

aumento da motivação dos trabalhadores com a implementação da proposta que se 

apresenta, já que assim não sentiriam esquecidos mas valorizados pelo Conselho de 

Administração na sua atividade para desenvolver a CGD. 
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I – O RACIONAL DA PROPOSTA DO STEC E UMA ESTIMATIVA DO AUMENTO DE DESPESA 

QUE ELA DETERMINARIA PARA A CGD 

 

a) O disparar da inflação em 2022, situação não prevista aquando  

do aumento de 0,93% para esta ano 

As variáveis base de qualquer proposta de aumento de remunerações devem ser, pelo menos, 

duas: (a) O aumento  do IPC visando manter pelo menos o poder de compra dos trabalhadores 

(só situações muito excecionais de grandes dificuldades de sobrevivência da empresa é que 

se poderia afastar tal princípio, mas isso não acontece felizmente com a CGD que tem 

acumulado elevados lucros e distribuído ao acionista dividendos muito significativos); (b) O 

aumento de produtividade, pois é justo e adequado, sob o ponto de vista de uma boa gestão 

socialmente responsável que, havendo aumento de produtividade, ele seja partilhado entre a 

empresa e os trabalhadores. 

E termina-se com a análise do impacto do aumento da despesa na estrutura de custos da 

empresa e nos seus resultados líquidos para mostrar que a proposta do STEC é 

perfeitamente comportável para a CGD.  

Segundo os últimos dados divulgados pelo INE que são de julho de 2022, a Taxa de variação 

homologa do Índice de Preços no Consumidor (IPC) em Portugal, no ano de 2022, até julho 

foi 9,3% e estimamos que, mantendo-se o ritmo verificado, atinja, em dezembro de 2022, 

12,2% como mostra o gráfico 1. Os dados do gráfico até julho de 2022 são os INE, e a partir 

desse mês foram calculados, através de um modelo estatístico, utilizando a série de dados do 

INE de jun.2021 a jul.2022 



 

 
 
 

 
STEC – Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos 

Sede: Largo Machado de Assis, Lote A 1700-116 Lisboa - Telefone: 218454970/1; Fax: 218454972 

Delegação do Porto: Rua do Bolhão, nº. 85, 4º. 4000-112 Porto – Telef: 223389076/223389128 – Fax: 223389348 

Delegação de Coimbra: Rua do Carmo, nº. 54-5º andar, letra AA 3000-098 Coimbra – Telef: 239828554/239827686 – Fax: 239826802 

3 

 

É evidente uma aceleração muito rápida da inflação em Portugal no ano de 2022 que na altura 

em que se acordou um aumento das remunerações de apenas 0,93% para 2022, certamente 

ninguém previa. Em julho de 2022, o IPC total era já superior ao julho de 2021 (inflação 

homóloga) em 9,3%. Se este ritmo de aumento de preços continuar a perda de poder de 

compra dos trabalhadores da CGD, relativamente ao que tinham em jan.2022 atingirá -10%, 

o que é incomportável para os trabalhadores da CGD, pois 10% do poder de compra das suas 

remunerações terá desaparecido num ano apenas. 

Mas mesmo que não se utilize a inflação homóloga, mas a taxa de inflação anual (variação 

média nos últimos 12 meses) o aumento verificado no Índice de Preços no Consumidor não 

deixa de ser significativo, como é significativa a perda de poder de compra dos trabalhadores 

da CGD como revela o gráfico 2 (até julho 2022, são dados divulgado pelo INE, e partir desse 

mês até ao fim do ano foram calculados da mesma forma que a indicada para o gráfico 1). 
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Até julho de 2022, a inflação anual já tinha aumentado 4,79% segundo o INE, e prevê-se que 

ela atinja no fim deste ano 8,3%. Uma taxa de inflação anual de 4,79% quando as 

remunerações aumentaram 0,9% representa já uma redução no poder de compra das 

remunerações dos trabalhadores da CGD de -3,7%, e uma taxa de inflação no fim do ano de 

8,3% representa uma redução do poder de compra das remunerações dos trabalhadores de - 

6,8%. 

b) O aumento da produtividade dos trabalhadores da CGD em 2022 

A segunda variável importante a ter em conta na fixação das remunerações é a produtividade. 

E vamos calculá-la tendo como base duas rúbricas do “core business” da CGD – crédito e 

recursos captados aos clientes – e o número de trabalhadores da CGD em Portugal. E como a 

tabela se dirige aos trabalhadores da CGD em Portugal vai-se utilizar os dados do crédito e dos 

depósitos das contas individuais constantes da informação que Administração divulgou em 

dez.2021 e em jun.2022, pois pretende-se calcular o aumento da produtividade no 1º 

sem.2022.   
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Quadro 1 – Indicadores do aumento da produtividade dos trabalhadores da CGD- 

2021/2022 

(dados das contas individuais) 

 

Da comparação dos dados referentes a dezembro de 2021 e a junho de 2022, relativo a duas 

das principais atividades “core” da CGD – crédito concedido e recursos captados aos clientes– 

que constam do quadro anterior conclui-se que se verificou um aumento importante da 

produtividade por trabalhador (respetivamente +3,6% e +6%).  

Idêntica conclusão se tira se utilizarmos o número de trabalhadores afetos a atividade 

bancária e financeira doméstica como mostra o quadro 2 com dados do relatório do 1º 

sem.2022 da CGD 

Quadro 3 – Indicadores do aumento da produtividade dos trabalhadores 

na atividade bancária e financeira doméstica da GGD 

 

Como revelam os dados do quadro, que são os divulgados pelo próprio Conselho de 

Administração da CGD, nos primeiros 6 meses de 2022, a produtividade por trabalhador em 

relação ao crédito concedido aumentou em 3,8%, e a produtividade por trabalhador em 

relação a “recursos captados” subiu em 6%. 

PERIODO
Nº 

Trbalhadores

Credito 

liquido  

Milhões €  

Recursos 

captados aos 

clientes 

Milhões €

Crédito 

concedido por 

trabalhador  

Milhões €

Recursos 

captados por 

trabalhador  

Milhões €

dez.2021 6 117 45613 79 758 7,457 13,039

jun.2022 6 035 46 613 83 373 7,724 13,815

Var. dez.2021/jun.2022 -1,3% 2,2% 4,5% 3,6% 6,0%

FONTE: Contas Individuais da CGD - 2021 e 1º semestre de 2022

PERIODO
Nº 

Trbalhadores

Credito 

liquido  

Milhões €  

Recursos 

captados aos 

clientes 

Milhões €

Crédito 

concedido por 

trabalhador  

Milhões €

Recursos 

captados por 

trabalhador  

Milhões €

dez.2021 6 383 52 498 79 756 8,225 12,495

jun.2022 6 295 53 725 83 373 8,535 13,244

Var. dez.2021/jun.2022 -1,4% 2,3% 4,5% 3,8% 6,0%

FONTE: Contas Individuais da CGD - 2021 e 1º semestre de 2022
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A mesma conclusão se tira se o cálculo for feito com base nos dados da atividade doméstica 

(bancária) como revelam os dados do quadro 4 

 

Sob o ponto de vista económico e de gestão é perfeitamente correto, comportável e justo que 

a CGD partilhasse uma parcela deste aumento de produtividade com os trabalhadores, até 

porque eles são o fator chave em qualquer empresa. Todos os bons gestores reconhecem isso.  

II AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO AUMENTO DE DESPESA DA CGD CAUSADO PELA  

PROPOSTA DE AUMENTO DE REMUNERAÇÕES DO STEC 

Para avaliar o impacto da proposta do STEC na estrutura de custos da CGD, vai-se utilizar dados 

das Demonstrações dos Resultados – Contas individuais referentes a dezembro de 2021 e ao 

1º semestre de 2022. No cálculo do aumento da despesa com pessoal causada pela proposta 

incluiu-se o valor referente ao mês de férias e Natal. 

Seguidamente apresenta-se quadro 5 com o impacto global da proposta do STEC na despesa 

de pessoal da CGD tendo como base um aumento ponderado de 5,2%. 

Quadro 5 – Cálculo do impacto da proposta do STEC na estrutura de custos e nos lucros da CGD 

 

RÚBRICAS CONSIDERADAS
Nº

trabalhadores

Depesa mensal  atual  

(antes  da 

atual ização)

Despesa mensal  após  

atual izaçãocom base na 

proposta  do STEC

Totais mensais 6234 10.506.116,54 €      11.054.434,69 €              

Aumento de despesa mensal 548.318,15 €                    

Aumento em % (ponderada) 5,2%

Aumento da despesa anual (14 meses) 7.676.454,12 €                

Encargos com Segurança Social 1.823.157,85 €                

AUMENTO DE DESPESA ANUAL TOTAL 9.499.611,97 €                

AUMENTO DE DESPESA SEMESTRAL TOTAL 4.749.805,98 €                
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Se considerarmos como período, o 1º semestre de 2022 para se poder utilizar as contas deste 

semestre como base de referência, conclui-se que um aumento 5,2% na Remuneração média 

mensal dos trabalhadores da CGD corresponde, na despesa com Pessoal semestral da CGD, a 

um aumento de 4,74 milhões €, ou seja, um acréscimo de apenas 1,9% da Despesa de Pessoal 

do 1º sem.2022 da CGD (Contas Individuais), e de 1,3% dos Custos de estrutura da CGD no 1º 

semestre de 2022 (Contas Individuais). Em relação aos Resultados líquidos da CGD no 1º 

semestre de 2022 - 486 milhões € - representaria uma redução de apenas 1%.  

Os cálculos feitos provam de uma forma fundamentada e quantificada que a proposta 

apresentada pelo STEC é perfeitamente comportável para a CGD não determinando qualquer 

alteração significativa quer na sua estrutura de custos quer nos resultados líquidos da CGD, e 

responde ao apelo do Sr. Presidente que as empresas “têm de investir mais em termos sociais, 

sacrificando dividendos, a distribuição de lucros” e seria de inteira justiça para os 

trabalhadores. A proposta do STEC a ser aceite pela Administração da CGD daria uma 

mensagem aos trabalhadores que o Conselho de Administração se preocupa com a sua 

situação e a dos seus familiares e valoriza o seu trabalho mostrando que a CGD é uma empresa 

que não ignora a sua responsabilidade social em relação aos seus trabalhadores, dando uma 

forte motivação no empenho dos trabalhadores no desenvolvimento da CGD como a principal 

instituição bancaria do país.  

Eugénio Rosa  
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Anexo I 

 

 

Níveis

Proposta 

STEC

2º SEM 2022

1 785,00 €

2 867,00 €

3 956,00 €

4 1.069,00 €

5 1.199,00 €

5B 1.246,00 €

6 1.324,50 €

6B 1.386,00 €

7 1.391,00 €

7B 1.452,00 €

8 1.487,00 €

8B 1.555,50 €

9 1.622,00 €

9B 1.698,00 €

10 1.752,09 €

10B 1.836,97 €

11 1.952,75 €

11B 2.044,61 €

12 2.078,79 €

12B 2.182,31 €

13 2.261,55 €

13B 2.370,86 €

13C 2.488,64 €

14 2.484,41 €

14B 2.608,24 €

14C 2.733,37 €

15 2.711,92 €

15B 2.842,80 €

15C 2.989,75 €

16 2.942,03 €

16B 3.087,38 €

16C 3.244,54 €

16D 3.403,85 €

17 3.159,26 €

17B 3.318,02 €

17C 3.482,70 €

17D 3.659,15 €

18 3.495,03 €

18B 3.679,00 €

18C 3.869,41 €

18D 4.068,40 €

18E 4.304,43 €


