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O Banco que não “gosta” 
de publicidade

É um caso raro na história de lançamento de novos bancos. 

O Banco Carregosa surgiu, em 2008, sem qualquer campanha 

publicitária ou de marketing a anunciar o seu aparecimento
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Chegou discreto, ao Porto, sem pompa 
nem circunstância. A excepção foi um jantar 
para amigos e clientes, no Palácio da Bolsa, 
no Pátio das Nações, por ter sido aí que Maria 
Cândida Rocha e Silva desempenhou funções 
de corretora, no tempo em que havia a Bol-
sa de Lisboa e a do Porto. Foi uma espécie de 
tributo ao que a vida no Porto lhe proporcio-
nou: ali tinha começado como corretora, ali 
se apresentou banqueira, rodeada da família, 
amigos e colegas de sempre: «A inauguração 
da Bolsa de Valores do Porto teve lugar no dia 
27 de Janeiro de 1981, o nosso floor era no Pa-
lácio da Bolsa, a corbeille era lindíssima e o 
Pátio das Nações um décor imponente.» 

A imagem do Banco Carregosa é à imagem 
e semelhança da sua fundadora: muitos deta-
lhes de bom-gosto, uma simplicidade requin-
tada e muita, muita discrição. Num mundo de 
imagens e de marcas, não é fácil compreender 
porque uma empresa que quer ser conhecida 
- e sobretudo reconhecida - escolhe não fazer 
publicidade. Tiago Fleming, director de Mar-
keting do Banco Carregosa, explica que não é 
um trabalho fácil, embora sejam aproveitadas 
oportunidades muito pontuais e dirigidas ao 
target. «Não faz sentido num banco, que não 
se dirige às massas, ter planos de marketing 
tradicionalmente usados para atingir as mas-
sas. Somos um banco de nicho, pelo que faze-
mos acções de marketing dirigidas a segmen-
tos de nicho», diz. 

Tiago Fleming assume a estratégia im-
plícita no seu plano de marketing: na banca 
privada a opção é, assumidamente, não fazer 
campanhas massivas, mas dar-se a conhecer 
através de eventos exclusivos, patrocínios de 
iniciativas de carácter cultural, desportivo ou 
social, proporcionando aos clientes ambien-
tes únicos, sempre com um objectivo meritó-
rio em prol da comunidade. No Banco Carre-
gosa, o Departamento de Marketing também 
acolhe iniciativas de responsabilidade social 
e mecenato. Inspirados pela fundadora, Fle-
ming diz que «é muito melhor fazer marke-
ting, proporcionando algum bem-estar so-
cial do que fazer apenas marketing». Tiago 
Fleming aponta como exemplos os patrocí-
nios concedidos a restauros de igrejas no Por-
to, a exposições de fotografias sobre o Porto, 
ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lis-
boa, à tournée nacional de Teresa Salgueiro, 
ao Mama Help, ao Open de Ténis do Estoril, 
campeonatos juvenis, iniciativas de escolas e 
de grupos de cultura ou de solidariedade. A 
saúde é uma área especialmente privilegiada 
no que toca a conceder apoios, o que levou o 

Banco a celebrar um protocolo com a Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos, 
com a criação de um Prémio Anual para tra-
balhos científicos sobre investigação clínica. 
A equipa de marketing não tem um minuto 
livre. No segmento de clientes affluent e na 
negociação electrónica, as campanhas re-
presentam um investimento relevante, na 
proporção da sua dimensão. Curioso é que, 
sendo um banco conservador, o seu plano 
de marketing é maioritariamente assente em 
suportes digitais. Não é de estranhar, vindo 
daquele que foi o primeiro a criar uma cor-
retora online em Portugal e tem uma marca 
dedicada só a clientes com forte orientação e 
domínio das novas tecnologias, a GoBulling.

«Apesar de a banca privada ser um seg-
mento muito específico, o Banco Carregosa, 
definitivamente, não se fecha ao exterior», 
diz Dalila Carvalho, directora de Comunica-
ção, por quem passam todos os temas na área 
de Media Relations. «Só alguém muito dis-
traído, que não oiça rádio, não veja TV ou não 
leia jornais não ouviu falar do Banco Carre-
gosa», acrescenta. E haverá alguma confusão 
entre as áreas de Marketing e Comunicação? 
«Aquilo que poderia ser um foco de conflito, 
com o Marketing e a Comunicação em de-
partamentos separados, acaba por tornar-se 
complementar, onde cada um faz o que sabe 
melhor com elevado grau de especialização, o 
que é um luxo para quem cá trabalha», res-
ponde Dalila Carvalho. Fazer mais, isto é, ter 
o maior reconhecimento e notoriedade, com 
menos, ou seja, com uma exposição comedi-
da, é o grande desafio. «A maior dificuldade 
é escolher, seleccionar, editar. Onde, quan-
do e como aparece o Banco Carregosa. E em 
momentos de entusiasmo, a Administração 
é a primeira a alertar para algum excesso de 
mediatismo. As entrevistas da presidente e 
dos administradores são raras. As pessoas só 
gostam de aparecer quando é absolutamen-
te necessário. É uma postura invulgar, mas 
muito sábia!» 

Não é fácil querer ser reconhecido e dis-
creto ao mesmo tempo, mas a presidente do 
Banco Carregosa, Maria Cândida, sabe bem o 
que pretende e cita várias vezes uma frase de 
Miguel Torga: “Nenhuma árvore gosta que lhe 
gabem os frutos, mas gosta que lhos comam!”

 
Banco Carregosa: 
uma marca que se demarca

Visitar o Banco Carregosa é viajar no tem-
po. A casa financeira mais antiga da Penínsu-

Maria Cândida Rocha e Silva, fundadora e presidente 

do Banco Carregosa
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la Ibérica nasceu em 1833, uma década antes 
da criação do Banco de Portugal. Era, então, 
uma casa de câmbios, num Porto que fervi-
lhava com estrangeiros que vinham tratar de 
negócios relacionados com o vinho do Porto. 
Tempos difíceis, mas que não impediram o 
empreendedorismo de um homem que abriu 
um escritório na Rua da Flores e por onde 
passariam gerações de negociantes, indus-
triais e particulares com algumas das melho-
res fortunas do Norte do País. Como descreve 
o historiador Germano Silva: “Em 1833 (…) o 
Porto estava a ferro e fogo. Encurralados den-
tro da cidade, 7500 soldados, sob o comando 
de D. Pedro IV, o rei constitucional, enfren-
tavam, com extrema bravura, as investidas 
das tropas miguelistas, três vezes superiores 
em número, disciplinadas e muito mais bem 
apetrechadas. Não obstante, os portuenses 
resistiam às bombas, à fome e, ao pior dos 
inimigos, à cólera que a partir de certa altura 
se instalou no Porto.”  

A Casa sobreviveu: ao doloroso rescaldo 
das guerras liberais, crises, mudanças de re-
gime, guerras mundiais e ainda mais crises. 
Foi uma história de permanente adaptação 
às circunstâncias e insistência no objecti-
vo de proteger e aumentar as poupanças dos 
clientes. O recurso à Bolsa foi uma constante 
e a Casa Carregosa tornou-se o escritório da 
primeira mulher corretora em Portugal, em 
nome individual. Seguiu-se a travessia do 
deserto com a desconfiança enraizada nos 
investidores, que viram as suas carteiras de 

acções reduzidas a zero, de um dia para o ou-
tro, com a alteração de padrões trazida pela 
Revolução e, depois, o recuperar da confiança 
num crescendo que veio a culminar no boom 
de 86 a que se seguiu o crash de 87.

 
Sobreviver à década mais difícil 
da banca portuguesa

A notícia de que o Banco de Portugal au-
torizava a transformação em banco chegou 
em Julho de 2008. Dois meses depois, outra 
notícia chegava aos mercados financeiros: 
158 anos depois de ter sido fundada, a Leh-
man Brothers declarava falência a 15 de Se-
tembro. O mês de Agosto tinha sido passado 
a discutir a crise do subprime, um tema que, 
inicialmente, se achava circunscrito aos EUA. 
A seguir à crise do crédito malparado das fa-
mílias e empresas, veio a do crédito concedi-
do a Governos, a das dívidas (públicas) sobe-
ranas. Em 2011, a crise atingia Portugal e com 
o pedido de assistência financeira ao FMI, 
BCE e Comissão Europeia. Não podia haver 
pior cenário para desenvolver a actividade 
em Portugal. Mas a administração de Maria 
Cândida Rocha e Silva estava confiante. 

O Banco Carregosa não só se manteve 
como expandiu a actividade, aumentou o nú-
mero de colaboradores, ampliou instalações. 
O mais recente desenvolvimento foi a aber-
tura de um espaço no Porto, ao lado da sede. 
Este novo escritório, situado na Rua Guerra 
Junqueiro, responde às necessidades de um 
novo segmento de clientes que o Banco pre-
tende também abranger. Trata-se dos clientes 
apelidados no sector de affluent, que procu-
ram soluções adequadas para a aplicação das 
poupanças ou a realização de investimentos. 

O presidente da Comissão Executiva, 
Francisco Oliveira Fernandes, adianta que o 
core business continua a ser a banca privada, 
mas que esta segmentação vai no sentido de 
prestar um serviço mais especializado. «O 
Banco mantém o posicionamento de banca 
privada, focado nos segmentos de particu-
lares de elevado património, mesmo tendo 
criado uma área de negócio especialmente 
orientada para particulares com potencial 
de poupança/investimento. Queremos ter 
uma relação de forte proximidade com esses 
clientes, capitalizando um saber fazer desen-
volvido no seio da banca privada combinado 
com a conveniência e modernidade do ser-
viço de banca online, que adoptava a marca 
GoBulling. A nossa verdadeira marca é a pro-
ximidade», diz. 
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