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“TEMOS MUITO ONDE
CRESCER E UMA
GRANDE AMBIÇÃO”
Centrados em três grandes segmentos de negócio, os CTT querem diversificar atividades e explorar novas alavancas
de crescimento. O Banco CTT é central nesta estratégia e a ambição é grande, tendo em conta as vantagens competitivas
do projeto e as metas de crescimento definida. Mas não só, porque os Correios não são apenas banco. Para Francisco
de Lacerda, o principal desafio do grupo postal para o futuro é continuar a ter capacidade de se reinventar, preservando
as áreas onde já está e sabendo aproveitar todas as oportunidades de crescimento.

Francisco de Lacerda - Presidente & CEO CTT

Há oportunidades de negócio muito grandes no mundo postal, que podem garantir o crescimento do negócio. O digital está no centro de todas as estratégias
e a provocar uma profunda transformação no setor
e nas suas componentes de receita. Especialmente
em tudo o que respeita ao e-commerce. Mas não só.
O Presidente e CEO dos CTT – Correios de Portugal,
orador convidado do último Jantar Debate APDC,
garante que há muito onde crescer e que a ambição do grupo é grande. Hoje, os CTT “são uma
empresa moderna e diversificada” com 500 anos

de história e uma capacidade de reinvenção e de inovação que são uma verdadeira “marca”. O arranque
do Banco CTT comprova-o.
Num encontro que reuniu mais de 150 pessoas
e que contou com uma apresentação de Francisco
de Lacerda sobre o setor e o grupo, seguida de um
espaço de debate, moderado por Cátia Simões (jornalista do Diário Económico), o líder do grupo CTT
começou por abordar a revolução que está a acontecer no mundo dos operadores postais, na sequência
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da crescente digitalização, considerando que o setor
está “numa fase de transformação fundamental”,
de ajustamento dos modelos de negócio. Sobretudo nos operadores que mais dependem do negócio
tradicional do correio físico, tendo em conta que
a globalização, liberalização e privatização vieram
acelerar a concorrência, ao mesmo tempo que se
assiste à substituição do físico pelo digital.

comércio eletrónico e das oportunidades que traz
para transportar encomendas e fazer negócio.
Aqui, as perspetivas do gestor são muito otimistas,
tendo em conta que o e-commerce está a crescer em Portugal mais do que a média da Europa.
“Há uma oportunidade de negócio muito significativa, que já está a acontecer, mas que se aprofundará e desenvolverá muito mais”, garante.

Mas se o digital pode ser visto como uma ameaça,
traz consigo a grande oportunidade do comércio
eletrónico. Especialmente para os operadores postais, que dispõem de redes físicas para as entregas
com a maior conveniência para o cliente. Também
a Internet das coisas traz oportunidades e, em tudo
o que tenha a ver com o postal, “os CTT já lá estão
ou querem estar”, explica.

Mas há outras áreas do digital, como a Internet das
coisas postais, onde o grupo está a apostar, tendo
em conta que a “tecnologia desempenhará um papel chave na evolução do setor postal”. E cita os casos da Caixa de Correio Conectada ou dos projetos
de cidades inteligentes, onde, enquanto operador
físico, quer “ter um papel a desempenhar e trabalhar.
O nosso físico é cada vez mais digital”.

PROCURAR ALTERNATIVAS

A diversificação no negócio postal trouxe uma
“transformação profunda dos componentes da
receita”, com um crescimento global agregado
do setor que os CTT têm acompanhado de perto.
O peso do correio nas receitas globais passou de
48% em 2011 para 45% em 2014 e, em paralelo,
subiu o peso do negócio de expresso e encomendas (de 15% para 22%). Serviços financeiros, logística e retalho são outras áreas de grande relevo.
Aliás, há já “operadores postais europeus que são
basicamente empresas de serviços financeiros que
perdem dinheiro a distribuir umas cartas”.

A eficiência é outra componente fundamental no
processo de transformação de um operador postal. Para o Presidente e CEO do grupo, está “no DNA
dos CTT desde sempre, aprofundou-se e vai manter-se”. Ter custos competitivos, para ganhar “vantagens competitivas” e “enfrentar os concorrentes
de uma forma bastante eficaz”, e diversificar atividades, no sentido de “alavancar nos ativos core
já existentes” - como a rede de lojas, a marca e os
carteiros - para fazer mais coisas sobre as mesmas infraestruturas, foram também destacados
pelo gestor.
Olhando para o mercado postal como um todo,
Francisco de Lacerda explica que se tem vindo a
registar uma redução de receitas e do volume de
correio em quase todos os operadores. O que os
levou a olhar cada vez mais para áreas alternativas, como as encomendas, para compensar as perdas no negócio tradicional. É o caso dos CTT, que
“têm gerido bem esta situação nos últimos anos”,
beneficiando do desenvolvimento exponencial do

REINVENÇÃO PERMANENTE
Por todas estas razões, na visão de Francisco de
Lacerda, “temos muito onde crescer e temos uma
ambição grande”. “Os CTT são uma empresa moderna e diversificada”, apesar dos quase 500 anos
de história, o que se deve à permanente capacidade de reinvenção e de inovação, uma verdadeira
“marca na empresa”, tanto antes da privatização,
concluída em 2014, como já como entidade privada.
O recente lançamento do Banco CTT, uma “ambição
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antiquíssima que todos nos lembramos, com décadas de várias tentativas”, comprova essa capacidade.
Para o gestor, os CTT são hoje um operador moderno e dinâmico de serviços postais, com uma
carteira de negócios equilibrada. Cerca de 72% do
das receitas são representadas pela área de correios (que incluiu correio, soluções de negócio e
serviços de retalho), 18% pelo expresso e encomendas (com operações em Portugal, Espanha e
Moçambique) e 10% pelos serviços financeiros. E
os correios são uma área muito importante, libertando “muito cash-flow” para investir e desenvolver outras atividades, embora tenha que ser gerido
com cuidado, mantendo a eficiência, estabilizando
a receita e encontrando alavancas que contrariem
a tendência geral de declínio.
“Somos claramente o líder de mercado no correio,
com margens bastante interessantes quando nos
comparamos com os outros operadores europeus.
Temos uma área de serviços financeiros alavancada numa marca forte e economias de escala que

O líder dos CTT apresentou a estratégia e as metas
para construir o futuro do grupo postal.

nos permitem, no expresso e encomendas, ser também bastante eficientes”, explica, destacando o facto
de se ter conseguido inverter na empresa a tendência de queda das receitas: 2015 foi o segundo ano
consecutivo de crescimento, com a margem EBITDA
a situar-se ao nível dos líderes da indústria.
Mas também a criação de valor é uma realidade
desde a conclusão da privatização, que rendeu ao
Estado nas duas fases 922 milhões de euros. Hoje,
o grupo tem todo o capital disperso - cerca de 90%
está nas mãos de acionistas estrangeiros – e já deu
“dividendos muito significativos”: 130 milhões desde
a OPV, a que acrescem mais 69,7 milhões este ano,
a que acresce a valorização significativa das ações.
ESTRATEGIAS DE FUTURO
E qual é a estratégia do grupo postal para o futuro? Na visão do Presidente dos CTT, será a de
preservar o valor do negócio core dos correios,
capturar a tendência de crescimento das encomendas e garantir o sucesso do Banco CTT, para
expandir os serviços financeiros. Com eficiência
operacional, excelência comercial e uma estratégia assente nas suas vantagens competitivas:
proximidade da rede e da marca, transformação
cultural, IT e digital, inovação e solidez financeira. E destaca o facto de o grupo não ter passivo, mas sim aplicações financeiras – “há cerca
de 276 milhões de euros em caixa”. Mesmo com
o investimento no banco, encerrou 2015 com
o mesmo montante em caixa.
Abordando cada uma das três áreas de negócio
em mais detalhe, Francisco de Lacerda destacou
nos correios a operação regulada do serviço postal
nacional (por contrato de concessão com o Estado), assim como o desenvolvimento de segmentos de negócio especializados (como o Direct Mail),
e a transição do correio físico para o digital. No
correio publicitário, por exemplo, está a apostar-se
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Neste encontro, estiveram presentes mais de 150 participantes,
incluindo os líderes das principais empresas das TIC.

numa abordagem mais agressiva, posicionando o
grupo como um especialista nesta área junto do
mercado publicitário.
O grupo está ainda a complementar a sua oferta
postal, garantindo a transição entre o físico e o digital, com novas propostas. A Via CTT é o exemplo
mais conhecido, mas há várias propostas digitais
suportadas nas valências físicas. “Há muitas que
estamos a testar e outras que desenvolvemos um
pouco mais. Algumas ganharão corpo e serão pilares importantes do futuro. Trata-se de uma busca
de várias alternativas, para nos ir orientando para
o caminho futuro”, explica.
Já na área de expresso e encomendas, tem sido
feito um upgrade da oferta e Francisco de Lacerda promete novidades para breve. ”Vamos ter uma
oferta bastante moderna e potente para reforçar
ainda mais no mercado”, antecipa, destacando ainda as iniciativas de e-commerce, numa altura em
que este mercado está a crescer a dois dígitos, especialmente no B2C. E estando as necessidades do
consumidor a influenciar a disponibilização de serviços, os CTT estão a reforçar em áreas como os
postos de levantamento e entrega de encomendas

(já tem mais de mil), assim como a realizar parcerias com retalhistas – a Worten é um exemplo.
“Toda a nossa oferta para as encomendas é muito
compatível com o mundo digital e com o comércio
eletrónico”, diz.
CRESCER COM O BANCO
Nos serviços financeiros, o Banco CTT é agora o
principal projeto. Já está desde 18 de março disponível em 52 localizações, na que foi a “maior
abertura de um banco de retalho num só dia em
Portugal”, e beneficia de “uma marca forte, da
proximidade às pessoas e da confiança nos CTT”,
como faz questão de salientar. Está disponível tanto na rede física como através de homebanking e
ou mobilebanking, para abranger todos os perfis
de clientes que pretendam uma oferta simples e
com poucos custos. “Fomos de encontro aos fatores determinantes na escolha de um banco: preço,
localização e reputação”, acrescenta o gestor.
O objetivo é estar em 200 locais até ao fim deste
ano e em 400 final de 2017. Depois, “veremos até
onde vamos nos 604 balcões que temos. Dependerá do que for o adequado, com base nos clientes
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e na realidade do momento”. Mas o certo é que os
CTT têm uma grande vantagem competitiva, numa
altura de encerramento de balcões bancários:
as lojas estão abertas por causa do negócio postal,
o que significa que as receitas do banco serão um
adicional ao que já existe.
A integração gradual das redes dos CTT, no sentido
de reforçar a eficiência, tem sido outra aposta destacada pelo líder do grupo. Cerca de 70% das encomendas resultantes do e-commerce, por exemplo, já
são distribuídas pelos carteiros nos seus giros. Uma
integração que se que se traduz numa “vantagem
competitiva importante” e que não afasta a crescente automatização nas atividades onde isso é possível.
A realização de parcerias que permitam diversificar a oferta de produtos e serviços sobre a sua
rede foi também referida. É o caso do acordo para
a criação dos Espaços do Cidadão, que estão em
300 lojas, com a oferta de todos os serviços que
estão nas plataformas eletrónicas do Estado. Ou
da venda de produtos e serviços da PT, da oferta
integrada de pagamentos em utilities, com a EDP, e
dos pagamentos de portagens com a Brisa.
Para ter capacidade e garantir as bases tecnológicas que suportem a evolução do negócio, o grupo
está ainda a desenvolver um plano estratégico de
sistemas de informação. “Estamos a revolucionar
tudo”, garante Francisco de Lacerda, através de um
“um plano muito profundo ao longo dos próximos
quatro anos”. Em paralelo, a preocupação com a
inovação está agora “mais estruturada” sendo os
CTT “um dos operadores postais mais inovadores
na Europa”. “Temos uma história distinta e atrativa”
e o Banco Postal vai “acrescentar mais um capítulo
a esta realidade. Sem descurar tudo o resto. Porque nós não somos só banco”, ressalta.
Já na fase de debate, o Presidente e CEO dos CTT
reiterou que se o banco marcará a estratégia nos

próximos anos, os CTT manterão claramente uma
estratégia multifoco, centrada nas três áreas de
atividade definidas. E admitiu que foi o processo
de privatização que permitiu desbloquear o projeto
bancário, já que o Executivo queria potenciar o encaixe com a obtenção da licença bancária. Foi possível “vencer bloqueios de várias décadas e instituições que tinham que ter intervenção na concessão
da licença e na concretização do banco”.
FATORES DIFERENCIADORES
Francisco de Lacerda considerou que os fatores
diferenciadores do banco assentam na força da
marca CTT e na posição privilegiada em termos de
custos – a rede de balcões é partilhada para outras atividades postais e os investimentos em TI
foram feitos agora, enquanto as plataformas dos
grandes bancos têm décadas. “Estamos convencidos que temos vantagens para ter o nosso lugar e
podermos ter uma oferta simples e de baixo custo,
que vai permitir crescer em alguns segmentos que
consideramos importantes”, explica.
Afastando qualquer hipótese de participar nas consolidações da banca, o líder dos CTT explica que
esse é um movimento entre gigantes que poderá
até ser uma vantagem para entidades mais ágeis,
como o Banco CTT, projeto centrado para já nos
particulares e pequenos negócios e que poderá
alargar progressivamente ao segmento empresarial. E rejeita que o banco possa canibalizar o negócio dos serviços financeiros: há atividades que vão
migrar para o banco e outras que se manterão na
esfera dos serviços financeiros.
E como é que uma empresa de correios se transforma numa empresa digital? “Estudando os temas,
atraindo pessoas com experiência e capacidade, investindo na formação e em sistemas informáticos.
Procurando sempre ir ao encontro das necessidades
do utilizador, compreendendo bem os mercados em
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Cátia Simões foi a moderadora do painel de debate, onde Francisco
de Lacerda considerou que fazer o banco foi “um desafio e peras”.

que se atua e a sua evolução, criando funcionalidades e produtos que lhes respondam”, diz. No fundo,
é “mexer em toda a empresa e todas as frentes.
Dentro de uma logica bem pensada e sistematizada”,
explica o gestor.
Olhando para o futuro, considera que “a capacidade
de nos continuarmos a reinventar para, preservando os negócios onde estamos, sermos capazes de
aproveitar as oportunidades de crescimento, mantendo-nos eficientes”, é grande desafio. As parcerias terão um papel importante a desempenhar.
Como a que foi feita com a Altice, ainda antes da
compra da PT Portugal, onde os Correios aguardam a respetiva operacionalização. “O canal está
aberto e veremos agora onde nos leva”, mostrando-se convicto de que as vantagens competitivas
dos CTT poderão ser aproveitadas pelos operadores, nomeadamente ao nível do e-commerce.
“Temos feito um bom trabalho. A criação de valor
tem mostrado isso. Tem sido um desafio muito estimulante a transformação dos CTT, o ter que pensar nos caminhos, liderar as equipas, ter as pessoas
unidas por objetivos. O caminho para a frente é con-

tinuar, porque o mundo não para”, afirma Francisco
de Lacerda. Destacando a necessidade de, perante
a cada vez mais rápida transformação do mundo
físico para o digital, ser fundamental diversificar e
explorar alavancas de crescimento diferentes. “Há
aqui uma transformação do perfil que é vital para
o futuro da empresa. Nenhuma empresa, por mais
eficiente que seja, subsiste para sempre reduzindo
a sua linha de receitas. Criar crescimento é uma
necessidade absolutamente vital”, acrescenta.
Questionado sobre qual foi o projeto mais desafiante de executar, a privatização ou a criação do
banco, considera que “foram dois bons desafios”.
A privatização foi concretizada num curto período, envolvendo um processo de transformação do
grupo, e optando-se por um modelo mais arriscado, mas que teve melhores resultados, tanto em
encaixe como na criação de uma base acionista
estável, que “apoia o que estamos a fazer e com
a qual temos uma capacidade de colaboração
grande”. Mas “fazer um banco também é um desafio e peras. É muito trabalho em todas as vertentes. É, verdadeiramente, criar uma startup sujeita
a regulação”, conclui.

PRINCIPAIS IDEIAS

“Nos operadores postais, estamos numa fase de transformação fundamental, que
tem a ver com esta fortíssima quarta revolução industrial que a digitalização está a
trazer a todos os modelos de negócio”
“Queremos estar em todas as áreas do digital onde poderemos, como operadores
físicos no país, ter um papel a desempenhar. O nosso físico é cada vez mais digital”

FRANCISCO DE LACERDA
PRESIDENTE & CEO CTT

“Nos CTT, consideramo-nos uma empresa moderna e diversificada. Com a certeza
que temos quase 500 anos de história. Temos uma atividade muito antiga, mas que
permanentemente teve capacidade de se reinventar e de ser inovadora”
“No expresso e encomendas, estamos a fazer um upgrade da oferta, que está
prestes a ser lançada. Vamos ter uma oferta bastante moderna e potente para
reforçar ainda mais no mercado”
“Na área financeira, o Banco CTT é de facto o nosso principal projeto. Temos uma
marca forte, beneficiamos da proximidade às pessoas e da confiança que os
portugueses têm nos CTT”
“Com o banco, estamos certos que vamos acrescentar mais um capitulo à nossa
realidade. Sem descurar tudo o resto. Nós não somos só banco”
“Em certa medida, a privatização dos CTT permitiu desbloquear o banco. A licença
bancária e a possibilidade de constituir o banco postal era um atrativo para
investidores e maximizava o valor da privatização. Isto permitiu vencer bloqueios
de várias décadas e de instituições que tinham que ter intervenção na concessão da
licença e na concretização do banco”
“Temos que ter a capacidade de nos continuar a reinventar para, preservando
os negócios onde estamos, sermos capazes de aproveitar as oportunidades de
crescimento. Mantendo-nos eficientes”
“Temos feito um bom trabalho. A criação de valor tem mostrado isso. Tem sido um
desafio muito estimulante a transformação dos CTT e o ter que pensar caminhos,
liderar equipas, ter as pessoas unidas por objetivos. O caminho para a frente é
continuar, porque o mundo não para”
“Fazer um banco também é um desafio e peras. É muito trabalho em todas as
vertentes. É, verdadeiramente, criar uma startup sujeita a regulação”
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O UPDATE tem como objectivo disponibilizar informação estruturada sobre cada uma das iniciativas promovidas pela APDC.
Pretende-se facilitar, a todos os interessados, um arquivo com os conteúdos mais relevantes de cada evento, que poderá ser
consultado em www.apdc.pt

