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Oferta

Mantendo o propósito de proporcionar uma oferta simples, 

completa e dirigida às necessidades dos nossos Clientes, o 

Banco CTT disponibiliza soluções para o quotidiano, que incluem 

Contas de Depósito à Ordem, Cartão de Débito com tecnologia 

contactless e Canais Digitais, Soluções de Poupança, como a 

Conta Poupança Livre ou diversos Seguros Financeiros, Soluções 

de Crédito, nas vertentes de Crédito Habitação, Crédito Pessoal e 

Cartão de Crédito e também Soluções de Proteção com oferta de 

Seguros de Saúde, Seguro Automóvel e um conjunto diversificado 

de Seguros de Acidentes Pessoais.

Mantendo o compromisso de responder às diferentes 

necessidades dos seus clientes a cada momento, num contexto 

de taxas de juro reduzidas nos depósitos, em 2021 a oferta de 

Poupança foi novamente reforçada com o lançamento dos novos 

produtos Unit Linked Investimento Sustentável e o Unit Linked 

Património, em parceria com a Companhia de Seguros Zurich. 

Adicionalmente o Banco CTT aumentou a oferta de Soluções 

de Crédito Pessoal, com a introdução do Crédito Consolidado 

e de novas finalidades como Crédito Saúde, Crédito Educação 

ou Crédito Energias Renováveis. Já no Crédito à Habitação, e 

atendendo às crescentes preocupações sobre a evolução das 

taxas de juro de referência, o Banco CTT lançou no 2º semestre a 

nova opção de fixação da prestação do empréstimo.

No segmento de Empresas, lançado em 2020, que já contava 

com soluções de Factoring, dirigidas para as necessidades de 

financiamento de curto prazo e de apoio à tesouraria das PME’s e 

Microempresas, em 2021 foi também lançado o Seguro de Caução, 

em parceria com a Abarca Seguros.

Canal Presencial

O Banco CTT está presente em todos os distritos portugueses 

desde a sua abertura. A rede do Banco, com 212 lojas, opera 

num horário alargado, das 9:00 às 18:00 horas, partilhando o 

espaço físico de loja com a operação de atendimento postal, 

mas mantendo um atendimento segregado, assegurando a 

especialização em serviços financeiros. A proximidade, assente 

em relações humanas e numa rede de lojas capilar, é também um 

dos princípios fundadores do Banco CTT.

Apesar do contexto muito desafiante de pandemia dos dois 

últimos anos, o Banco conseguiu sempre assegurar o normal 

funcionamento da rede de lojas do Banco CTT, com perturbações 

mínimas, e cumprindo todas as regras sanitárias definidas.

De forma a dotar os colaboradores de melhores ferramentas, 

com o intuito de melhorar o serviço prestado aos Clientes, 

mais rápido e eficiente, o Banco tem em curso um programa 

de evolução dos sistemas das lojas, que passa por duas 

linhas de trabalho. A primeira, diz respeito à otimização e 

desmaterialização dos processos, permitindo que para um 

cada vez mais alargado número de pedidos, como a abertura  

e manutenção de conta, pedidos de cartões, etc., seja já possível 

concluir todo o processo na loja de forma extremamente rápida 

e sem a necessidade de papel. A segunda linha de trabalho 

é referente à nova Plataforma de Loja, que permitirá uma 

maior capacidade integradora de todos os sistemas utilizados, 

próprios e de parceiros, facilitando o trabalho dos colaboradores 

e permitindo ter uma visão integrada de toda a informação 

relevante dos clientes (visão 360º). O roll-out está atualmente 

em curso, ficando concluído até ao final do 1º semestre  

de 2022.
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Canais Digitais

Os canais digitais são um dos elementos essenciais à proposta 

de serviço do Banco CTT. Através dos canais digitais, os Clientes 

podem aceder ao Banco a qualquer hora do dia, quer através da 

sua app mobile, disponível para iOS e Android, quer através do 

Homebanking, otimizado para PC e Tablets. Adicionalmente, os 

Clientes do Banco CTT têm acesso ao serviço MBway.

A utilização dos canais no Banco CTT tem uma expressão muito 

significativa na base de Clientes – cerca de 75% são aderentes 

e mais de 50% utilizadores regulares. Importa destacar que 

a utilização através de dispositivos móveis é cada vez mais 

significativa, representando mais de 90% dos acessos.

O Banco continua a alargar progressivamente o leque funcional 

que disponibiliza aos Clientes, tirando partido da sua nova 

arquitetura de canais digitais, que permite desenvolvimentos 

mais rápidos e com interfaces e experiência de utilização de 

elevada qualidade. Em 2021 foram disponibilizados novos 

serviços, como a gestão do cartão de débito (recuperação de PIN, 

bloqueio temporário, pedido de substituição, etc.), recuperação 

de credenciais em self-service, posição integrada de todos os 

produtos de património e, mais recentemente, a possibilidade de 

pedir crédito pessoal totalmente online.
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Crédito Automóvel

A 321 Crédito é hoje uma instituição de referência a nível nacional 

e um dos maiores players no mercado de financiamento para 

a compra de automóveis usados, semi-novos ou clássicos, 

especializando-se em operações de crédito originadas pelo canal 

de intermediários de crédito. 

O modelo de negócio assenta numa abordagem que valoriza 

a proximidade, simplicidade e agilidade, sendo a estratégia 

de distribuição suportada em parcerias com mais de 1.100 

intermediários de crédito, a título acessório ou vinculados, que 

garantem uma rede de pontos de venda com ampla cobertura 

do território nacional.

O ano de 2021 foi particularmente desafiante para a indústria 

automóvel e respetiva cadeia de valor, com impacto visível no 

negócio de financiamento de usados. Por um lado, registaram-se 

constrangimentos na produção de viaturas novas, decorrentes da 

escassez de semicondutores a nível mundial, o que se traduziu 

num aumento de procura por viaturas usadas. Por outro lado, o 

decréscimo de vendas de viaturas novas resultou numa gradual 

redução do stock de usados, o que provocou pressão adicional 

nos preços e na procura de soluções de financiamento.

Foi neste contexto desafiante que a 321 Crédito atingiu um volume 

de produção de cerca de 214 milhões de euros em financiamento 

automóvel, correspondendo a um aumento de 10,4% face a 2020. 

Este desempenho permitiu um reforço de quota de mercado para 

11,3%, no segmento de crédito para viaturas usadas com reserva 

de propriedade (com base em dados do Banco de Portugal sobre 

a evolução dos novos créditos aos consumidores), que compara 

com 10,9% em 2020. 

O ano de 2021 ficou ainda marcado pela conclusão do processo 

de migração para a nova plataforma de ERP (Enterprise Resource 

Planning), iniciado em 2020, que permitiu implementar um 

processo de crédito mais integrado, mais rápido, mais eficiente 

e mais digital. Esta plataforma foi ainda determinante como 

acelerador de eficiências operacionais, com consequente 

melhoria nos processos internos e na qualidade de serviço 

prestado a Clientes e Parceiros.

Cartão de Crédito

2021 fica ainda marcado pelo estabelecimento de uma parceria 

com a Sonae Financial Services, ficando o Banco CTT responsável 

pelo financiamento exclusivo de um dos cartões de crédito mais 

significativos do mercado nacional, o cartão Universo.

Esta parceria vem reforçar a presença do Banco CTT no mercado 

de crédito ao consumo, promovendo competências alargadas 

nesta cadeia de valor, desde a decisão de crédito, à capacidade 

de recuperação.

CRÉDITO AO CONSUMO
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O negócio de pagamentos do Grupo Banco CTT divide-se entre 

os produtos de quotidiano associados ao retalho bancário, e a 

Payshop, empresa subsidiária do Banco CTT, focada na prestação 

de serviços de cobrança e pagamentos para empresas e detentora 

de uma rede nacional de aceitação de pagamentos.

A Payshop oferece uma ampla gama de serviços de cobrança 

numa lógica multi-canal (bancário e presencial) e multi-meio 

de pagamento (cartão, wallet, transferência, débito direto, 

numerário). É especialmente distintiva na oferta de um serviço 

de atendimento presencial, com pagamentos em numerário, 

que permite a realização de pagamentos (faturas, portagens, 

impostos, compras online), carregamentos (telemóveis, títulos 

de transporte público), e compras (vouchers e outros pré-pagos) 

numa vasta Rede que excede a marca de 7.000 Pontos de 

Pagamento Payshop, incluindo mais de 5.000 Agentes Payshop, 

assim como as Lojas CTT e muitos dos Pontos de Correio.

Em 2021, os serviços de pagamento suportados pela Payshop 

(próprios e dos CTT) processaram mais de 45 milhões de 

transações, movimentando mais de 1.100 milhões de euros. 

Embora se tenha registado uma recuperação face a 2020, a 

crise sanitária Covid-19 e os vários regimes de confinamento 

impostos continuaram a ter um impacto significativo nos volumes 

transacionais processados – acelerando tendências de migração 

para o digital e reduzindo a procura a montante de serviços 

(nomeadamente em linhas de negócio como as de mobilidade 

– portagens e bilhética de transportes – onde a redução dos 

volumes de tráfego teve forte repercussões no volume de vendas 

de títulos e cobranças). 

Em 2021, continuaram a ser introduzidos novos produtos no 

seguimento da estratégia de diversificação seguida pela Payshop. 

Assim, foi lançado o serviço de envio de remessas Western Union, 

a venda de entidades próprias Multibanco, a venda de cartões 

LycaMobile, tendo também sido expandido o número de serviços 

de vouchers pré-pagos. Registou-se também a continuidade dos 

roll-outs comerciais dos produtos lançados nos anos anteriores, 

nomeadamente o crescimento do volume de transações no 

serviço de pagamento de referências Multibanco e o crescimento 

de Municípios aderentes ao serviço de conta pré-paga escolar.

A Payshop dispõe de uma plataforma tecnológica simples, segura 

e fiável que está disponível 24 horas por dia e durante 365 dias por 

ano. Em 2021, continuou o processo de transformação tecnológica 

(iniciado em 2019), com o go-live de uma nova plataforma 

unificada de processamento central e suporte operacional das 

transações financeiras de pagamentos. Estas ações visam a 

capacitação da Payshop para os novos desafios do mercado, 

nomeadamente nas áreas de digitalização e omni-canais.

PAGAMENTOS
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O ano de 2021 fica marcado pela crescente diversificação e 

resiliência do modelo de negócios do Banco CTT, refletido em 

resultados muito positivos e no reforço de presença estrutural 

em segmentos de elevada rentabilidade.

No retalho bancário, continuação do aprofundamento das 

relações bancárias conquistadas, aumentando a penetração 

dos vários produtos de crédito e poupança, promovendo o 

posicionamento do Banco CTT como “primeiro Banco” dos 

seus clientes e potenciando, desta forma, a rentabilidade 

do franchise criado;

No crédito ao consumo, continuação do crescimento 

acelerado, com ganho de quotas de mercado, tanto na 

vertente de crédito automóvel, como nos cartões de crédito, 

através da parceria com a Sonae Financial Services; 

No negócio de pagamentos, conclusão da implementação 

de um novo sistema transacional que servirá a totalidade 

dos negócios de pagamentos do Grupo CTT, assim 

como lançamento de um novo produto de gateway de 

pagamentos digitais que visa endereçar as necessidades 

dos atuais clientes de pagamentos e envios do Grupo CTT.

PERSPETIVAS 2022 
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