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Estratégia ambiental dos CTT promove 
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Estratégia ambiental dos CTT promove aumento de vendas 

 

 

 

 

Em 2010, os CTT avançaram com um reposicionamento institucional, tendo em conta a 

necessidade identificada de associar a estratégia de sustentabilidade ambiental à marca e à 

empresa. A preservação do ambiente foi então o fundamento para o investimento ambiental dos 

CTT, com o lançamento interno e externo da campanha “projeto Terra”. 

Do ponto de vista externo, o projeto integrou o lançamento de um novo portfólio de produtos e a 

renovação de produtos existentes tornando-os mais ecológicos. Internamente foram 

implementadas iniciativas de eficiência energética dos edifícios e da frota, redução de emissões 

de gases com efeito de estufa, otimização de consumos, gestão e valorização de resíduos, 

sistemas de gestão ambiental, mobilidade sustentável, desempenho carbónico, educação 

ambiental, defesa da biodiversidade e certificação ambiental da empresa. O projeto Terra trouxe 

uma janela de oportunidades em termos de redução de custos e de exploração de fontes de 

receita adicionais.  

O reposicionamento dos CTT teve os seguintes objetivos: 

 posicionamento como marca moderna, inovadora e mais dinâmica, através de novos 

valores de inovação e sustentabilidade ambiental; 

 fixação de clientes em ambiente de liberalização, sendo a vertente ecológica um dos 

fatores diferenciadores da marca e  impulsionadora da relação emocional; 

 “bandeira” transversal à empresa, que a conduza à liberalização e alavanque a 

mobilização interna. 

 

 

 

 
O lançamento do portefólio Eco veio abrandar a tendência de redução de receitas e pelo 

terceiro ano consecutivo, as receitas do Correio Verde e a do Marketing Direto Eco 

voltaram a crescer 
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Produtos com olhos no futuro 

O projeto Terra serviu de mote ao lançamento da gama Marketing Direto Eco (publicidade 

endereçada), e à renovação do Correio Verde. 

O programa Marketing Direto Eco traduz-

se num conjunto de ações que visam a 

utilização do canal marketing direto de 

forma sustentável, através de incentivos 

que corroboram as boas práticas que 

tornam as mensagens mais amigas do 

ambiente. Os clientes empresariais dos 

CTT são sujeitos a um processo de 

qualificação que tem em conta vários requisitos ambientais e, caso os requisitos sejam cumpridos, 

o cliente tem acesso a tarifários específicos mais reduzidos e ao reconhecimento público. Este 

reconhecimento resulta da utilização do símbolo de Mérito Verde dos CTT, que certifica que a 

mensagem é mais “amiga do ambiente”. O programa pretende premiar os anunciantes que se 

preocupam com o ambiente, que passam a exibir a certificação Mérito Ecológico dos CTT nas 

campanhas.  

Os produtos Correio Verde foram renovados com base em preocupações ecológicas, 

apresentando novos formatos e embalagens, produzidas com papel e cartão reciclados e 

impressos com tintas amigas do ambiente. As emissões de CO2 são totalmente compensadas 

através do apoio a projetos de florestação.  

 

Destaque também para o meuselo e o meupostal (ambos fora da gama tradicional) e para os 

selos postais, que são agora produzidos em materiais que respeitam o ambiente. 
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Impacto económico 

A aquisição e utilização de produtos e serviços ecológicos pelos clientes tem vindo a crescer, 

sendo que o lançamento do portefólio Eco abrandou mesmo a tendência de redução de receitas. 

Pelo terceiro ano consecutivo, as receitas do Correio Verde e do Marketing Directo Eco voltaram a 

crescer, tendo registado no 1º semestre de 2013, respetivamente mais 20% e 15% do que no 

período homólogo do ano anterior. Em conjunto, os dois produtos, já representam valores anuais 

de vendas na ordem dos 12 milhões de euros. 

Públicos envolvido 

O projeto Terra e, em particular, o lançamento do portfolio Eco, decorrem do exercício de 

envolvimento com stakeholders realizado pelos CTT, com auscultação de mais de meia centena 

de interlocutores. Foram mapeadas as partes interessadas e identificados os temas críticos e 

relevantes, entre os quais se salientava a necessidade dar resposta à oferta Eco. O projeto 

envolveu o acionista, colaboradores, fornecedores, clientes e a população em geral. 

Lições aprendidas 

1 – Mesmo em setores ditos tradicionais, como o correio físico, é possível inovar na oferta e, 

simultaneamente, caminhar rumo ao desenvolvimento sustentável.   

2 – Não é viável alterar o reposicionamento de marca numa perspetiva ambiental atuando 

exclusivamente ao nível da comunicação externa, sem criar em simultâneo condições ao nível dos 

modelos de gestão, das estruturas organizativas, processos e performances que suportam esse 

novo posicionamento; 

3 – É indispensável o envolvimento ativo de todas as partes interessadas pertinentes, acionista, 

clientes, trabalhadores, fornecedores e sociedade. 

A importância da comunicação 

A campanha de reposicionamento envolveu várias ações de comunicação, das quais se destaca o 

filme publicitário CTT.Consigo, onde participaram colaboradores dos CTT. O filme, o primeiro a 

nível mundial com realização carbonicamente neutra, foi emitido nos canais de televisão nacional, 

e foi o ponto de arranque da ação de comunicação externa. Com a produção deste filme os CTT 

ganharam o 1.º lugar na categoria Best International Communication Event – Single Event. 

A comunicação do projeto foi divulgada internamente através de carta do CEO enviada aos 
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colaboradores e através dos canais de comunicação interna. Externamente, a campanha, 

nomeada como “CTT Consigo por um futuro sustentável”, foi divulgada nos mass media (TV, 

outdoors, muppies) e num website específico, com toda a informação sobre o novo portfólio e com 

os resultados de vários indicadores ambientais. 

Impacto no público 

Um estudo realizado após o reposicionamento de marca revelou que a associação feita pelo 

público entre a marca CTT e os temas ambientais, bem como com ações de responsabilidade 

social corporativa, aumentou de 31% para 44% e 48% respetivamente. A inovação de produtos e 

serviços Eco vem também contrariar a falsa perceção do impacto ambiental associado à 

comunicação postal. 

A nível interno, os colaboradores são mais informados, mais intervenientes e mais exigentes. A 

adesão da força de venda aos novos produtos foi muito positiva e o nível de participação dos 

colaboradores em iniciativas de voluntariado ambiental tem-se sedimentado. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tendo em conta o novo posicionamento, os CTT têm vindo a ser distinguidos por várias 
entidades: 

 IPC - International Post Corporation, no que respeita ao programa de redução carbónica 
para o setor postal EMMS - Environmental Measurement and Monitoring System, ocupando 
a 6.ª posição, num universo de 22 participantes, em 3 anos consecutivos; 
 

 Terceira nomeação nos últimos quatro anos como finalista dos Environmental Achievement 
of the Year Award, promovido pela revista Postal Technology International (2013); 

 Vencedores do World Mail Awards 2011, um dos prémios de maior prestígio no sector postal 
a nível mundial, na categoria Corporate Social Responsibility, com o projeto “CTT. Consigo 
por um futuro sustentável”; 

 3.º e 5.º lugares, nas duas últimas edições do Índice de Sustentabilidade Empresarial do 
IST/BCSD Portugal. 



 

 6 

 
 
 
 
 


