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1. Sumário Executivo 
 

O presente documento contém os resultados de pesquisa qualitativa efetuada junto dos clientes 

não residenciais e da pesquisa de dados secundários, realizadas por forma a obter informação para 

os seguintes objetivos: 

 Fazer comparação com a realidade internacional; 

 Sistematizar a evolução recente dos diversos segmentos estratégicos do setor postal em 

Portugal na perspetiva dos clientes não residenciais; 

 Pormenorizar as características específicas de cada segmento, evidenciando a situação atual 

e estimando a evolução para o período 2015-2018. 

 

 Metodologia 

A obtenção de informação para caracterizar o mercado nacional e internacional dos serviços postais 

foi assegurada através de estruturação da informação em três partes que visam responder às 

seguintes questões: 

 Como tem sido a evolução do tráfego postal? 

 Quais são as forças estruturantes do mercado?  

 Quais são as principais características do mercado? 

A recolha da informação foi suportada em pesquisa qualitativa e em pesquisa de dados 

secundários. 

A pesquisa qualitativa consubstanciou-se na realização de 65 entrevistas individuais aprofundadas 

realizadas com interlocutores representativos dos clientes não residenciais e dos operadores 

postais e expresso. 

A pesquisa de dados secundários foi efetuada na Internet, tendo sido recolhidos estudos, relatórios 

de contas dos operadores, outros relatórios, artigos, dados estatísticos e apresentações. As 

principais fontes de informação foram a Comissão Europeia, a UPU1, o IPC2, a WIK3, o Eurostat, o 

Banco de Portugal, as autoridades reguladoras do setor postal de cada país e os operadores postais, 

com maior incidência sobre os operadores históricos de cada país. 

                                                      
1 UPU – União Postal Universal 
2 IPC – International Post Corporation 
3 WIK - Wissenschaftliches Institut für Kommunikationsdienste -  
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 Principais conclusões sobre o mercado internacional 

De forma globalizante a informação qualitativa obtida relativamente aos mercados postais 

internacionais suportam as seguintes conclusões finais as quais são objeto de breve descrição nas 

páginas restantes do sumário executivo e pormenorização na respetiva seção do relatório: 

1. O TRÁFEGO POSTAL PER CAPITA NÃO É UNIFORME NO ESPAÇO EUROPEU. 

Os países da Europa Ocidental4 apresentam um tráfego postal per capita de 252 

objetos/ano face a 82 do Sul da Europa5 e 80 do Leste da Europa6. 

2. A TENDÊNCIA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFEGO POSTAL NA EUROPA MANTER-SE-Á NO CURTO 

PRAZO. 

A tendência de diminuição do tráfego postal é transversal a todos os países, com menor 

incidência na Polónia. 

3. A DIMINUIÇÃO DO TRÁFEGO POSTAL NA EUROPA REVELA PERFIL DE INTENSIDADE 

HETEROGÉNEO ENTRE OS VÁRIOS PAÍSES EUROPEUS. 

A diminuição do tráfego postal na Europa apresenta perfil de intensidade diferenciado entre 

países, constatando-se elevada amplitude entre os decréscimos médios anuais do volume 

de tráfego de cada país no período 2007-2011, nomeadamente entre -0,9% na Eslováquia e 

-11,3% na Estónia. 

 

4. A HETEROGENEIDADE EVIDENCIA TRÊS TIPOLOGIAS DE PAÍSES FACE À RETRAÇÃO DO 

TRÁFEGO POSTAL: DIMINUIÇÃO ACENTUADA, DIMINUIÇÃO MÉDIA E DIMINUIÇÃO CONTIDA.  

Portugal encontra-se no grupo intermédio de evolução, do qual fazem parte, entre outros, a 

Holanda, a Suécia e a França.   

 

5. O ATUAL CICLO ECONÓMICO RECESSIVO ESTÁ A IMPACTAR NEGATIVAMENTE O TRÁFEGO 

MAS A TENDÊNCIA DE DIMINUIÇÃO É ANTERIOR. 

O atual ciclo económico recessivo impacta negativamente o tráfego, mas a tendência de 

diminuição da capitação postal começou no período pré-crise (antes de 2008). 

                                                      
4
 Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, República da 

Irlanda, Suécia, Suíça. 
5
 Chipre, Espanha, Grécia, Itália, Portugal.        

6
 Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Hungira, Letónia, Lituânia, Polónia, República Checa, Roménia.   
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6. O VOLUME DE TRÁFEGO POSTAL É IMPACTADO POR CINCO FORÇAS ESTRUTURANTES: 

ECONOMIA, POPULAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CUSTOS PARA OS CLIENTES E DISPOSIÇÕES LEGAIS.  

 

7. A VARIAÇÃO DA INTENSIDADE DESTAS FORÇAS PRODUZ IMPACTOS DIFERENCIADOS NA 

DIMINUIÇÃO DOS VOLUMES POR PAÍS. 

A forma como as forças estruturantes impactam a evolução da correspondência é 

diferenciada em função da intensidade dessas mesmas forças em cada país. Como exemplo, 

constata-se que o elevado grau de digitalização no Reino Unido tem elevado impacto na 

redução da correspondência, enquanto, por outro lado, o baixo envolvimento do governo 

alemão em promover políticas de e-substituição tem pouco impacto negativo na evolução 

da correspondência. 

 

8. A ECONOMIA TEM IMPACTO NO TRÁFEGO POSTAL, MAS DEIXOU DE EXPLICAR PER SI A 

EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO. NA EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO EXISTEM FATORES QUE TÊM 

IMPACTO POSITIVO (EX: NÚMERO DE LARES) E FATORES COM IMPACTO NEGATIVO (EX: 

ESTRUTURA ETÁRIA MAIS ENVELHECIDA E PROGRESSÃO DAS GERAÇÕES NASCIDAS EM 

AMBIENTE DIGITAL), APESAR DE AMBAS AS FORÇAS (ECONOMIA E POPULAÇÃO) 

INFLUENCIAREM O TRÁFEGO POSTAL, A SUA EVOLUÇÃO FAVORÁVEL NÃO É SUFICIENTE PARA 

CONTRARIAR O EFEITO DA DIGITALIZAÇÃO. 

 

9. A DIGITALIZAÇÃO É A FORÇA MAIS PRESSIONANTE E EXPLICATIVA DA DIMINUIÇÃO ATUAL E 

FUTURA DO TRÁFEGO. 

 

10. O AUMENTO DOS CUSTOS POSTAIS IMPACTA OS VOLUMES PORQUE ESTIMULA OS CLIENTES 

NÃO RESIDENCIAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DOS RESPETIVOS 

DESTINATÁRIOS PARA OS CANAIS DIGITAIS. 

 

11. AS DISPOSIÇÕES LEGAIS TENDEM A SER MAIS PRESSIONANTES NA DIMINUIÇÃO DO TRÁFEGO 

NOS PAÍSES COM POLITICAS ATIVAS DE e-GOVERNO. 

 



 

Comportamentos de Utilização de Produtos e Serviços Postais pelos Clientes Não Residenciais    7 

12. A INTENSIDADE CONCORRENCIAL NÃO APARENTA SER VARIÁVEL EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO 

DO TRÁFEGO. 

 

13. O CORREIO TRANSACIONAL7 ESTÁ EM FORTE QUEDA NOS PAÍSES QUE ADOTAM 

PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL ENTRE OS CIDADÃOS E O ESTADO (Ex: 

Dinamarca). 

 

14. O CORREIO EDITORIAL8 ESTÁ EM QUEDA ACENTUADA EM TODOS OS PAÍSES. 

 

15. O CORREIO PUBLICITÁRIO ENDEREÇADO9 TAMBÉM EVIDENCIA TENDÊNCIA DE QUEDA MAS 

COM INTENSIDADE DIFERENCIADA. ESTE SEGMENTO É MAIS RELEVANTE NOS PAÍSES EM QUE 

É CONSIDERADO UM VERDADEIRO MEIO PUBLICITÁRIO (Ex: REINO UNIDO) E/OU NOS PAÍSES 

COM TRADIÇÃO NA VENDA À DISTÂNCIA (EX: ALEMANHA). 

 

16. O SEGMENTO ENCOMENDAS REVELA TENDÊNCIA POSITIVA DE EVOLUÇÃO DO VOLUME DE 

TRÁFEGO EM TODOS OS PAÍSES DA EUROPA. 

 

 Principais características estruturais do setor postal em Portugal 

Na ótica da procura, o mercado dos serviços postais é constituído por dois grandes segmentos 

estratégicos: Correspondência postal e encomendas. A correspondência postal é considerada como 

um serviço de baixo envolvimento por parte dos clientes não residenciais e com pouco impacto na 

capacidade diferenciadora da sua proposta de valor. Na perspetiva dos clientes não residenciais, o 

segmento da correspondência postal é suscetível de se decompor nos três serviços já referidos: 

correio transacional, correio publicitário e correio editorial. 

O serviço de encomendas é considerado um serviço de elevado envolvimento para a generalidade 

dos utilizadores pela importância direta que tem na cadeia de valor e, consequentemente, na 

                                                      
7
 Correio que aglutina a correspondência expedida pelos clientes não residenciais, maioritariamente relacionado com 

relações comerciais estabelecidas entre os emissores e os recetores. 
8
 O correio editorial integra o tráfego postal associado à expedição de publicações, podendo estas ser ou não de 

natureza comercial. As publicações de natureza comercial podem títulos de imprensa escrita (jornais ou revistas objeto 
de venda, normalmente através de assinatura) ou livros. As publicações de natureza não comercial (pelo menos de 
forma direta) traduzem-se em peças de comunicação, podendo estas ser publicações periódicas ou catálogos. 
9
 O correio publicitário endereçado é constituído pelo tráfego associado a objetos que visam, de forma direta ou 

indireta, agir no processo de compra dos destinatários. 
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diferenciação junto dos clientes. Neste segmento, os clientes são muito exigentes em termos da 

eficácia operacional, requerendo igualmente elevado desempenho na estratégia comercial. 

1. O SECTOR POSTAL É CONSTITUÍDO POR QUATRO SEGMENTOS DE CORREIO ENDEREÇADO. 

2. NOS ÚLTIMOS 14 ANOS O VOLUME DE TRÁFEGO POSTAL EM PORTUGAL DIMINUIU 34,9%. 

No período 2000–2005 ocorreu variação anual média do tráfego postal de -0,8%. A 

desmaterialização começou a produzir efeito nos serviços de correspondência postal, não 

existindo compensação por parte das encomendas.  

No período 2005-2008, ocorreu variação anual média do tráfego postal de -1,6%. O tráfego 

foi positivamente influenciado pelo lançamento de novos produtos e serviços e/ou 

reconfiguração de soluções já existentes e pelo surgimento da lei dos serviços públicos 

essenciais, que estipulou a obrigatoriedade de faturação mensal em diversos serviços. Ao 

invés, foi impactado negativamente pelo aumento acentuado da tendência de 

desmaterialização; pela regulamentação em alguns setores que minimiza a obrigatoriedade 

de faturação mensal e por ações dos principais expedidores de correio transacional no 

sentido de racionalizar o peso dos objetos envolvidos como forma de resposta ao 

incremento dos custos totais decorrentes do aumento dos envios. 

No período 2008-2014, ocorreu uma variação anual média do tráfego postal de -5,5%. 

Consequência direta do forte impacto das ações de e-substituição, promovidas pelos 

grandes expedidores, nomeadamente nos setores da banca, telecomunicações e energia.  

3. EM 2014 O CORREIO TRANSACIONAL REPRESENTOU 49,9% DAS RECEITAS DO MERCADO. 

Em 2014 as receitas do mercado distribuíram-se da seguinte forma: 

 Correio transacional:     49,9% 

 Correio editorial:        2,6% 

 Correio publicitário endereçado:      2,5% 

 Encomendas:     44,9%  
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Circunscrevendo a análise ao período 2006–2014, a evolução do tráfego revela o seguinte 

comportamento por segmento: 

 Variação média anual de -9,7% no correio publicitário endereçado; 

 Variação média anual de -7,7% no correio editorial; 

 Variação média anual de -3,5% no correio transacional; 

 Variação média anual de 7,3% nas encomendas. 

4. A DINÂMICA DO SETOR POSTAL ESTÁ PRINCIPALMENTE DEPENDENTE DO COMPORTAMENTO 

DAS ENCOMENDAS. A PARTIR DE 2005, A EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO DEIXOU DE SER EXPLICADA 

INTEGRALMENTE PELA EVOLUÇÃO ECONÓMICA. 

Tal como se constata no resto da Europa, o segmento das encomendas apresenta em 

Portugal evolução positiva do volume de tráfego, apesar da evolução económica não ter 

sido favorável. A evolução positiva do segmento das encomendas ocorre sobretudo pelo 

efeito da digitalização que como força estruturante impacta o segmento e, neste caso, de 

forma positiva. 

5. O CORREIO TRANSACIONAL ESTÁ MUITO DEPENDENTE DO ESTADO E DO SETOR FINANCEIRO. 

 

 Composição dos segmentos estratégicos em Portugal 

1. EM 2014, O CORREIO TRANSACIONAL ATINGIU VOLUME DE 696,5 MILHÕES DE OBJETOS ( 

78,8% do Total) e VALOR DE €401,3 (49,9%). 

O correio transacional expediu, em 2014, 696,5 milhões de objetos, gerando uma receita de 

€401,3 milhões. A receita média por objeto expedido atingiu €0,58. 

2. NOS ÚLTIMOS OITO ANOS O CORREIO TRANSACIONAL PERDEU 24,5% EM VOLUME, TENDO 

SIDO INFERIOR A QUEDA DAS RECEITAS. 

Existe alguma capacidade dos operadores, nomeadamente do operador histórico, em 

aumentar a receita média por objeto, sendo que tal só é possível, no âmbito da prestação 

do Serviço Postal Universal, por via da aplicação das regras e princípios de fixação de preços 

previstos no quadro legal. 

3. A EVOLUÇÃO DO VOLUME DE TRÁFEGO DO CORREIO TRANSACIONAL PASSOU POR TRÊS 

ETAPAS NOS ÚLTIMOS 14 ANOS: 

a) No período de 2000–2005 ocorreu um decréscimo médio anual do volume de 

tráfego de -0,7%, gerado sobretudo pelos processos de e-substituição; 
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b) No período de 2005-2008, o processo de desmaterialização da comunicação postal 

continuou mas foi compensado pela conjuntura económica e surgimento de novas 

necessidades de tráfego postal decorrentes do lançamento de novos produtos e 

serviços em diversos setores; 

c) A partir de 2008 ocorreu uma aceleração acentuada da desmaterialização, sobretudo 

no tráfego dos grandes expedidores (Ex: faturação de serviços). 

 

4. O TRÁFEGO DO CORREIO TRANSACIONAL É INFLUENCIADO PELA EVOLUÇÃO DA ECONOMIA, 

DISPOSIÇÕES LEGAIS, CARATERÍSTICAS DA GAMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DOS EMISSORES 

E PELOS ESFORÇOS E AÇÕES DE E-SUBSTITUIÇÃO.  

A partir de 2005, o comportamento evolutivo do correio transacional deixou de ser 

explicado pelos indicadores económicos.  

5. A PROCURA DE CORREIO TRANSACIONAL É MUITO CONCENTRADA QUER POR TIPO DE 

ENTIDADES (15%10 emitem 84,5% do tráfego)11 QUER EM TERMOS SETORIAIS (Estado, Banca 

e Seguros, Telecomunicações e Outras Utilities captam 82,3% do tráfego).  

6. O COMPORTAMENTO DO TRÁFEGO DO CORREIO TRANSACIONAL É EXPLICADO 

POSITIVAMENTE PELO INVESTIMENTO PÚBLICO E NEGATIVAMENTE PELA TAXA DE 

UTILIZADORES DE COMPUTADORES PESSOAIS. ADMITINDO A INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES 

DISRUPTIVAS, O TRÁFEGO DO CORREIO TRANSACIONAL EM 2018 PODERÁ VARIAR ENTRE 654 

E 667 MILHÕES DE OBJETOS EXPEDIDOS. 

Existem duas variáveis com poder explicativo do tráfego de correio transacional: 

 Investimento público; 

 Taxa de utilização de computadores pessoais. 

É admissível considerar que o impacto do investimento público ocorre por efeito induzido 

na economia, visto que apresenta correlação positiva com o correio transacional. 

7. OS UTILIZADORES DE CORREIO TRANSACIONAL EVIDENCIAM BAIXA NOTORIEDADE DOS 

OPERADORES EMERGENTES. PERCECIONAM A INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS PARA 

EXPEDIÇÃO DE OBJETOS EM GRANDE ESCALA. REVELAM ALGUMA RESISTÊNCIA À ADESÃO DE 

NOVOS OPERADORES SOBRETUDO SE ESTES NÃO DISPONIBILIZAREM SERVIÇO INTEGRAL, 

NOMEADAMENTE EM TERMOS GEOGRÁFICOS. 

                                                      
10

 Segmento Grandes Expedidores: Incluem a Autoridade Tributária, EDP, Bancos, empresas de telecomunicações, etc. 
11

 Fonte: Estimativa IMR a partir da pesquisa com clientes não residenciais e operadores  
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8. O CORREIO EDITORIAL PERDEU 56% DO VOLUME DE TRÁFEGO NOS ÚLTIMOS 14 ANOS, COM 

UMA DIMINUIÇÃO MÉDIA ANUAL DE 5,7%. 

O correio editorial expediu, em 2014, 64,4 milhões de objetos, gerando receita de €21,2 

milhões. A receita média por objeto expedido atingiu €0,33. 

9. O TRÁFEGO DO CORREIO EDITORIAL É INFLUENCIADO PELA ESTRUTURA ETÁRIA DA 

POPULAÇÃO, PELA TENDÊNCIA DE DIGITALIZAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES E PELO SURGIMENTO 

DE PLATAFORMAS DE GESTÃO DE CLIENTES ATRAVÉS DAS QUAIS AS ENTIDADES 

ESTABELECEM INTERFACE DIRETO COM OS DESTINATÁRIOS, MINIMIZANDO A NECESSIDADE 

DE EXPEDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES FÍSICAS. 

10. O COMPORTAMENTO DO TRÁFEGO DO CORREIO EDITORIAL É POSITIVAMENTE EXPLICADO 

PELO INVESTIMENTO EM COMUNICAÇÃO E PELAS TIRAGENS DAS PUBLICAÇÕES E 

NEGATIVAMENTE CORRELACIONADO COM O PIB E COM A TAXA DE VISITAS AOS SÍTIOS NA 

INTERNET. ADMITINDO A INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES DISRUPTIVAS, O VOLUME DO 

TRÁFEGO DO CORREIO EDITORIAL EM 2018 PODERÁ VARIAR ENTRE 45 E 51 MILHÕES DE 

OBJETOS. 

O processo de modelização da evolução recente da procura de correio editorial, efetuado 

através de regressão linear múltipla, permitiu identificar a existência de quatro variáveis 

explicativas: 

 Número de tiragens da imprensa escrita; 

 Investimento em comunicação; 

 Taxa de visita a sítios na Internet; 

 Evolução do PIB. 

 

11. O VOLUME DE CORREIO PUBLICITÁRIO ENDEREÇADO, ATINGIU EM 2014, 70,4 MILHÕES DE 

OBJETOS. NOS ÚLTIMOS 14 ANOS, O VOLUME DO CORREIO PUBLICITÁRIO DIMINUIU 62%, 

PERDENDO 114,8 MILHÕES DE OBJETOS. 

 O correio publicitário endereçado expediu 70,4 milhões de objetos, produzindo receita no 

montante de €20,5 milhões, equivalendo a €0,29 por objeto expedido. 

O tráfego do correio publicitário endereçado é influenciado pela evolução do consumo, 

pelos orçamentos de comunicação e pela adesão a canais digitais. O comportamento do 

tráfego do correio publicitário endereçado é explicado pela taxa de compradores online e 

pelo volume de negócios na Internet, apresentando correlação negativa. Provisionalmente, 
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o tráfego do correio publicitário endereçado deverá em 2018 atingir entre 31 e 40 milhões 

de objetos com decréscimo médio anual de 15,9%.  

12. O SEGMENTO ENCOMENDAS REPRESENTOU EM 2014 361,2 MILHÕES DE EUROS12. OS 

OBJETOS DIRECIONADOS PARA CLIENTES RESIDENCIAIS JÁ REPRESENTAM 22,3%, 

APRESENTANDO TENDÊNCIA POSITIVA. 

As encomendas atingiram volume físico de 38,6 milhões de objetos13, produzindo receita no 

montante de €361,2 milhões. 

13. AS ENCOMENDAS SÃO O SEGMENTO MAIS DINÂMICO EM VOLUME, TENDO CRESCIDO 12,1% 

AO ANO NO PERÍODO DE 2001–2014. 

14. O TRÁFEGO DE ENCOMENDAS É POSITIVAMENTE INFLUENCIADO PELA EVOLUÇÃO DA 

ECONOMIA, PELA ALTERAÇÃO DOS PROCESSOS DE COMPRA, NOMEADAMENTE COM A 

ADESÃO AO COMÉRCIO ELETRÓNICO. AO INVÉS É INFLUENCIADO NEGATIVAMENTE PELAS 

ESTRATÉGIAS DE CONTENÇÃO DE CUSTOS ADOTADAS PELOS EXPEDIDORES, RECORRENDO 

PARTICULARMENTE À AGLUTINAÇÃO DE OBJETOS POR ENVIO. 

15. A EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO DE ENCOMENDAS É EXPLICADA PELO PIB E PELA TAXA DE 

COMPRADORES ONLINE, REVELANDO CORRELAÇÃO POSITIVA. NO HORIZONTE DE 2018 AS 

ENCOMENDAS PODERÃO ATINGIR TRÁFEGO ENTRE 39 E 47 MILHÕES DE OBJETO, COM 

CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL DE 2,7%. 

  

                                                      
12

 Inclui valor do tráfego Inbound. 
13

 Não inclui tráfego Inbound. 
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2. Enquadramento 
 

O setor postal em Portugal encontra-se em fase de clarificação estratégica motivada quer por 

alterações na estrutura competitiva da oferta, quer por alterações relevantes no lado da procura 

dos respetivos produtos e serviços. O segmento estratégico dos clientes não residenciais é gerador 

da esmagadora maioria do tráfego postal físico, pelo que alterações produzidas por esta tipologia 

de clientes impactarão de forma direta e intensa as características do setor postal. 

Com base neste facto, a presente pesquisa visa identificar os atuais comportamentos mais 

estruturais dos clientes não residenciais, por forma a “antecipar” a evolução do tráfego no futuro 

de curto prazo. 

Esta necessidade é provocada pelo facto dos operadores postais terem de adotar estratégias e 

disponibilizar propostas de valor que possam responder de forma assertiva às expetativas dos seus 

clientes e sobretudo que permitam contrariar as pressionantes forças que estão a contribuir para a 

formação das tendências de evolução negativa. 
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3. Comparação Internacional14 
3.1. Visão Global do Mercado Postal Europeu 

 

O mercado postal europeu encontra-se em transformação, sentindo o impacto da regulamentação 

da União Europeia e os impactos das mudanças tecnológicas. 

Desde o início dos anos 80 do Século XX, a introdução de novos meios de comunicação têm 

provocado mudanças significativas no setor postal, uma vez que entram em competição direta com 

o negócio mais tradicional da comunicação postal. Assim, o crescimento da transmissão de 

documentos via fax no fim dos anos 80 do Século XX e a introdução do correio eletrónico no fim dos 

anos 90 do Século XX impactaram o setor postal em dois pontos: a comunicação passou a ser 

transmitida de forma mais rápida e mais barata. 

Por outro lado, a tecnologia também tem permitido o aumento da eficiência dos próprios serviços 

postais e a disponibilização de novos serviços, contribuindo para as enormes diferenças que se 

contatam atualmente no serviço postal. 

Em 2011, o setor postal na União Europeia representava 0,72% do respetivo PIB15. Historicamente, 

os serviços postais estavam organizados em monopólios nacionais, detidos pelos Estados Membros. 

No entanto, a grande tendência em todos os Estados Membros passou pela liberalização 

progressiva do mercado de correspondência postal.  

Em contraste, o mercado de encomendas já se encontra liberalizado há décadas e é bastante 

competitivo. Neste mercado, competem operadores de âmbito nacional e operadores integradores, 

cuja escala de operações é mundial (ex: DHL, UPS,…). 

Em paralelo, verifica-se o enorme impacto da e-substituição e do comércio eletrónico na evolução 

de ambos os segmentos, mas em sentidos contrários: e-substituição impacta negativamente o 

mercado da correspondência e o comércio eletrónico impacta positivamente o mercado das 

encomendas. 

                                                      
14

 NOTA: Os resultados apresentados referem-se ao mercado postal Total (Residencial e Não Residencial). 
15

 Comissão Europeia, Postal - competition policy briefing - May2014. 
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Neste cenário, a Comissão Europeia estabelece regras que visam assegurar o nível de concorrência 

adequado, garantindo que os operadores históricos não possuem vantagem pelos apoios que 

recebem do Estado, nem desvantagem pelas obrigações decorrentes da prestação do Serviço 

Universal. 

De acordo com a Diretiva Postal16 da União Europeia, o Serviço Universal na União Europeia deve 

incluir pelo menos: 

 Objetos postais até 2 kg; 

 Encomendas postais até 10 kg (ou 20 kg, conforme interesse do Estado Membro); 

 Objetos registados; 

 Objetos com seguro. 

A prestação do Serviço Postal Universal acarreta custos elevados e caso o custo líquido do serviço 

universal17 seja positivo o Prestador de Serviço Universal poderá ser compensado pelo Estado.  

As regras de controlo da ajuda do Estado ao setor postal são definidas no âmbito dos Serviços de 

Interesse Económico Geral. A ajuda do Estado deve preencher os seguintes requisitos18: 

 Os utilizadores dos serviços postais devem ser consultados para identificar as suas 

necessidades e define corretamente as obrigações cometidas aos operadores 

postais; 

 Um acordo claro entre o Estado e o operador (ato de atribuição) deve determinar as 

necessidades exatas (por exemplo, qualidade) para as tarefas de serviço público; 

 Os operadores postais devem ter uma contabilidade separada para ser capaz de 

identificar os custos e as receitas do serviço público; 

 Em alguns casos, as regras dos contratos públicos podem-se aplicar na atribuição da 

obrigações de serviço público aos operadores postais; 

 Os critérios para o cálculo do montante da compensação devem ser claramente 

definidos com antecedência (no ato de atribuição); 

                                                      
16

 Diretiva 97/67/EC pela redação da diretiva 2002/39/EC e pela redação da diretiva 2008/06/EC. 
17

 O custo líquido do serviço universal consiste na diferença entre o custo líquido em que incorrem os prestadores de 
serviço universal, operando com as obrigações de serviço universal, e o custo líquido dos mesmos prestadores, 
operando sem essas obrigações. Artigo 19º da Lei n.º 17/2012, de 26 de Abril que transpõe para a ordem jurídica 
interna a diretiva 2008/06/EC. 
18

 Comissão Europeia, Postal - competition policy briefing - May2014. 
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 A compensação não pode exceder o necessário para cobrir os custos do operador 

postal pela prestação do serviço (tendo em conta as receitas do serviço e um lucro 

razoável); 

 O mecanismo de compensação deve encorajar os operadores postais a serem mais 

eficientes ao longo do tempo; 

 A transparência deve ser assegurada mediante a publicação de determinadas 

informações (tais como os montantes de compensação). 

Conforme se pode constatar nas páginas seguintes, a diminuição do tráfego postal, ainda que com 

níveis de intensidade diferenciados, é transversal à maioria dos países da União Europeia. Assim, o 

custo unitário de distribuição no âmbito do Serviço Postal Universal aumenta, o que implica que os 

operadores fiquem mais dependentes do Estado para garantir os níveis de qualidade acordados. 

Esta ajuda do Estado é escrutinada pela Comissão Europeia para preservar a justa concorrência.  

A subsidiação do Estado ao Prestador do Serviço Postal Universal pode ser diminuída, transferindo 

para os utilizadores19, através do aumento dos preços, a compensação pela quebra na procura dos 

serviços postais. 

Segundo a IPC20, as receitas da correspondência postal na Europa21 decresceram 0,6% de 2012 para 

2013, enquanto o tráfego teve quebra de -5,6% no mesmo período. A menor quebra que se verifica 

nas receitas do mercado resulta dos ajustamentos dos preços que têm vindo a ser realizados nos 

vários países. Segundo a mesma fonte, o ajustamento dos preços da correspondência, o aumento 

da eficiência na gestão dos custos e o desenvolvimento do comércio eletrónico têm contribuído 

para o incremento da margem de lucro do setor (3,7% em 2012-2013) e, consequentemente, para 

um desempenho bastante positivo nos mercados acionistas. 

A correspondência postal continua a representar a principal fatia das receitas dos operadores 

históricos (48,3%).22 No entanto, o crescimento de outras áreas de negócio como as encomendas e 

os serviços financeiros têm contribuído para a diminuição de importância deste segmento. 

                                                      
19

 A Lei Postal define por utilizador (artigo 3º, n.º 4): a pessoa singular ou coletiva beneficiária de uma prestação de 
serviço postal, enquanto remetente ou destinatária. 
20

 IPC - Global Postal Industry Report 2014. 
21

 27 países da Europa Ocidental e Central. 
22

 UPU – União Postal Universal, Trends Development Strategies For The Postal Sector - 2014 
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Em Portugal, os preços das correspondências para o Serviço Postal Universal também foram 

recentemente ajustados. Em novembro de 201423 foram definidos pela ANACOM, ao abrigo do 

artigo 14º, n.º 3, da Lei Postal24, na redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 160/2013, de 19 de 

novembro, os critérios a que deve obedecer a formação de preços a praticar pelos CTT no âmbito 

do Serviço Postal Universal. De acordo com os critérios definidos para 2015-2017, para além de 

sujeitos a variações máximas anuais (price cap) os preços obedecem ainda aos seguintes princípios 

constantes no artigo 14.º, n.º 1 da Lei Postal: acessibilidade a todos os utilizadores; orientação para 

os custos, devendo os preços incentivar uma prestação eficiente do serviço universal; transparência 

e não discriminação.  

Apesar da tendência de decréscimo do volume de tráfego ser transversal a todo o mercado postal 

europeu, este carateriza-se por ser bastante heterogéneo na intensidade de decréscimo25. Alguns 

fenómenos como a e-substituição, a digitalização da economia ou o crescimento do comércio 

eletrónico são transversais e inevitáveis, mas têm impacto diferenciado em cada país. Por seu 

turno, existem em cada país conjunturas e aspetos culturais específicos que, mesmo quando 

vertidas para a legislação nacional as medidas comunitárias, os resultados produzidos são 

diferenciados. 

Assim, pela análise do tráfego postal per capita em 2012 constata-se que existem diferenças claras 

entre países. 

A capitação postal em 2012 varia entre 12 objetos/ano na Roménia e 457 objetos/ano na Suíça. Os 

países da Europa Ocidental apresentam um tráfego postal per capita de 252 objetos/ano face a 82 

do Sul da Europa e 80 do Leste da Europa (ver figura 1) 

                                                      
23

 Anacom 
24

 A Lei n.º 17/2012, de 26 de abril (Lei Postal), alterada pelo Decreto-Lei n.º 160/2013, de 19 de novembro e pela Lei 
n.º 16/2014, de 4 de abril, estabelece o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais, em plena 
concorrência, no território nacional, bem como de serviços internacionais com origem ou destino no território nacional, 
e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/6/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
fevereiro de 2008. 
25

 Fonte: WIK “Postal Regulation and Volumes under Pressure”, 2013 
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Conforme pode ser observado na figura 2, a evolução do mercado europeu apresenta tendência 

decrescente no global entre 2008 e 2011, tendo ocorrido uma diminuição média anual de -4,3% 

entre 2007-2010 e -3,3% entre 2010-2011. 

Figura 2 - Evolução do Tráfego de Objetos Postais na EU (Mil Milhões) 

 

Fonte:  Fonte: WIK “Postal Regulation and Volumes under Pressure”, 2013 

 

Conforme pode ser constatado na figura 3, a tendência de diminuição do tráfego postal é 

transversal a todos os países, com exceção da Polónia. No entanto, no período 2007-2011 os níveis 

de intensidade do decréscimo médio anual apresentam perfil bastante diferenciado, variando entre 

-0,9% na Eslováquia e -11,3% na Estónia. 

Figura 1  - Tráfego Postal Per Capita em 2012 

Fonte: WIK “Postal Regulation and Volumes under Pressure”, 2013 
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Portugal, com um decréscimo de -3% 

entre 2007-2011, encontra-se num grau 

intermédio de decréscimo, similar a 

França, Eslovénia, República da Irlanda 

ou República Checa. 

A heterogeneidade constatada 

relativamente à evolução no período 

2007-2012 permite identificar três 

grupos de países, dos quais se 

apresentam alguns deles, a título 

ilustrativo, na figura 4. 

 

 

Figura 4 - Matriz Capitação Postal Vs Evolução do tráfego  (2007-2012) 

 

Fonte:  WIK “Postal Regulation and Volumes under Pressure”, 2013 

 

Portugal encontra-se assim num grupo intermédio de evolução, do qual fazem parte, entre outros, 

a Holanda, a Suécia e a França. É de realçar que, de entre estes, Portugal apresenta o valor mais 

baixo de capitação postal. 
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Pela análise da figura 4, pode-se também constatar que não existe relação direta entre capitação 

postal e crescimento do mercado. Ainda assim, na Polónia a baixa capitação postal é apontada 

como uma das causas da não diminuição do mercado. 

Na figura 5 em que se apresenta a evolução da capitação postal no período 2007-2012 pode-se 

concluir que o atual ciclo económico recessivo impacta negativamente o tráfego, mas a tendência 

de diminuição da capitação postal começou no período pré-crise (antes de 2008). 

Figura 5 - Evolução da Capitação Postal 

 

Fonte:  WIK “Postal Regulation and Volumes under Pressure”, 2013 

A tendência de diminuição do tráfego postal na Europa pode ser explicada por forças estruturantes, 

isto é, que influenciam a atividade das instituições e os hábitos de vida dos cidadãos. Estas podem 

ser sintetizadas nas seguintes ideias-chave: 

 O volume de tráfego postal é impactado por cinco forças estruturantes: economia, 

população, digitalização, custos para os clientes e disposições legais;  

 A variação da intensidade destas forças produz impactos diferenciados na diminuição dos 

volumes por país; 

 A economia tem relação direta com o tráfego postal. Na evolução demográfica da 

população existem fatores que têm impacto positivo (aumento do número de lares) e 

fatores com impacto negativo (aumento da população inativa, envelhecimento da 

população, progressão das gerações nascidas em ambiente digital). Apesar de ambas as 

forças influenciarem o tráfego postal, a sua evolução favorável não é suficiente para 

contrariar o efeito da digitalização;  
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 A digitalização é a força mais pressionante e explicativa da diminuição atual e futura do 

tráfego; 

 O aumento dos custos impacta os volumes porque estimula os clientes não residenciais para 

a implementação de ações de transferência dos respetivos destinatários para os canais 

digitais; 

 As disposições legais tendem a ser mais pressionantes na diminuição do tráfego nos países 

com políticas ativas de e-governo. 

Figura 6 - Forças Estruturantes do Mercado 
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3.2. Caraterização do Setor Postal da Dinamarca 

 

 Evolução do Mercado de Correspondência26 

O mercado de correspondência na Dinamarca apresenta 

tendência de evolução negativa, nos últimos anos, 

constatando-se uma diminuição média do tráfego de -

10,8% ao ano entre os anos de 2008-2012. A Dinamarca 

inclui-se assim nos países da Europa com maior 

decréscimo neste período, estando acima do declínio 

médio entre os países analisados e atingindo a 

percentagem mais elevada de declínio. Estima-se que o 

mercado de correspondências na Dinamarca represente 

um volume de 685 milhões de objetos e 852 milhões de 

euros. 

O declínio de volume no mercado de correspondência terá ocorrido por efeito da diminuição dos 

volumes nos três segmentos de correio. 

 Correio Transacional27: redução média anual em receitas de -13,0% em 2009-2013. 

A recessão económica ocorrida durante estes anos  levou a uma diminuição neste tipo de 

correio.  

À semelhança do que ocorre noutros países, verifica-se elevado impacto de e-substituição. 

No caso da Dinamarca, este impacto é potenciado pela generalização da plataforma 

eletrónica e-Boks pois a maioria das empresas dos principais sectores emissores, envia 

documentação através desta plataforma (Seguros, Banca, Serviços Públicos, etc.). Existe 

igualmente uma forte ação governamental para a desmaterialização. 

A correspondência emitida pelo sector privado apresenta igualmente um forte decréscimo 

anual na ordem dos 10% no período 2009-2013. 

 

                                                      
26

 Fontes: Postnord “Annual Report” 2012 e 2013. 
27

 Correio que aglutina a correspondência expedida pelos clientes não residenciais, maioritariamente relacionado com 
relações comerciais estabelecidas entre os emissores e os recetores. 

Figura 7 - Mercado de Correspondências 2012 

Fonte:  Postnord “Annual Report”, 2012 e 2013 
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 Correio Publicitário Endereçado / Editorial: redução anual em receitas de -14,8% em 2009-

2013. 

No correio publicitário endereçado, a redução do volume de tráfego e, consequentemente, 

da receita de tráfego, deveu-se principalmente ao mercado publicitário de reduzida 

dimensão e à sua contração devido à recessão económica. 

No correio editorial ocorreu um efeito de adesão relevante a publicações em formatos 

digitais. 

Em função das reduções verificadas em cada segmento, constata-se que em 2013 o mercado 

apresentava a seguinte estrutura por segmento:  

Figura 8 - Repartição das Receitas do Mercado por Segmento em 2013 

 

Fonte:  Postnord "Annual Report", 2013 

 Liberalização do Mercado Postal28 

O processo de liberalização do mercado postal na Dinamarca encontra-se em estado avançado de 

desenvolvimento, tendo em janeiro de 2011 entrado em vigor a nova lei do serviço postal que 

determinou as disposições para a liberalização do mercado.    

Em 24 de junho de 2004, foi criada a Postnord AB como resultado da fusão entre a Posten AB 

(Suécia) e Post Denmark (Dinamarca). A Postnord é detida pelos Estados da Suécia (60%) e da 

Dinamarca (40%), mas com direitos de votos iguais (50/50). 

Em 1 de janeiro de 2011, entrou em vigor uma nova lei postal que determinou as disposições para a 

liberalização do mercado, bem como determinou a obrigações de Serviço Postal Universal a 

cumprir pela Postnord AB. 

                                                      
28

 Fonte: Postnord “Annual Report” 2012 e 2013. 
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Figura 9 - Cronologia da Liberalização do Mercado Postal 

 

Fonte:  WIK "Main Developments in the Postal Sector (2010-2013);  2013 " Postnord "Annual Report", 2012 

A nova Lei dos Serviços Postais de 2011 definiu as obrigações de Serviço Postal Universal que a 

Postnord Denmark deveria cumprir: 

 Cartas endereçadas até 2 kg, jornais não diários, publicações periódicas, conteúdos 

impressos (Ex: catálogos e brochuras até 2 kg); 

 Encomendas até 20 kg; 

 Artigos registados até 2 kg e segurados até 20 kg; 

 Literatura para cegos até 7 kg; 

 Entrega seis dias por semana (min. 5 dias para encomendas); 

 Qualidade de serviço a 93%. 

Os serviços postais da Dinamarca são regulados pela Lei Postal dinamarquesa, bem como pela 

licença individual da Postnord. A Lei Postal da Dinamarca contém disposições que estipulam a 

garantia de qualidade, e a entrega postal “nacional” de itens de correio endereçado. Nos termos da 

Lei Postal, o Ministério dos Transportes da Dinamarca tem autoridade para designar a Postnord 

como operador do Serviço Postal Universal. 

Após a liberalização do mercado, a Postnord Denmark decidiu implementar um conjunto de ações, 

como resposta ao significativo declínio de volumes no sector de correspondência. 

 Investimentos variados com dois objetivos principais: Geradores de escala e redutores de 

custos; Verdes, conducentes à diminuição da emissão de CO2;  

 Esforço de conversão dos clientes de correio de forma a mantê-los como clientes da 

Postnord Denmark; 

 Busca de sinergias de forma a reduzir custos fixos: Ex: Reestruturação comercial; Produção 

integrada; 
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 Criação de uma unidade de negócios específica para o comércio eletrónico (criada em 

2013), parcialmente desenvolvida através da reafectação de recursos vindos de outras 

unidades (Correio Transacional); 

 Analisar opções de expansão para outros mercados nórdicos com o objetivo de ser o maior 

operador da região; 

 Aproveitar o crescimento do mercado logístico; 

 Aproveitar o crescimento do mercado de encomendas, procurando ao mesmo tempo 

reduzir custos de produção e administrativos. 

 

 Contexto Competitivo do Mercado de Correspondência29 

A competitividade no mercado de correspondência postal da Dinamarca ainda se encontra numa 

fase quase embrionária, não apresentando ainda sinais de concorrência relevante: 

Na Dinamarca os principais operadores postais concorrentes da Postnord são: 

 KMD – que opera nos mercados de tecnologias de informação, Correio Transacional digital e 

Correio Publicitário; 

 Bladkompagniet – que opera nos mercados de Correio Editorial e Publicitário; 

 Operadores regionais de pequena dimensão – operam no segmento de Correio Publicitário. 

Perspetiva-se que no curto prazo ocorra incremento da quota de mercado destes operadores pela 

captação de nichos de mercado geográficos ou setoriais. 

 Evolução do Mercado de Encomendas30 

O mercado de encomendas na Dinamarca 

cresceu entre 2012 e 2013 cerca de 12%. 

Conforme se pode observar no quadro 1, os 

valores da Dinamarca são geralmente acima 

da média europeia, nomeadamente ao nível 

da percentagem de e-compradores(1) (70% 

                                                      
29

 Fonte: Postnord “Annual Report” 2012 e 2013 
30

 Fonte: Ecommerce – Europe 2014. 

Quadro 1- Indicadores de Comércio eletrónico 

Fonte:  Ecommerce Europe "Northern Europe B2C E-commerce 
Report 2014" 

Dinamarca Europa

• Valor comércio eletrónico 

de produtos (mil milhões €)
3,60 196,1

• % de e-compradores (1) 70% 32%

• Gasto médio em produtos 

por e-comprador
€910 €743

• Peso do comércio 

eletrónico no retalho
17% 5,7%

(1) % da população total que efetua compras online.
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face a 32%), gasto médio por e-comprador (€910 face a €743) e peso do comércio eletrónico no 

retalho (17% face a 5,7%). 

Assim, perspetiva-se que o mercado das encomendas continue a apresentar dinâmica positiva nos 

próximos anos, alavancado pelo tráfego B2C.31 

 

3.3. Caraterização do Setor Postal do Reino Unido 

 

 Evolução do Mercado de Correspondência32 

O mercado de correspondência no Reino Unido apresenta tendência de evolução negativa, nos 

últimos anos, constatando-se uma diminuição do volume de tráfego de  -7,6% ao ano entre 2008-

2012. O Reino Unido inclui-se assim nos países da Europa com maior decréscimo neste período, 

estimando-se que o mercado de correspondências represente em 2012 um volume de 13.800 

milhões de objetos e 8.988 milhões de euros. 

 

O declínio de volume no mercado de correspondência 

terá ocorrido por efeito da diminuição dos volumes nos 

três segmentos:  

 Correio Transacional: redução média anual de 

volume de -7,7% em 2008-2012. 

À semelhança do que ocorre noutros países, 

verifica-se elevado impacto de e-substituição, 

nomeadamente em extratos bancários e faturas 

das empresas prestadoras de serviços (ex: 

utilities, telecomunicações, etc.). Em 2013, os 

                                                      
31

 Business to Consumer. 
32

 Fontes: Ofcom “The communications market report”. Relatório Anual do Royal Mail 2012 e 2013 

Figura 10 - Mercado de Correspondências 2012 

Fonte:  Ofcom "The communication Market Report", 
2014 
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dados disponíveis apontam para um desacelerar do declínio face aos anos anteriores, 

estimando-se que não tenha ultrapassado os -5,5% face a 2012. 

 Correio Publicitário Endereçado: redução média anual de volume de -6,9% em 2008-2012. 

No mercado publicitário têm ocorrido mudanças significativas, nomeadamente ao nível dos 

meios digitais via Internet, através de dispositivos fixos ou móveis, provocando diminuição 

da quota deste meio dentro do investimento publicitário (17,8% em 2009 para 14,5% em 

2012). Nos resultados de 2013 esta tendência acentuou-se, verificando-se diminuição da 

quota deste meio dentro do investimento publicitário para 14,1%. 

 Correio Editorial: redução de volume de -11% em 2008-2012. 

Neste segmento constatou-se também uma diminuição significativa do volume de tráfego 

por efeito da e-substituição. Os boletins informativos e catálogos empresariais são 

substituídos por “e-boletins informativos” e plataformas online. As revistas, por seu turno, 

têm demonstrado maior resiliência a e-substituição e atualmente dominam o subsegmento. 

Em 2013, constatou-se um abrandamento da redução, estimando-se uma evolução negativa 

de cerca de 5% face a 2012.  

Em 2013, o mercado registou um decréscimo de -5,6% face a 2012. Esta variação corresponde a um 

abrandamento do decréscimo face à média de -7,6% verificada no período de 2008-2012. Por 

segmento, constata-se que o correio publicitário endereçado é o único em que se verifica um maior 

decréscimo que nos anos anteriores (-7,8% em 2013, face a -6,9% no período de 2008-2012). 

Em função das reduções verificadas em cada segmento, constata-se que em 2013 o mercado 

apresentava a seguinte estrutura por segmento:  

Figura 11 - Repartição do Mercado por Segmento em 2013 

 

Fonte:  Ofcom "The communication Market Report", 2014; pwc "The outlook for UK mail volumes to 2023", 2013 

CORREIO 
TRANSACIONAL

CORREIO 
PUBLICITÁRIO

32%
62%

CORREIO 
EDITORIAL

6%
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À REDE DO 

PSU

48,7%

“END TO 
END”

51,3%

CORREIO 
TRANSACIONAL
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Assim, em 2013 o Correio Transacional representa quase dois em cada três objetos entregues, 

sendo que a sua distribuição é muito equilibrada entre operações extremo-a-extremo33 e 

operações com acesso através da rede do Prestador de Serviço Postal Universal (PSU). 

 Liberalização do Mercado Postal 

O processo de liberalização do mercado postal no Reino Unido encontra-se em estado avançado de 

desenvolvimento, nomeadamente quando comparado com outros países europeus de dimensão 

similar. 

Em 2002, foi dado o primeiro passo ao ser atribuída aos Deutsche Post uma licença de distribuição 

por um ano que lhe permitia efetuar a distribuição de correio, ainda que com algumas limitações. 

Os Deutsche Post ficavam assim limitados a distribuir Correio Transacional, em envios de 4.000 ou + 

objetos, até um máximo de 40 milhões de objetos por ano. Esta quantidade era inferior a metade 

do que era distribuído pela Royal Mail num dia.34 

Assim, após este teste, o processo de liberalização no Reino Unido tem o seu primeiro marco 

relevante em 2006 com o fim do monopólio do Royal Mail.  

Figura 12 - Cronologia da Liberalização do Mercado Postal 

 

Fonte:  Postal Services Comission Annual Report 2001-2002, Ofcom, Royal Mail 

A nova Lei dos Serviços Postais de 201135 definiu os requisitos mínimos até 2021 que o Prestador de 

Serviço Postal Universal deve cumprir: 

 Efetuar pelo menos uma entrega de correspondência em cada seis dias por semana em 

todo o Reino Unido; 

                                                      
33

 Quando o operador postal efetua por si as atividades de recolha, aceitação, tratamento e distribuição aos 
destinatários, sem utilizar os recursos de outro operador. 
34

 Fontes: Relatório Anual da Deutsche Post, The Independent citado por postanparcel.info 
35

A versão traduzida para inglês pode ser encontrada em 
https://www.postdanmark.dk/da/Documents/Om%20os/Engelsk/postal-services-act.pdf 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Atribuição de 
licença pontual à 

Deutsche Post para 
distribuição de 

correio durante 1 
ano

01 Janeiro 2006 – fim oficial 
do monopólio da Royal

Mail. Concorrentes podem 
passar a recolher e preparar 
correspondência e entregar 
á Royal Mail para entrega –
o chamado “Downstream

Access”.

2008 – Governo 
solicita estudo para 
analisar a queda dos 
volumes de correio. 

As conclusões 
recomendaram a 

privatização parcial da 
empresa através da 

venda de uma parcela 
minoritária.

Nova lei de serviços 
Postais permitia a 

privatização de 90% 
da Royal Mail. 10% 

ficariam na posse dos 
funcionários da 

empresa.

15 Outubro 2013 –
empresa foi 

privatizada e admitida 
na Bolsa de Londres

Cronologia da Liberalização do Mercado Postal
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 Prestar serviços postais em “tarifa acessível”, uniforme em todo o Reino Unido; 

 Prestar serviço de registos em “tarifa pública acessível”; 

 Prestar serviço de artigos cobertos por seguro em “tarifa pública acessível”; 

 Prestar serviço postal gratuito para cegos / amblíopes; 

 Transportar de forma gratuitas petições legislativas; 

 Transportar encomendas com peso inferior ou igual a 20 kg. 

Também desde 1 de Outubro de 2011, o Ofcom é responsável pela regulação dos serviços postais 

do Reino Unido substituindo o anterior regulador, a Postcomm. O Ofcom é responsável, 

nomeadamente, pela “salvaguarda” do Serviço Postal Universal no Reino Unido. 

 Contexto Competitivo do Mercado de Correspondência 

Os operadores concorrentes da Royal Mail operam no Mercado de Correspondência de duas 

formas: 

Em acesso – verifica-se quando um operador recolhe o correio de clientes e posteriormente 

acede à rede do Royal Mail para que o mesmo seja entregue ao seu destinatário. É o 

modelo predominante em alternativa ao Royal Mail, sendo usado como forma de procurar 

simultaneamente reduzir preços e melhorar níveis de serviço. 

Os principais concorrentes que operam desta forma são: TNT Post UK (Whistl) e UK Mail. 

 Extremo-a-extremo – é a situação em que um operador postal não só recolhe o correio dos 

seus clientes como também o entrega ao seu destinatário final (não necessitando de aceder 

á rede do Royal Mail para executar a operação). Não tem ainda presença relevante, mas 

existe essa perspetiva futura. Começou a desenvolver-se numa gama de produtos limitados 

(Ex: cartas) e em zonas geográficas limitadas. A ação do TNT Post em várias zonas de 

Londres ilustra este facto. 

Os operadores concorrentes do Royal Mail que operam desta forma são: 

- TNT Post UK (Whistl) - Começou em abril de 2012 na zona West London. 

Posteriormente alargou em Londres às zonas: Central e South West. Atinge 1,2 

milhões de lares; 

- London Letter Box Marketing – Foca-se em correio publicitário (endereçado / não 

endereçado);  
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- CFH Docmail Ltd – Impressão e entrega. Foca-se em duas localizações: Edinburgh e 

Bristol. 

Em função das etapas já decorridas neste processo de liberalização e da evolução do mercado, 

numa análise aos dados abaixo apresentados, podemos verificar o emergir de dois fenómenos, 

ainda que a ritmos totalmente distintos: 

• A quota dos operadores concorrentes através de acesso via rede do Royal Mail que já 

representa quase 50% do mercado, tendo crescido 43,6% face a 2008; 

• Concorrentes com operação Extremo-a-extremo que, embora de reduzida dimensão, 

representam 56 milhões de objetos em 2013 e triplicaram volumes face a 2011. 

Quadro 2 - Quotas de Mercado 

 

Fonte:  Ofcom "The communication Market Report", 2014 

Assim, pelo referido acima constata-se que a liberalização do mercado no Reino Unido, do ponto de 

vista da relação comercial entre operadores e clientes, encontra-se num patamar bastante 

avançado sendo completamente concorrencial. Assim, constata-se que o mercado é bastante 

concorrencial pois os operadores captam comercialmente 49 % do tráfego, ainda que do ponto de 

vista operacional apenas 0,4% do tráfego seja captado pelos concorrentes numa perspetiva 

Extremo-a-extremo e 48,7% seja distribuído em Acesso (via Royal Mail).  
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Perspetiva-se que, no curto prazo, ocorra incremento da quota de mercado destes operadores pela 

captação de nichos de mercado geográficos (ex: distribuição da correspondência das autoridades 

administrativas) ou setoriais (ex: utilities)36. 

 

 Evolução do Mercado de Encomendas 

O mercado total de encomendas valia em 2013 cerca de 1,7 mil milhões de encomendas, tendo 

crescido em média 3,1% ao ano entre 2005 e 2013.  

Este mercado tem sido dinamizado sobretudo pelo comércio eletrónico, sendo o Reino Unido o país 

europeu com maior valor de comércio eletrónico de produtos. 

O Reino Unido é o terceiro país do Ranking Mundial em Comércio Eletrónico37, logo atrás dos EUA e 

da China, conforme se pode ver na figura 13. 

Figura 13 - TOP 10 de países em receitas de comércio eletrónico (mil milhões de EUR)   

 

Fonte: Ecommerce – Europe 2014  

O Reino Unido representa 30% do total do valor de comércio eletrónico na Europa38. Este peso que 

o Reino Unido tem no Comércio Eletrónico constitui um fator de atração para empresas de outras 

nacionalidades se posicionarem no Reino Unido. Exemplo deste comportamento são as 

portuguesas Farfetch e Chic-by-choice.  

                                                      
36

 A Thames Water tem 15 milhões de clientes e utiliza a Whistl (ex TNT post UK) para a distribuição do sue correio 
transacional. 
37

 Fonte: Ecommerce – Europe 2014  
38

 Fonte: Ecommerce – Europe 2014 
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Conforme se pode observar no quadro 3, os 

valores do Reino Unido estão muito acima da 

média europeia, nomeadamente ao nível da 

percentagem de e-compradores(1) (64% face a 

32%), gasto médio por e-comprador (€1.443 

face a €743) e peso do comércio eletrónico no 

retalho (15,5% face a 5,7%). 

Assim, perspetiva-se que o mercado das encomendas 

continue a apresentar dinâmica positiva nos próximos 

anos, alavancado pela liderança do Reino Unido no 

comércio eletrónico. 

3.4. Caraterização do Setor Postal da Holanda 

 

 Evolução do Mercado de Correspondência39 

O mercado de Correspondência na Holanda apresenta 

tendência de evolução negativa, nos últimos anos, 

constatando-se uma diminuição média do volume de 

tráfego de -5,2% ao ano entre 2008-2012. A Holanda 

inclui-se assim nos países da Europa com decréscimo 

médio próximo da média europeia neste período, 

estimando-se que o mercado de correspondências 

represente um volume de tráfego de 4.200 milhões de 

objetos e um volume de receitas de 2.834 milhões de 

euros. 

O declínio de volume de tráfego no mercado de correspondência terá ocorrido por efeito da 

substituição por comunicação digital. Adicionalmente, a disponibilidade de alternativas de e-

substituição associada à forte adesão dos cidadãos tem provocado uma mudança significativa nos 

canais de comunicação e na forma como são utilizados. 

                                                      
39

 Fontes: Relatório Anual da OPTA 2012. Relatório Anual da postnl 2012 e 2013 

Figura 14 - Mercado de Correspondências 2012 

Quadro 3- Indicadores de Comércio eletrónico 

Fonte:  Ecommerce Europe "Westhern Europe B2C E-
commerce Report 2014" 

Fonte:  OPTA "Annual Report", 2012 

Reino

Unido
Europa

• Valor comércio eletrónico de 

produtos (mil milhões €)
58,9 196,1

• % de e-compradores (1) 64% 32%

• Gasto médio em produtos 

por e-comprador
€1.443 €743

• Peso do comércio eletrónico no 

retalho
15,5% 5,7%

(1) % da população total que efetua compras online.
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 Correio Transacional 

À semelhança do que ocorre noutros países, também na Holanda se verifica elevado 

impacto de e-substituição, nomeadamente em extratos bancários e faturas das empresas 

prestadoras de serviços (Ex: utilities, telecomunicações, etc.). 

Adicionalmente, os remetentes de correio eletrónico pretendem cada vez mais minimizar os 

seus custos e assim procedem á substituição do correio tradicional. 

A crise económica dos anos posteriores a 2008 apenas veio exponenciar o efeito, 

conduzindo a redução das despesas com comunicação. 

 

 

 

 Correio Publicitário Endereçado 

No mercado publicitário têm ocorrido mudanças significativas, nomeadamente a nível dos 

meios digitais, provocando diminuição da quota deste meio dentro do investimento 

publicitário. Adicionalmente, e por efeito da recessão económica, os orçamentos para 

investimentos têm eles próprios sido objeto de redução global. 

 

 Correio Editorial 

Neste segmento constata-se também diminuição significativa por efeito da e-substituição. 

Os boletins informativos e catálogos empresariais são substituídos por “e-boletins 

informativos” e plataformas online.  

Em função das reduções verificadas em cada segmento, constata-se que em 2012 o mercado 

apresentava a seguinte estrutura por segmento:  
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Figura 15 - Repartição do Mercado por Segmento em 2012 

 

Fonte: OPTA "Annual Report", 2012 

 Liberalização do Mercado Postal40 

O processo de liberalização do Mercado da Holanda encontra-se em estado de desenvolvimento 

médio. 

Em 2000, foi dado um dos primeiros passos com o monopólio do mercado de correspondência a 

ficar reduzido ao mercado doméstico e a objetos vindos de mercados externos com peso inferior a 

100 g. Nesta etapa, o correio publicitário em quantidade também foi liberalizado. Em 2006, o 

monopólio ficou reduzido ao correio transacional doméstico com peso até 50 g e no mesmo ano a 

TNT foi privatizada. 

A 1 de abril de 2009 verificou-se a liberalização total do mercado holandês e, associada à mesma, 

verificou-se a entrada do operador Sandd B.V no Correio Transacional, pois este operador já atuava 

anteriormente nos segmentos de correio publicitário e editorial. Também nessa data a postnl 

passou a ter a obrigação de conceder acesso aos outros operadores de correio. 

Em 2011, a TNT foi dividida em duas empresas: a TNT Express e a postnl, que passou a focar-se com 

especial detalhe no mercado de correio.  

                                                      
40

 Estudo para TNT Post UK executado por wik Consult (Setembro 2011). postnl Relatórios Anuais de 2012, 2013 e 2014. 
Relatório Anual 2012 ACM e Web site ACM 
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Figura 16 - Cronologia da Liberalização do Mercado Postal 

 

Fonte:  ACM - Autoridade para os Consumidores e para os Mercados 

O Ministério da Economia selecionou a postnl como o operador do Serviço Postal Universal (SPU) 

na Holanda, sendo que o Serviço Postal Universal deve cumprir as seguintes exigências: 

 Efetuar pelo menos uma entrega de correspondência em cada seis dias por semana 

(excluindo-se domingos e dias feriados); 

 Pelo menos 95% da correspondência acima mencionada deve ser entregue no dia seguinte; 

 O operador de serviço universal tem a obrigatoriedade de disponibilizar locais para que os 

consumidores possam efetuar recolhas e entregas; 

 Um mínimo de 2.000 locais para recolhas / entregas disponibilizados, estes tem que 

abranger 95% da população, que deverá estar localizada num raio igual ou inferior a cinco 

km do local disponibilizado. 

 

Desde abril de 2003 que a função de supervisão do mercado é da responsabilidade da ACM 

(Autoriteit Consumen & Markt – Autoridade para os Consumidores e para os Mercados). 

 

A ACM tem um papel bastante interventivo no mercado, nomeadamente em: 

 Fazer a avaliação anual do cumprimento das exigências do Serviço Postal Universal por parte 

da postnl; 

 Aprovar propostas de aumentos de preços feitas pela postnl; 

 Assegurar o funcionamento do acesso ao Mercado. 

 

Para além da ação acima descrita, a ACM tem uma presença permanente visível através de 

comunicação escrita regular através da página de Internet. 
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Como resposta às alterações das condições de mercado, a postnl procedeu à implementação de um 

conjunto diversificado de ações: 

 Criação de um operador “low cost” (a NetwerkVSP), especializado em distribuição de correio 

publicitário não endereçado; 

 Lançamento de novos produtos, alguns deles com especial foco no fator preço como 

elemento diferenciador; 

 Redução de custos de funcionamento (Ex: distribuição); 

 Desenvolvimento de App destinada à melhoria de níveis de serviço, incluindo esta 

funcionalidade orientada para a melhoria de desempenho operacional diversas 

funcionalidades (Ex: inclusão de mapas, chat para permitir resolução de problemas durante 

a fase de entrega). 

 Contexto Competitivo do Mercado de Correspondência41 

 Dados Chave 

A concorrência foi inicialmente introduzida pelo correio publicitário, segmento que foi 

aberto à concorrência em 2000. Nesse mesmo ano, deu-se a entrada da Sandd e em 2002 

entrou no mercado a SelektMail. 

Em 2009 a Sandd entrou no segmento de Correio Transacional e a postnl lançou a 

NetwerkVSP. 

Em 2010, as quotas de mercado dos concorrentes da postnl eram as seguintes42: 

o Sandd – 10%  

o SelektMail – 6% 

o Outros Operadores – inferior a 1% 

Em 2011, a Sandd adquiriu à DHL a SelektMail. 

 Extremo-a-Extremo e Acesso – O mercado de correspondência tem a concorrer com a postnl 

operadores em dois segmentos: 

o Consolidadores que usam para acesso ao mercado através da infraestrutura da post 

nl; 

                                                      
41

 Estudo para TNT post executado por wik Consult (Setembro 2011). postnl “Annual Report” 2012, 2013 e 2014.  
42

 A postnl estima que em 2015 os operadores concorrentes atinjam 20% a 25% de quota de mercado 
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o Operadores Extremo-a-Extremo que executam a totalidade da cadeia (desde a 

recolha até à entrega). 

 

 Contexto Competitivo do Mercado de Encomendas 

O mercado de encomendas na Holanda cresceu 

anualmente entre 2009 e 2012 cerca de 9,1%. 

Conforme se pode observar no quadro 4, os 

valores da Holanda são muito acima da média 

europeia, nomeadamente ao nível da 

percentagem de e-compradores(1) (66% face a 

32% de média europeia). 

O gasto médio por e-comprador apresenta um 

valor abaixo da média (€473 face a €743), enquanto o peso do comércio eletrónico no retalho é 

idêntico à média europeia (5,7% face a 5,7%). 

Assim, perspetiva-se que o mercado das encomendas continue a apresentar dinâmica positiva nos 

próximos anos, alavancado pelo tráfego B2C. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4- Indicadores de Comércio eletrónico 

Fonte:  Ecommerce Europe "Westhern Europe B2C E-commerce 
Report 2014" 
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3.5. Caraterização do Setor Postal da França 

 

 Evolução do Mercado de Correspondência43 

O mercado de correspondência na França evidencia 

tendência de evolução negativa, nos últimos anos, 

constatando-se uma diminuição média do tráfego de 4% 

ao ano entre 2008-2012. A França inclui-se, assim, nos 

países da Europa com nível intermédio de decréscimo 

neste período. Estima-se que o mercado de 

correspondência em 2012 tenha obtido um volume de 

13.687 milhões de objetos e de 11.410 milhões de euros. 

Em 2013, constatou-se agravamento da quebra 

verificada no mercado de correspondências, ocorrendo 

variação de -5,8%. 

O declínio do volume no mercado de correspondência entre 2008 e 2012, em França, terá ocorrido 

por efeito da diminuição dos volumes nos 3 segmentos:  

 Correio Transacional e Editorial: redução média anual do volume de tráfego de -3,8% em 

2008-2012. 

O declínio verificado no segmento transacional neste período resultou da diminuição 

consistente dos envios de comunicação transacional, nomeadamente por efeito das 

mudanças de comportamentos para diminuir o consumo de papel. As condições económicas 

desfavoráveis e os esforços dos principais setores expedidores para redução de custos, 

como a Banca e o Sector Público reforçaram a tendência de redução do tráfego. No 

segmento editorial também ocorreu diminuição significativa por efeito da e-substituição. A 

imprensa e outros formatos editoriais foram afetados pela substituição dos volumes em 

papel por formatos digitais. De acordo com o relatório de contas do operador La Poste em 

2013 e 2014 manteve-se a tendência de diminuição do volume de tráfego postal, 

                                                      
43

 Fontes: ARCEP “Annual Report” 2011,2012 e 2013. La Poste “Annual Report” 2013 e 2014. 

Figura 17 - Mercado de Correspondências 2012 

Fonte:  ARCEP "Annual Report", 2013 
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verificando-se diminuição de 2014 face a 2013 de -4,3% no segmento transacional e de -5% 

no segmento editorial. 

 Correio Publicitário Endereçado: redução média anual do de volume de tráfego -4,5% em 

2008-2012. 

No mercado publicitário, à semelhança do que ocorreu noutros países, também em França 

as estratégias de comunicação multicanal motivaram parcialmente a substituição dos canais 

físicos pelos canais digitais (Internet e mobile), tendo gerado uma perda anual média de -

4,8% do tráfego entre 2008 e 2012. De acordo com a La Poste, esta tendência acentuou-se 

em 2013, com evolução de -7,3% e ainda mais em 2014 com diminuição de -9,6%. 

Em função das reduções verificadas em cada segmento, constata-se que em 2012 o mercado 

apresentava a seguinte estrutura por segmento: 

Figura 18 - Repartição das Receitas do Mercado por Segmento em 2012 

 

Fonte:  ARCEP "Annual Report", 2013 

As evoluções negativas mais acentuadas no correio publicitário em 2013 e 2014 (-7,3% e -9,6%), 

terão provocado uma diminuição do seu peso no mercado para cerca de 27% em 2014.  

 Liberalização do Mercado Postal44 

A ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes) é a entidade 

responsável pela regulação e supervisão do mercado postal em França. 

O processo de liberalização do mercado postal em França encontra-se, ainda, em fase pouco 

desenvolvida, tendo sido executadas poucas ações para desencadear competição ativa, tal com se 

pode constatar através da Figura 19:  

                                                      
44

 Fonte: ARCEP “Annual Report” 2013. Site da ARCEP 
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Figura 19 - Cronologia da Liberalização do Mercado Postal 

 

Fonte:  ARCEP - Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes  

 Contexto Competitivo do Mercado de Correspondência45 

 O mercado entrou em concorrência mais acentuada a 1 de janeiro de 2011, com a abertura do 

segmento abaixo de 50 g. 

Em 31 de dezembro de 2013, existiam 33 operadores autorizados ativos no mercado. Estes 

operadores dividiam-se em: 

 22 Operadores domésticos prestando serviço integral de correspondência; 

 10 Operadores “transfronteiriços” (de saída); 

 La Poste (que faz as duas funções atrás enunciadas). 

Os principais concorrentes da La Poste são: 

 Adrexo - É maior operador doméstico, possuindo particular foco no correio publicitário e 

editorial. Possui cerca de 250 localizações em França. Faturou no total 288 milhões de euros 

em 201346.  

 IMX France - Atua sobretudo na correspondência transacional, editorial e encomendas. 

Faturou 19,8 milhões de euros em 201347. 

 OptiMail Solutions - É operador com serviços parciais utilizando a rede do operador 

histórico para a entrega. 

                                                      
45

 Fonte: Relatório Anual da ARCEP Sítio da ARCEP na Internet e sítios dos operadores na Internet (La Poste, 
Adrexo,Optimail Solutions) na Internet. 
46

 Inclui faturação noutras áreas de negócio que não a correspondência postal. 
47

 Inclui faturação noutras áreas de negócio que não a correspondência postal. 
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serviço universal, e a 
qualidade dos 

serviços oferecidos.

Cronologia da Liberalização do Mercado Postal
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Em paralelo, existem diversas empresas de pequena dimensão a operar numa base local, não tendo 

sido possível estimar quantas serão. Face à dimensão dos concorrentes e ao foco da Adrexo no 

correio publicitário, constata-se que é neste segmento que existe maior competitividade 

concorrencial. 

O operador histórico está a reagir á tendência de diminuição do volume de tráfego através de: 

 Agressividade comercial com lançamento de novos produtos e serviços para os clientes não 

residenciais por forma a conquistar novos clientes; 

 Redução de custos; 

 Captação de sinergias entre as várias unidades de negócio. 

 

 Evolução do Mercado de Encomendas 

A informação mais recente disponível sobre o mercado total de encomendas em França indica que 

este valia em 2012 cerca de 1,2 mil milhões de encomendas48, tendo crescido 9,5% de 2011 para 

2012. Este mercado tem sido dinamizado sobretudo pelo comércio eletrónico, sendo a França o 

terceiro país europeu com maior valor de comércio eletrónico (14,1% do total de receitas da 

Europa) e o sexto país do Ranking Mundial em Comércio Eletrónico49, conforme se pode ver na 

figura 20. 

Figura 20 - TOP 10 de países em receitas de comércio eletrónico (mil milhões de EUR)   

 

Fonte: Ecommerce – Europe 2014  

                                                      
48

 Fonte: ARCEP. 
49

 Fonte: Ecommerce – Europe 2014.  
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Conforme se pode observar no quadro 5, a França revela uma taxa muito superior à média 

europeia ao nível da percentagem de e-compradores (1) (51% face a 32%). No entanto, no que 

respeita ao gasto médio por e-comprador (€789 face a €743) e ao peso do comércio eletrónico no 

retalho (6% face a 5,7%), os valores são similares à média europeia. 

Quadro 5- Indicadores de Comércio eletrónico 

 

Fonte:  Ecommerce Europe "Westhern Europe B2C E-commerce Report 2014" 

Perspetiva-se que o comércio eletrónico de bens em França continue a crescer cerca de 4% a 5%50 

ao ano, o que terá impacto positivo na dinâmica do fluxo de encomendas nos próximos anos. 

 

3.6. Caraterização do Setor Postal da Bélgica 

 

 Evolução do Mercado Postal51 

O mercado postal da Bélgica apresenta uma tendência de evolução negativa, nos últimos anos, 

constatando-se diminuição do tráfego de -2,6% ao ano entre 2008-2012. A Bélgica inclui-se assim 

nos países da Europa com menor decréscimo neste período, estimando-se que o mercado postal 

represente um volume de 1.993 milhões de objetos e 1.897 milhões de euros. 

 

                                                      
50

 Fonte: Ecommerce – Europe 2014 
51

 Fonte: BIPT web site, BIPT “Annual Report” 2012, bpost “Annual Report” 2013. 

França Europa

• Valor comércio eletrónico de 

produtos (mil milhões €)
26,6 196,1

• % de e-compradores (1) 51% 32%

• Gasto médio em produtos 

por e-comprador
€789 €743

• Peso do comércio eletrónico no 

retalho
6% 5,7%

(1) % da população total que efetua compras online.
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O declínio de volume no mercado postal terá ocorrido 

por efeito da diminuição dos volumes nos 3 

segmentos de correspondência:  

 Correio Transacional:  

À semelhança do que ocorre noutros países, 

verifica-se um elevado impacto de e-

substituição, nomeadamente em extratos 

bancários e faturas das empresas prestadoras 

de serviços (Ex: utilities, telecomunicações, 

etc.). 47% das receitas de correio transacional 

resultam da emissão de correspondência dos 

100 maiores “emissores”.  

Neste segmento, verificou-se um declínio anual acumulado de -0,6% no período entre 2010 

a 2013. 

 Correio Publicitário Endereçado:  

No mercado publicitário têm ocorrido mudanças significativas, nomeadamente ao nível dos 

meios digitais via Internet, através de dispositivos fixos ou móveis, provocando diminuição 

da quota deste meio dentro do Investimento publicitário (Diminuiu receitas em 13,4% entre 

2010 e 2013).  

 Correio Editorial:  

Neste segmento constata-se também diminuição significativa por efeito da e-substituição. 

Os boletins informativos e catálogos empresariais são substituídos por “e- boletins 

informativos” e plataformas online. As receitas deste segmento caíram em quatro anos 19%, 

o que representou a maior queda nos três subsegmentos.  

 

Segundo dados do regulador do mercado (BIPT - Belgian Institute for Postal Services and 

Telecommunications), a receita (análise em valor) por tipo de correio no período de 2010 a 2013 foi 

a seguinte:  

1.993
Milhões

DIMENSÃO €1.897
Milhões

EVOLUÇÃO DO VOLUME (2008 -2012)

MÉDIA ANUAL: -2,6%

MERCADO POSTAL
(2012)

Figura 21 - Mercado Postal 2012 

Fonte:  Presentation postnl "European Postal 
Markets"; bpost “Annual Report” 
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Figura 22 - Receita por tipo de correio na Bélgica no período 2010-2013 

 

Fonte:  BIPT - Belgian Institute for Postal Services and Telecommunications 

 

 

 Liberalização do Mercado Postal52 

Em 2000, La Poste tornou-se uma sociedade anónima de direito público e em 2003 iniciou um 

ambicioso plano de modernização como forma de se preparar para a abertura total do mercado 

postal à concorrência. Em 2003 o segmento de mais de 100 g de correspondência foi aberto à 

concorrência. 

Em 2006, um parceiro estratégico ajudou a La Poste a continuar a sua preparação para a 

liberalização total do mercado postal: um consórcio entre a Post Denmark AB e a CVC (Capital 

Partners Limited) tornou-se acionista (49,99%) da La Poste. O segmento da correspondência acima 

50 g é aberto à concorrência. Em 2009, a Post Denmark AB retira-se do consórcio, e a CVC Capital 

Partners torna-se o único acionista da La Poste, além do Estado Belga. A 1 de Janeiro de 2011, o 

mercado postal belga foi totalmente aberto à concorrência. 

 

                                                      
52

 Fonte: BIPT web site, BIPT “Annual Report” 2012, bpost “Annual Report” 2013. 
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Figura 23 - Cronologia da Liberalização do Mercado Postal 

 

Fonte:  BIPT - Belgian Institute for Postal services and Telecommunications; bpost 

O Serviço Postal Universal Inclui os serviços nacionais e transfronteiriços e tem a seguinte 

“composição”: 

 Recolha, triagem, transporte e entrega de correio transacional, editorial e publicitário até 2 

kg; 

  Recolha, triagem, transporte e entrega de encomendas postais até 10 kg; 

 Entrega de encomendas postais provenientes de outros Estados-Membros até 20 kg; 

 Os serviços de envios registados e de envios com valor declarado; 

 As empresas que entregam a correio publicitário não endereçado não são sujeitas a este 

normativo; 

 A Bpost é o prestador do Serviço Postal Universal até 2018, sendo obrigada a prestar o 

Serviço Postal Universal em todo o território da Bélgica cumprindo os demais requisitos 

definidos na Diretiva Postal Europeia53, bem como requisitos específicos definidos no 

acordo entre o Estado e a Bpost54 55: 

o Manutenção de rede postal com maior densidade do que o requerido pelo Serviço 

Universal ou pela otimização comercial (mínimo 1300 pontos de serviço postal, 

mínimo de 650 estações de correio e pelo menos uma em cada um dos 589 

municípios). A localização dos pontos de serviço postal obedece também a regras 

específicas de modo a garantir a sua correta distribuição geográfica e cobertura da 

população. 

o Prestação de Serviços de Interesse Económico Geral, nomeadamente: 

                                                      
53

 Diretiva 97/67/EC pela redação da diretiva 2002/39/EC e pela redação da diretiva 2008/06/EC. 
54

 Fonte: WIK “Review of the postal market three years after full market opening on 1 January 2011”, 2015. 
55

 Ato de 21 Março 1991 e “5th management contract” válido até 31 de Dezembro de 2015. 
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 Jornais e publicações periódicas de acordo com o Decreto Real de 201456 de 

acordo com os exigentes requisitos de performance (ex: distribuição antes 

das 7:30 durante a semana) e um preço específico acordado em negociações 

entre o Estado belga, a bpost e os publicadores. 

 Serviços financeiros postais, nomeadamente conta bancária universal. 

 Distribuição no domicílio das pensões. 

o Prestação de outros Serviços de Interesse Económico Geral sem frequência 

determinada. Alguns implicam um custo líquido e, como tal, poderão originar 

pagamento de compensação por parte do Estado, como sejam: 

 Papel social do carteiro no apoio aos menos privilegiados 

 Distribuição endereçada e não endereçada a preços reduzidos de objetos 

impressos aquando das campanhas eleitorais. 

 Distribuição de correspondência de associações (associações não lucrativas e 

fundações) a preços reduzidos. 

 Distribuição de objetos postais que sejam expedidos por certas autoridades 

públicas e sejam abrangidos pela “franquia livre”57 (ex: envios emanados do 

Rei, da Família Real ou da Coroa). 

o Outros Serviços de Interesse Económico Geral que não tenham impacto nos custos 

líquidos e, consequentemente, não originam compensação do Estado: 

 Serviço “SVP Facteur” de modo a prestar assistência aos mais idosos e menos 

privilegiados. 

 Disseminação de informação para o público se requisitado pelo Estado. 

 Cooperação na distribuição de boletins de voto em pacotes com mais de 10 

kg. 

 Pagamento das senhas de presença a quem estiver nas mesas de voto 

aquando das eleições. 

 Processamento administrativo e financeiro de multas. 

 Venda de selos e outros valores postais 

 Depois de 2018, um ou mais fornecedores será designado para prestar o Serviço Postal 

Universal, por um período de 10 anos. O processo de designação deve ser concluído até 31 

de dezembro de 2015 através de “mecanismo aberto”. 

                                                      
56

 Artigos 40 a 47 to Decreto Real de 2014 sobre regulação postal   
57

 Os itens abrangidos por este sistema estão definidos nos Artigos 49 a 51 to Decreto Real de 2014 sobre regulação postal   
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A nível da supervisão do mercado, o BIPT assegurou a liberalização a 1 de janeiro de 2011, garante 

acesso aos mercados e respetivas autorizações, faz o controlo dos preços e dos custos do serviço 

universal. 

Após a liberalização do mercado, o operador histórico procurou: 

 Continuar a internacionalização, operando com as empresas: 

o MSI (Mail Services Inc.) – detida a 100%. Presta serviços de correspondência postal e 

encomendas nos EUA e Canadá. 

o Bpost - correspondência postal e encomendas no Reino Unido, Singapura, Hong 

Kong e China. 

o Landmark Global – encomendas (EUA, Canadá, Austrália, Holanda e Reino Unido). 

 Alavancar as vantagens competitivas tecnológicas através de soluções integradas de Correio 

+ Correio Eletrónico + Encomendas + Processamento de Pagamentos; 

  Redimensionar os recursos humanos. 

 

 Contexto Competitivo do Mercado de Correspondência58 

Entre 2006 e 2013, a BIPT concedeu autorizações a sete operadores concorrentes da bpost. Esses 

operadores ainda apresentam um nível de concorrência pouco relevante. A lista dos concorrentes59 

da bpost inclui: 

 Belgische Distributiedienst – opera no segmento do Correio Publicitário; 

 Deutsche Post AG (Sede Bona Alemanha); 

 Deutsche Post Global Mail SA; 

 G3 Worldwide (Belgium) Nv (adquirida pela postnl em 2013); 

 DPPP – opera nos segmentos do Correio Publicitário e Editorial; 

 TBC Post – opera no segmento do Correio Transacional. 

Perspetiva-se que no curto prazo ocorra incremento da quota de mercado destes operadores pela 

captação de nichos de mercado geográficos ou setoriais. 

                                                      
58

 Sítio do BIPT na Internet. 
59

 Sítio do BIPT na Internet. 
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Bélgica Europa

• Valor comércio eletrónico de 

produtos (mil milhões €)
1,9 196,1

• % de e-compradores (1) 53% 32%

• Gasto médio em produtos 

por e-comprador
€320 €743

• Peso do comércio eletrónico no 

retalho
3% 5,7%

(1) % da população total que efetua compras online.

Segundo estudo recente da WIK60, a abertura do mercado na Bélgica não teve o efeito que se 

esperava antes de 2011. A entrada de operadores concorrentes no mercado de correspondências 

só ocorreu em 2013 e é muito residual a atual quota dos novos operadores (1% em 2012 nas 

correspondências domésticas). À semelhança de outros mercados a concorrência apenas tem 

quota significativa no segmento editorial (55% em 2012). 

 Evolução do Mercado de Encomendas61 

Conforme se pode observar no quadro 6, os 

valores da Bélgica encontram-se quer acima 

da média europeia ao nível da percentagem 

de e-compradores(1) (53% face a 32%), quer 

abaixo da média europeia em gasto médio por 

e-comprador (€320 face a €743) e peso do 

comércio eletrónico no retalho (3% face a 5,7%). 

Perspetiva-se que o mercado das encomendas continue a apresentar dinâmica positiva nos 

próximos anos, alavancado pelo tráfego B2C. 

 

3.7. Caraterização do Setor Postal da Áustria 

 

 Evolução do Mercado de Correspondência62 

O mercado de correspondência na Áustria apresenta tendência de evolução negativa nos últimos 

anos, constatando-se diminuição do tráfego de -3,2% ao ano entre 2008-2012. Estima-se que o 

mercado de correspondências na Áustria em 2012 representasse um volume de 2.005 milhões de 

objetos e 1.081 milhões de euros. 

                                                      
60

 Fonte: WIK “Review of the postal market three years after full market opening on 1 January 2011”, 2015. 
61

 Fonte: Ecommerce – Europe 2014. 
62

 Fontes: Austrian Post “Annual Report” 2012 e 2013. 

Quadro 6- Indicadores de Comércio eletrónico 

Fonte:  Ecommerce Europe "Westhern Europe B2C E-commerce 
Report 2014" 
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Em 2013, estima-se que tenha ocorrido uma 

estagnação do decréscimo do volume do mercado de 

correspondências, com uma taxa de crescimento de 

0,2% em 2012-2013, mas tal poderá ter sido pontual 

uma vez que as eleições ocorridas em 2013 tiveram 

um impacto positivo nos volumes transacionados. 

 

 

 

 

Assim, o declínio estrutural que se verifica no mercado de correspondência terá ocorrido por efeito 

da diminuição dos volumes nos três segmentos:  

 Correio Transacional: redução de valor médio anual de -2,2% em 2009-2013. 

À semelhança do que ocorre noutros países, verifica-se elevado impacto de e-substituição, 

nomeadamente em extratos bancários e faturas das empresas prestadoras de serviços (Ex: 

utilities, telecomunicações, etc.). 

A recessão económica teve igualmente um impacto negativo no volume do correio 

transacional 

 Correio Publicitário Endereçado: redução anual de valor em -1,1% em 2009-2013. 

No correio publicitário a redução deve-se principalmente à volatilidade do investimento 

publicitário, onde está incluído o mercado de correio publicitário e à sua contração devido à 

recessão económica. 

Em função das reduções verificadas em cada segmento, constata-se que em 2013 o mercado 

apresentava a seguinte estrutura por segmento:  

Figura 24 - Mercado de Correspondências 2012 

Fonte:  Austrian Post "Annual Report - Finantial 
Report", 2013 
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Figura 25 - Repartição do Mercado por Segmento em 2013 

 

Fonte:  Austrian Post "Annual Report - Finantial Report", 2014 

Assim, em 2013 o correio transacional representou mais de metade das receitas do mercado de 

Correspondência. 

 Liberalização do Mercado Postal63 

O processo de liberalização do mercado postal na Áustria ocorreu em Janeiro de 2011, tendo 

resultado nas seguintes alterações principais: 

 Eliminação do monopólio em cartas até 50g; 

 Obrigação de execução do Serviço Postal Universal / eventual compensação para custos 

financeiros derivados da prestação do Serviço Postal Universal (desde que ultrapassando 

determinados limites); 

 Substituição de diversos tipos de “caixas de correio”; 

 Definição de um conjunto mensurável de métricas relativamente a pontos de recolha 

população e distância aos pontos de recolha. 

Figura 26 - Cronologia da Liberalização do Mercado Postal 

 

Fonte:  Austrian Post "Annual Report", 2011 e 2009  

 

                                                      
63

 Fonte: website RTR Austria. “Annual Report” Austrian Post 2012 e 2013. 
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Em 01 de Janeiro de 2008, foi criada no interior do regulador do Mercado Austríaco – Austrian 

Regulatory Authority for Broadcasting and Telecommunications (RTR) - uma área específica de 

gestão postal (PCK) no âmbito da Comissão de Controlo de Telecomunicações (TKK) com o fim de 

regulamentar o serviço postal no âmbito da Lei dos Serviços Postais (PostG). As responsabilidades 

da área de Gestão Postal incluem entre outras: 

 Proibir o encerramento de estações de correios; 

 Emissão, transferência, alteração e revogação das licenças; 

 Medidas de fiscalização. 

Com a liberalização do Mercado Postal em Janeiro de 2011 uma das principais alterações teve a ver 

com a instituição da obrigatoriedade da execução do Serviço Universal. Os princípios básicos 

definidos para o funcionamento do Serviço Universal na Áustria são os seguintes: 

 A compensação dos custos líquidos originados pela prestação do Serviço Postal Universal 

terá lugar a partir de um fundo de compensação pública, que será financiado numa base 

“pró-rata” correspondente à participação de mercado detida pela Austrian Post e pelos 

outros operadores postais licenciados; 

 Os operadores postais, cuja receita anual proveniente das suas operações licenciadas 

ultrapasse um milhão de euros, são obrigados a contribuir para o mencionado fundo; 

 Os custos líquidos incorridos pela Austrian Post na prestação do serviço postal universal só 

serão devolvidos, se estes incluírem encargos financeiros excessivamente elevados, ou seja, 

se estes custos excederem 2% dos seus custos anuais;  

 Após 1 de Janeiro de 2011, o direito a realizar os serviços de distribuição de correio para 

cartas com peso até 50 gramas necessita da obtenção de uma licença; 

Após a liberalização do mercado a Austrian Post decidiu implementar um conjunto de ações, como 

resposta ao declínio no Correio Transacional e à irregularidade na tendência do Correio Publicitário, 

a saber: 

 Correio Transacional. Novas soluções destinadas a grandes clientes; Novos produtos (Ex: 

Dual Shipment); 

 Correio Publicitário. Desenvolvimento de novas ferramentas para clientes anunciantes; 
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 Adicionalmente e como forma de diversificar e diluir os riscos resultantes da concentração 

no mercado de origem, a Austrian Post deteve em 2014 um total de oito operações Postais 

em países da Europa Central / Leste. 

 Contexto Competitivo do Mercado de Correspondência 

O mercado de correspondência da Áustria não apresenta sinais de concorrência relevante. O 

principal concorrente da Austrian Post é a Red Mail.  

A Red Mail, foi criada em 2001 como joint-venture entre a TNT (atual postnl) e um grupo da área de 

publicações (STYRIA).  

Entrou no mercado em 2002 com o objetivo de distribuir Correio Editorial (Ex: jornais e revistas 

semanais). Com o suporte da TNT alargou a atividade a Correio Transacional e Correio Publicitário 

não endereçado. Como consequência da entrada em vigor da Lei Postal de 2011 e da recessão 

económica a TNT decidiu desinvestir no mercado e vendeu a sua participação à STYRIA.  

 Evolução do Mercado de Encomendas64 

O volume de tráfego do mercado de encomendas na Áustria cresceu em média, entre 2009 e 2013, 

8,8% anualmente.  

Conforme se pode observar no quadro 7, os valores da Áustria estão acima da média Europeia, 

nomeadamente ao nível da percentagem de e-compradores(1) (61% face a 32%) de média europeia, 

gasto médio por e-comprador (€1.234 face a €743) e peso do comércio eletrónico no retalho (7,2% 

face a 5,7%). 

Quadro 7- Indicadores de Comércio eletrónico 

 

Fonte:  Ecommerce Europe "Central Europe B2C E-commerce Report 2014" 

 

                                                      
64

 Fonte: Ecommerce – Europe 2014 
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Assim, perspetiva-se que o mercado das encomendas continue a apresentar dinâmica positiva nos 

próximos anos, alavancado pelo tráfego B2C. 

 

3.8. Caraterização do Setor Postal da Alemanha 

 

 Evolução do Mercado de Correspondência65 

O mercado de correspondência na Alemanha apresenta 

tendência de diminuição ligeira, nos últimos anos, 

constatando-se uma diminuição média anual do volume de 

tráfego de -1,6% entre 2008-2012 (ver figura 27). A 

Alemanha constitui assim um exemplo de país com 

elevada capitação postal (acima de 200 objetos/ano per 

capita) e com baixa taxa de decréscimo anual. Estima-se 

que o mercado de correspondências represente em 2012 

um volume de 16.500 milhões de objetos e 9.794 milhões 

de euros.   

Ainda que não se dispondo de dados sobre a evolução dos segmentos ao longo dos anos, foi 

possível concluir que se verifica evolução diferenciada dos segmentos:  

 Correio Transacional 

O mercado decresceu de 4,3 para 4,2 Biliões de Euros de 2011 para 2012 

(aproximadamente -2%), sendo a substituição por comunicação eletrónica a principal razão 

apontada pelos principais intervenientes no mercado (operador histórico e regulador). 

A DHL diminuiu 3% o seu volume no mesmo período (2011 para 2012), com queda mais 

acentuada no volume emitido pelos particulares (5,6%) que no volume emitido pelas 

empresas (2,5%). 
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 Fontes: Deutsche Post DHL “Annual Report” 2012 e 2013. Bundesnetzagentur - Agência Federal de Rede (Autoridade 
Reguladora) 

Figura 27 - Mercado de Correspondências 2012 

16.500
Milhões

DIMENSÃO €9.794
Milhões

EVOLUÇÃO DO VOLUME (2008 -2012)

MÉDIA ANUAL: -1,6%

MERCADO CORRESPONDÊNCIAS 
(2012)

Fonte: Agência Federal de Rede (Autoridade 
Reguladora) 
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Em 2012, segundo a Deutsche Post, o seu volume d eo correio transacional repartia-se em 

84% B2B e 16% B2C. 

Os preços mantiveram-se relativamente estáveis por efeito dos limites ao aumento de 

preços estabelecidos em 2012 pela Autoridade Reguladora, que limitou esse incremento a 

0,6%.  

 Correio Editorial 

O segmento de Correio Editorial registou em 2012 um volume de 15,1 Biliões de itens, 

tendo diminuído 5% face a 2011 devido a descontinuação de diversos jornais e revistas e 

redução das tiragens. Neste segmento os orincipais concorrentes da Deutsche Post DHL são 

empresas de âmbito regional que distribuem diariamente jornais regionais. 

 Correio Publicitário Endereçado: 

Este segmento surge incluído num setor mais vasto que é analisado como Dialogue 

Marketing (incluindo marketing por telefone, correio não endereçado, publicidade na 

internet e correio eletrónico). A receita deste macro segmento diminuiu -4,3% em 2012 face 

a 2011 (de 18,5 para 17,7 Biliões de Euros). 

 

 Liberalização do Mercado Postal 

O mercado postal na Alemanha foi totalmente liberalizado em 2008. Os principais marcos de 

evolução do processo de Liberalização do Mercado Postal são enunciados na figura 28: 

Figura 28 - Cronologia da evolução da Liberalização do Mercado Postal 

 

Fonte:  Deutsche Post DHL “Annual Report” 2012 e 2013. Bundesnetzagentur - Agência Federal de Rede (Autoridade Reguladora) 
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setor e busca de crescimento da sua rentabilidade via outros segmentos em maior 

desenvolvimento. 

No que ao setor postal respeita os principais eixos estratégicos são: 

 Redução de custos para posterior reinvestimento 

 Assegurar os níveis mais elevados de serviço aos clientes. Ex: assegurar que 95% das 

entregas são efetuadas do dia seguinte à recolha. 

 Foco na motivação dos colaboradores e disponibilização das mais adequadas ferramentas 

de trabalho. 

 Posicionamento no mercado digital com a aquisição de portais/sítios de comércio 

eletrónico: 

o Allyouneed.com – permite trabalhar com clientes retalhistas para satisfazer novos 

hábitos do consumidor 

o Meinpaket.de – um dos maiores portais de comércio eletrónico alemães. 

o postbus.de – oferta de serviços de transporte de passageiros em parceria com 

empresas que operam autocarros com a imagem de marca do grupo Deutsche post, 

sob a insígnia postbus. 

 

 Contexto Competitivo do Mercado de Correspondência66 

O mercado postal na Alemanha foi totalmente liberalizado em 2008, mas o processo de dinâmica 

concorrencial na Alemanha está num patamar diferente de outros países como o Reino Unido. 

Na Alemanha, a quota de mercado em receita dos concorrentes extremo-a-extremo era em 2012 

11,5%. O principal competidor era a Postcon cuja quota de mercado em receita em 2013 era cerca 

de 3%67.    

À semelhança do que ocorre no Reino Unido, também na Alemanha existem operadores em acesso, 

isto é, que utilizam a rede do operador histórico para efetuar a distribuição de correspondência dos 

seus clientes. Segundo o estudo da WIK68, na Alemanha o acesso à rede do operador histórico é 
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 Fonte: UKE 2013 “Annual Report”. Sites das empresas / sites diversos 
67

 Fonte: WIK “Review of the postal market three years after full market opening on 1 January 2011”, 2015. 
68

 Fonte: WIK “Review of the postal market three years after full market opening on 1 January 2011”, 2015. 
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utilizado pelos competidores extremo-a-extremo de forma a expedir correspondência nas regiões 

onde não têm rede de distribuição.   

 Por esta via, segundo a mesma fonte, apenas cerca de 10% do volume de tráfego em 2012 foi 

distribuído em acesso (no Reino Unido esta percentagem é quase 50%).  

 Evolução do Mercado de Encomendas 

O mercado de encomendas na Alemanha está também a beneficiar do impacto positivo da 

evolução do comércio eletrónico. De acordo com os dados da Deutsche Post DHL em 201369, a 

receita do mercado com o envio de encomendas terá crescido cerca de 6% (€11,5bn para €12,2bn). 

Este mercado tem sido dinamizado sobretudo pelo comércio eletrónico, sendo a Alemanha o 

segundo país europeu com maior valor de comércio eletrónico de produtos (17,5% do total de 

receitas da Europa) e o sexto país do Ranking Mundial em Comércio Eletrónico70, conforme se pode 

ver na figura 29. 

Figura 29 - TOP 10 de países em receitas de comércio eletrónico (mil milhões de EUR) 

 

Fonte: Ecommerce – Europe 2014  

Conforme se pode observar no quadro 8, os valores da Alemanha são acima da média europeia, 

nomeadamente ao nível da percentagem de e-compradores(1) (49% face a 32%), gasto médio por e-

comprador (€947 face a €743) e peso do comércio eletrónico no retalho (9,0% face a 5,7%).  
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 Fonte: Deutsche Post DHL “Annual Report” 2012 e 2013 
70

 Fonte: Ecommerce – Europe 2014.  
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Assim, visto que 86%71 da população utiliza a 

Internet, existe ainda elevado potencial de 

crescimento deste segmento, pelo que se 

perspetiva que o mercado das encomendas 

continue a apresentar dinâmica positiva nos 

próximos anos.  

 

3.9. Caraterização do Setor Postal da Polónia 

 

 Evolução do Mercado de Correspondência72 

O mercado de correspondência na Polónia apresenta 

tendência de estagnação, nos últimos anos, constatando-

se uma diminuição média anual do volume de tráfego de 

apenas -0,1% entre 2008-2012 (ver figura 30). A Polónia 

constitui assim o único país na União Europeia cujo 

decréscimo é menos acentuado, configurando um cenário 

de quase estagnação do mercado. Estima-se que o 

mercado de correspondências represente em 2012 um 

volume de 1.916 milhões de objetos e 1.006 milhões de 

euros.   

A estagnação que se verifica no mercado resulta da evolução diferenciada dos segmentos:  

 Correio Transacional + Correio Editorial: aumento de volume anual de 0,7% em 2008-2012. 

Os dois segmentos em conjunto pesam 93% do total. O bom desempenho do mercado 

dever-se-á, entre outros, aos seguintes aspetos: 
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 Fonte: Ecommerce – Europe 2014. 
72

 Fontes: Poczta Polska 2011, 2012 e 2013 “Annual Report” 
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Figura 30 - Mercado de Correspondências 2012 

Quadro 8- Indicadores de Comércio eletrónico 

Polónia Europa

• Valor comércio eletrónico de 

produtos (mil milhões €)
3,12 196,1

• % de e-compradores (1) 25% 32%

• Gasto médio em produtos 

por e-comprador
€323 €743

• Peso do comércio eletrónico no 

retalho
2,5% 5,7%

(1) % da população total que efetua compras online.

Alemanha Europa

• Valor comércio eletrónico de 

produtos (mil milhões €)
38,0 196,1

• % de e-compradores (1) 49% 32%

• Gasto médio em produtos 

por e-comprador
€947 €743

• Peso do comércio eletrónico no 

retalho
9,0% 5,7%

Fonte:  Ecommerce Europe "Central Europe B2C E-commerce Report 
2014" 

Fonte:  U.K.E. "Report on the state of the postal 
market in 2013", 2014 
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o Ações desenvolvidas pelo operador histórico (Poczta Polska) para estimular o envio 

postal  

o O nível de oferta concorrencial disponível no mercado.     

 Correio Publicitário Endereçado: redução de volume anual de -7,8% em 2008-2012. 

No segmento de correio publicitário endereçado verifica-se tendência similar a outros 

mercados. Tal como nesses, também no mercado publicitário polaco têm ocorrido 

mudanças significativas, nomeadamente ao nível dos meios digitais via Internet, através de 

dispositivos fixos ou móveis. O correio publicitário endereçado perdeu 53 milhões de 

objetos entre 2008 e 2012. 

 

 Liberalização do Mercado Postal 

O processo de liberalização do mercado postal na Polónia está em fase muito embrionária, uma vez 

que se iniciou apenas em 2013. No entanto, segundo o Instytut Pocztow73, o mercado é um dos 

mais liberais da Europa. 

Até 2013, a atuação dos operadores estava limitada apenas à área não reservada, sendo que em 

2004 esta estava delimitada para envios acima de 350 g e desde 2006 para envios a partir de 50 g. 

Para contornar as limitações do sistema, operadores como a Unipost recorriam a chapas metálicas 

para aumentar o peso dos envios dos seus clientes e assim poder-lhes fornecer o serviço. Apesar do 

custo das chapas metálicas, o custo praticado por estes operadores era ainda inferior ao praticado 

pelo operador histórico. 

A fase atual da liberalização está a decorrer desde 1 janeiro 2013 até 31 de dezembro 2015, sendo 

conduzida pelos seguintes princípios orientadores: 

 Novas definições de Serviço Postal Universal; 

 Estabelecimento de princípios de acesso á rede e infraestrutura postal do operador 

histórico; 

 Introdução do conceito de Courier. 

A 31 dezembro 2015 irá decorrer um novo concurso para escolher o operador para o serviço 

universal – algo incomum nos restantes países da União Europeia onde este é habitualmente o 
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 O Instituto Pocztow é uma associação de cidadãos, cujo objetivo é informar sobre as mudanças e desenvolvimentos 
que ocorrem no mercado dos serviços postais na Polónia e no exterior. 
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operador público operador histórico – e para este concurso já afirmaram o seu interesse em 

participar três operadores: Poczta Polska, InPost e Polska Grupa Pocztowa. 

As novas disposições da Lei Postal 2013, regulamentam o âmbito do Serviço Postal Universal e a 

forma em que o mesmo tem que ser assegurado.  

Neste novo enquadramento, o âmbito do Serviço Postal Universal foi significativamente reduzido. 

Nos termos da nova legislação: vales postais, correio publicitário e alguns serviços enumerados no 

artigo 45º não são considerados Serviço Postal Universal.  

O Regulador de Comunicações Eletrónicas (UKE) é o responsável pelo mercado postal, 

supervisionando os serviços de telecomunicações / comunicações e intervindo sempre que surge 

qualquer questão ou reclamação. 

Como resposta às alterações das condições de mercado, a Poczta Polska procedeu ao 

desenvolvimento de um alargado programa de inovação nas diferentes valências do negócio, tais 

como: 

 Lançamento de novos produtos (Ex: Carta Não Universal); 

 Serviços de Correio Publicitário: Lançamento de produto/serviço tecnológico para 

marketing;  

 Soluções digitais para clientes particulares: 

o e-info com notificação; 

o outros e-Serviços; 

 Lançamento de produtos híbridos; 

 Lançamento de “Envelo” – plataforma digital multifunção; 

 Mini Parcel – Produto híbrido que agrega os benefícios da carta com encomenda, 

particularmente adequado para envios oriundos do comércio eletrónico até dois kg (Ex: 

livros, cd´s ou cosméticos); 

 Serviço Courier – Lançamento de novos produtos e serviços orientados para o comércio 

eletrónico; 

 Serviços financeiros (banca e seguros) – Lançamento de novos produtos (seguros) 

vocacionados para os segmentos particulares e reposicionando de outros produtos já 

existentes; 
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 Filatelia – Lançamento de coleções diversas: 

  Estações – Mudança de imagem e introdução de tecnologia (Ex: Postal Kiosk, ATM e 

outros); 

 Serviços – lançamento de uma Aplicação; 

 Lançamento do e-Post Office – inclui Envelo e outros serviços acessíveis para aquisição 

através de acesso a plataforma eletrónica (Ex: permite comprar / imprimir selos através da 

Internet). 

Pelas notícias mais recentes, constata-se que a Poczta Polska está a tentar posicionar-se na linha da 

frente dos processos de e-substituição e de e-governo. Estas ações visam preparar a empresa e 

antecipar decisões dos clientes que tenham forte impacto nas quantidades expedidas. 

 Contexto Competitivo do Mercado de Correspondência74 

Em 2013 existiam na Polónia 275 operadores registados mas apenas 160 efetuaram atividade 

postal, assim distribuídos: 

 80 a funcionar apenas ao nível regional (50%); 

 39 a operar apenas no mercado local (24%); 

 37 a operar no mercado local e simultaneamente no internacional (23%); 

 quatro a operar apenas no mercado Internacional (3%). 

Estes operadores desdobram-se na execução de todas as atividades de correio (correspondência e 

encomendas) variando entre Serviço Postal Universal, Courier e Outros serviços postais. 

Em ambos os segmentos de correio verifica-se uma subida consistente de quota de mercado dos 

concorrentes do operador histórico. É de realçar que estes dados são ainda anteriores à 

liberalização total do mercado, verificada em 2013. Constata-se também que no segmento que 

representa 93% do volume (correio transacional + editorial) os operadores concorrentes em quatro 

anos (2008 para 2012) conseguiram subir a sua quota de 2,6% para 13,1% (ver quadro 9). 
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 Fonte: UKE 2013 “Annual Report”. Sites das empresas / sites diversos 
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Quadro 9 - Evolução das quotas de mercado de tráfego de correspondência 

 

Fonte:  U.K.E. "Report on the state of the postal market in 2013", 2014 

Dos 15 maiores operadores em volume global, todos tem operação nos segmentos de correio 

transacional + editorial. Relativamente ao correio publicitário existem sete operadores com 

atividade nesses segmentos. 

Assim, pelo referido acima espera-se que em 2013 e 2014 o mercado tenha mantido o nível de 

desempenho dos anos anteriores e que a liberalização do mercado tenha elevado impacto nas 

quotas dos operadores. 

 Evolução do Mercado de Encomendas 

O mercado de encomendas na Polónia está a beneficiar do impacto positivo da evolução do 

comércio eletrónico. O operador postal nacional75 refere que o comércio eletrónico representa 

cerca de 25% do mercado de encomendas na Polónia em 2013. 

No quadro 10, é visível a elevada quota de mercado que os concorrentes do operador histórico têm 

desde 2008 e a forma como a mesma está a evoluir positivamente (2012 face a 2008). No entanto o 

operador histórico recuperou alguma quota em 2012. 

Quadro 10- Evolução das quotas de mercado de tráfego de encomendas 

 

Fonte:  U.K.E. "Report on the state of the postal market in 2013", 2014 
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 Fonte: http://postandparcel.info/61640/news/markets/polish-post-preparing-fully-integrated-e-commerce-solution/ 

2008 2009 2010 2011 2012

Transacional + Editorial (%)

Pockzta Polska 97,4% 94,4% 91,1% 88,4% 86,9%

Concorrentes 2,6% 5,6% 8,9% 11,6% 13,1%

Publicitário (%)

Pockzta Polska 97,4% 92,6% 92,2% 92,5% 90,7%

Concorrentes 2,6% 7,4% 7,8% 7,5% 9,3%

2008 2009 2010 2011 2012

Encomendas (%)

Pockzta Polska 14,2% 9,6% 7,0% 7,7% 9,0%

Concorrentes 85,8% 90,4% 93,0% 92,3% 91,0%
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Polónia Europa

• Valor comércio eletrónico de 

produtos (mil milhões €)
3,12 196,1

• % de e-compradores (1) 25% 32%

• Gasto médio em produtos 

por e-comprador
€303 €743

• Peso do comércio eletrónico no 

retalho
2,5% 5,7%

(1) % da população total que efetua compras online.

A Polónia representa apenas 1,4% do total do valor de Comércio Eletrónico na Europa.  

Conforme se pode observar no quadro 11, os valores da Polónia são abaixo da média europeia, 

nomeadamente ao nível da percentagem de e-

compradores(1) (25% face a 32%), gasto médio por 

e-comprador (€303 face a €743) e peso do 

comércio eletrónico no retalho (2,5% face a 

5,7%).  

Assim, visto que 65%76 da população utiliza a 

Internet, existe ainda elevado potencial de 

crescimento deste segmento, pelo que se 

perspetiva que o mercado das encomendas 

continue a apresentar dinâmica positiva nos próximos anos. 

 

3.10. Caraterização do Setor Postal de Portugal 

 

 Evolução do Mercado de Correspondência77 

O mercado de correspondência em Portugal apresenta 

tendência de decréscimo nos últimos anos, constatando-

se uma diminuição média anual do volume de tráfego de 

-5,7% entre 2008-2012 (ver figura 31). Portugal inclui-se 

assim no grupo de países com decréscimo médio. Em 

2012 o mercado apresentou um volume de 953 milhões 

de objetos e 455 milhões de euros. Em 2013 e 2014 a 

tendência de decréscimo do mercado acentuou-se sendo 
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 Fonte: Ecommerce – Europe 2014. 
77

 Fontes: Anacom 

Quadro 11- Indicadores de Comércio eletrónico 

Figura 31 - Mercado de Correspondências 2012 

MERCADO TOTAL (2012)

953
Milhões

DIMENSÃO € 455
Milhões

EVOLUÇÃO DO VOLUME (2008 -2012)

MÉDIA ANUAL: -5,7%

Fonte: Ecommerce Europe "Central Europe B2C E-commerce Report 
2014" 

Fonte: Anacom, O Sector das Comunicações 2013 
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a variação média anual neste período de 6,5%  

A diminuição que se verifica no mercado resulta de evolução diferenciada dos segmentos:  

 Correio Transacional: diminuição de volume anual de -4,9% em 2008-2012. 

A diminuição do volume de transacional ocorreu sobretudo por efeito do processo de e-

substituição empreendido pelos principais expedidores. Este processo terá também sido de 

alguma forma acelerado pelas restrições orçamentais decorrentes da crise económica.  

 Correio Editorial: diminuição de volume anual de -8,2% em 2008-2012. 

O correio editorial, à semelhança do que se passou com a imprensa escrita, teve forte 

diminuição de volumes durante este período por efeito da digitalização. A maior 

disponibilidade de conteúdos gratuitos e pagos nas plataformas digitais faz reduzir a 

comunicação escrita. Por outro lado, constata-se também que por parte dos clientes não 

residenciais que utilizavam este meio como forma de comunicação relacional com os seus 

públicos-alvo houve cancelamento de publicações, para diminuição dos custos de 

Marketing. 

 Correio Publicitário Endereçado: redução de volume anual de -10,0% em 2008-2012. 

No segmento de correio publicitário endereçado verifica-se tendência similar a outros 

mercados. Tal como nesses, também no mercado publicitário português têm ocorrido 

mudanças significativas, nomeadamente ao nível dos meios digitais via Internet, através de 

dispositivos fixos ou móveis. Por sua vez, a restrição dos orçamentos de comunicação 

provocou quebra geral do investimento em comunicação e com isso diminuição do preço da 

publicidade noutros meios, tais como Televisão e Rádio, tornando-os mais atrativos que o 

Correio Publicitário Endereçado.  

 

 Liberalização do Mercado Postal78 

O processo de liberalização do mercado postal em Portugal está também em fase muito 

embrionária, uma vez que a liberalização total do mercado apenas ocorreu em 2012. 

Os principais marcos de evolução do processo de Liberalização do Mercado Postal são enunciados 

na figura 32: 
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 Fonte: Anacom 
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Figura 32- Cronologia da Liberalização do Mercado Postal 

 

Fonte:  CTT Relatório Anual 2013, Anacom 

 

O Decreto-Lei n.º 448/99, de 4 de novembro, aprova as bases da concessão do serviço postal 

universal, a outorgar entre o Estado Português e os CTT - Correios de Portugal, S. A. A lei de bases 

do estabelecimento, gestão e exploração de serviços postais no território nacional, bem como dos 

serviços internacionais com origem ou destino no território nacional - Lei n.º 102/99, de 26 de julho 

-, veio dar execução aos objetivos de política comunitária no sentido de criar progressivamente um 

mercado único e aberto dos serviços de correios, com vista à liberalização gradual e controlada do 

mesmo, mantendo-se, porém, as garantias necessárias no que se refere à prestação de um serviço 

universal, correspondente a um determinado conjunto mínimo de serviços de boa qualidade, a 

preço acessível a todos os utentes, independentemente da sua localização geográfica. 

Em 2003, ocorreu assinatura de alteração ao contrato de concessão entre Estado e CTT – Correios 

de Portugal, S.A, definindo os âmbitos da Área Reservada até ao final de 2005 e a partir de 2006. 

 

Em 2008, a União Europeia aprovou a terceira Diretiva Postal (Diretiva 2008/6/CE) do Parlamento 

Europeu e do Conselho. Em 20 de fevereiro de 2008 foi estabelecido o calendário final para a 

liberalização total do mercado postal (até 31 de dezembro de 2010). 

Esta diretiva alterou a Diretiva Postal de 1997 (97/67/CE) no que respeita à liberalização dos 

serviços postais a nível da UE, estabeleceu a abertura total do mercado postal até 31 de dezembro 

de 2010 para a maioria dos Estados--Membros, admitindo a possibilidade de alguns destes (novos 

países aderentes à UE, Grécia e Luxemburgo) poderem adiar a liberalização total do mercado por 

mais dois anos no máximo (até 31 de dezembro de 2012). 

Em 2012, a Lei n.º 17/2012, de 26 de abril estabeleceu o regime jurídico aplicável à prestação de 

serviços postais, em plena concorrência, no território nacional, bem como de serviços 

internacionais com origem ou destino no território nacional e transpôs para a ordem jurídica 
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interna a Diretiva n.º 2008/6/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de fevereiro de 

2008.  

Incluído na Lei acima mencionada encontra-se detalhado o Âmbito do Serviço Postal Universal, a 

saber: 

  O Serviço Postal Universal compreende um serviço postal, no âmbito nacional e 

internacional, de envios de: 

o Correspondência (excluindo publicidade endereçada) até 2 kg de peso   

o Catálogos, livros, jornais e outras publicações periódicas até 2 kg de peso   

o Encomendas postais até 10 kg de peso 

o Serviço de envios registados  

o Serviço de envios com valor declarado 

 Não estão abrangidos pelo Serviço Postal Universal - os serviços de correio expresso, 

entendendo-se como tais os serviços de valor acrescentado, caracterizados pela aceitação, 

tratamento, transporte e distribuição, com velocidade acrescida, de envios postais, 

diferenciando-se dos serviços postais base através de um conjunto de características 

suplementares, a saber: 

o Prazos de entrega predefinidos 

o Registo de envios 

o Garantia de responsabilidade do prestador, mediante seguro pelo qual o remetente 

conheça previamente a fórmula de ressarcimento dos prejuízos causados 

o Controlo do percurso dos envios pelo circuito operacional do prestador, permitindo 

a identificação do estado dos envios e informação ao cliente  

 O Serviço Postal Universal abrange igualmente a entrega no território nacional de 

encomendas postais recebidas de outros Estados membros da União Europeia com peso até 

20 kg. 

 Os prestadores de Serviço Postal Universal devem assegurar uma recolha e uma distribuição 

dos envios postais abrangidos no âmbito do serviço universal pelo menos uma vez por dia, 

em todos os dias úteis, salvo em circunstâncias ou condições geográficas excecionais 

previamente definidas pelo ICP-ANACOM. 

 A distribuição a que se refere o ponto 4 é executada no domicílio do destinatário ou, nos 

casos e condições previamente definidas pelo ICP-ANACOM, em instalações apropriadas. 

Em 2013, o Decreto-Lei n.º 160/2013, de 19 de Novembro procede à primeira alteração à Lei n.º 

17/2012, de 26 de abril, que estabelece o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais, 
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em plena concorrência, no território nacional, bem como de serviços internacionais com origem ou 

destino no território nacional e à quarta alteração às bases da concessão do Serviço Postal 

Universal, aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 448/99 de 4 de novembro que integra a republicação das 

bases de concessão do Serviço Postal Universal. 

Em dezembro de 2013 ocorreu também a admissão dos CTT em bolsa com dispersão de cerca de 

70% do capital até aí detido pelo Estado Português através da Parpública. 

Em 2014 a Lei n.º 16/2014, de 4 de Abril procede à segunda alteração à Lei n.º 17/2012, de 26 de 

abril, que estabelece o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais, em plena 

concorrência, no território nacional, bem como de serviços internacionais com origem ou destino 

no território nacional. Também em Setembro do mesmo ano a Parpública vendeu 31,5% do capital 

da empresa que ainda detinha, tornando os Correios a primeira empresa com 100% de ‘free float' 

na bolsa portuguesa.79 

 

 Contexto Competitivo do Mercado de Correspondência80 

No quarto trimestre de 2014 existiam 11 prestadores de Serviços Postais abrangidos no âmbito do 

Serviço Universal e 58 prestadores de serviços fora do âmbito do Serviço Universal. 

No que respeita às quotas de mercado de tráfego postal total, constata-se que a quota do Grupo 

CTT apresenta tendência decrescente de 2008 a 2014, perdendo -3,5pp (ver quadro 12). Ainda 

assim a quota do Grupo CTT é quase 95%, o que revela ainda o baixo grau de competitividade 

concorrencial no mercado postal nacional. 

A perda de quota no grupo ocorre na empresa CTT, enquanto a CTT Expresso e a Postcontato 

registaram evoluções positivas (+0,8pp e +1,1pp, respetivamente). A Chronopost que atua no 

serviço de correio expresso e a Notícias Direct mais focalizada no Correio Editorial são os 

concorrentes do operador histórico que mais aumentaram quota de tráfego no período em análise. 

 

 

                                                      
79

Fonte: http://economico.sapo.pt/noticias/ctt-com-100-do-capital-em-bolsa-apos-privatizacao-total_208847.html 
80

 Fonte: Anacom 
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Quadro 12 - Evolução das quotas de mercado de tráfego total 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Diferença 
(2014-
2008) 

Grupo CTT 98,1% 97,6% 97,1% 96,7% 95,9% 94,7% 94,6% 
 

-3,5pp 

CTT 97,3% 96,8% 96,1% 95,6% 94,4% 92,7% 91,9% 
 

-5,4 pp 

CTT Expresso 0,7% 0,9% 0,9% 0,9% 1,2% 1,3% 1,6% 
 

0,8 pp 

Post Contacto 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 1,1% 
 

1,1 pp 

Chronopost 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 
 

0,6 pp 

Notícias Direct 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,2% 0,5% 0,8% 
 

0,6 pp 

VASP Premium 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 
 

0,3 pp 

Grupo Rangel 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% (a)
81

 
  

Urbanos 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 
 

0,3 pp 

General Logistics 
Systems 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,3% 
 

0,3 pp 

DHL 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 
 

0,1 pp 

Iberomail 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 
 

0,2 pp 

Outros prestadores 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 1,4% 1,5% 1,8% 
 

1,2 pp 

Fonte:  Anacom, O Sector das Comunicações 2013, Anacom Relatório 4º Trimestre de 2014 

 

 Evolução do Mercado de Encomendas 

O mercado de encomendas em Portugal está a beneficiar do impacto positivo da evolução do 

comércio eletrónico.  

No quadro 13, é visível a evolução do mercado que passou de 23 milhões de objetos em 2008 para 

38,6 milhões de objetos em 2014, representando um crescimento de cerca de 68% em acumulado. 

Quadro 13- Evolução do tráfego anual de encomendas (milhões de objetos) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
12,6 12,6 12,0 14,5 16,4 25,9 22,0 21,0 23,0 25,4 26,9 27,4 33,6 37,3 38,6 

Fonte: Dados ANACOM informação estatística 3º trimestre de 2014 com estimativa IMR para o último trimestre de 2014 

Portugal representa apenas 0,7% do total do valor de Comércio Eletrónico na Europa e também 

0,7% do valor de comércio eletrónico de produtos.  
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 (a) Incluído em Outros prestadores 
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Portugal Europa

• Valor comércio eletrónico de 

produtos (mil milhões €)
1,3 196,1

• % de e-compradores (1) 22% 32%

• Gasto médio em produtos 

por e-comprador
€481 €743

• Peso do comércio eletrónico no 

retalho
3,1% 5,7%

(1) % da população total que efetua compras online.

Conforme se pode observar no quadro 14, 

os valores de Portugal são abaixo da 

média europeia, nomeadamente ao nível da 

percentagem de e-compradores(1) (22% face 

a 32%), gasto médio por e-comprador (€481 

face a €743) e peso do comércio eletrónico 

no retalho (3,1% face a 5,7%).  

 

Assim, visto que 69%82 da população utiliza a 

Internet, existe ainda elevado potencial de crescimento deste segmento, pelo que se perspetiva 

que o mercado das encomendas continue a apresentar dinâmica positiva nos próximos anos. 
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 Fonte: Ecommerce – Europe 2014. 

Fonte:  Ecommerce Europe "Southern Europe B2C E-commerce Report 
2014" 

Quadro 14- Indicadores de Comércio eletrónico 
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4. Características Estruturais do Setor Postal em 
Portugal 

 

Introdução 

Na ótica da procura, o mercado dos serviços postais é constituído por dois grandes segmentos 

estratégicos: Correspondência postal e encomendas. 

Estes dois segmentos evidenciam características muito diferenciadas entre si, as quais reproduzem 

níveis distintos de envolvimento por parte dos clientes não residenciais. 

De acordo com a pesquisa qualitativa subjacente a este estudo, a correspondência postal é 

considerada como um serviço de baixo envolvimento e com pouco impacto na capacidade 

diferenciadora da proposta de valor dos clientes não residenciais. O baixo envolvimento dos 

clientes não residenciais é reforçado pela reduzida participação na estrutura de custos, a qual 

ocorre na esmagadora maioria das entidades. 

Não obstante, o atrás exposto, os resultados da pesquisa quantitativa demonstram que o volume 

de tráfego apresenta um perfil de forte concentração visto que um número diminuto de entidades 

contribui para parte relevante do total de expedições. Nestes casos, o envolvimento dos grandes 

expedidores com a correspondência postal é intenso, procurando os utilizadores a otimização quer 

das condições de preço quer dos níveis de serviço, exercendo forte pressão e poder negocial sobre 

os operadores postais. 

Na perspetiva dos clientes não residenciais, o segmento da correspondência postal é suscetível de 

se decompor em três serviços: correio transacional, correio publicitário e correio editorial. 

O serviço de encomendas, por sua vez é considerado um serviço de elevado envolvimento para a 

generalidade dos utilizadores porque na maioria dos casos, produz impacto direto na 

competitividade dos produtos comercializados pelos clientes não residenciais ou pelo menos está 

indiretamente relacionado com as atividades de suporte da respetiva cadeia de valor. Neste 

segmento, os clientes são muito exigentes em termos da eficácia operacional, requerendo 

igualmente elevado desempenho na estratégia comercial. 
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Para além dos segmentos estratégicos já referenciados, parte relevante dos clientes não 

residenciais também integra neste universo a publicidade não endereçada. Em termos objetivos, 

esta tipologia de serviços não é suscetível de se enquadrar no mercado postal porque a sua 

execução não contempla, na integridade, as atividades da cadeia de valor postal: aceitação / 

recolha, tratamento, transporte, transporte no destino e entrega endereçada.  

 

4.1. Evolução do Tráfego Anual dos Serviços Postais 

De acordo com os dados expressos no quadro 15, nos últimos 15 anos, o tráfego incluído nos 

segmentos dos serviços postais diminuiu 34,9%, passando de 1.339,5 milhões de objetos em 2000 

para 870 milhões em 2014. 

Quadro 15 - Evolução do tráfego anual de objetos dos serviços postais 
(1)

 (Unidade: Milhões de objetos) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
TOTAL 1.339,5 1.389,8 1.295,6 1.262,2 1.290,7 1.289,2 1.226,5 1.240,0 1.227,8 1.169,7 1.135,3 1.067,0 986,5 926,9 870,0 

Fonte: Dados ANACOM informação estatística 3º trimestre de 2014 com estimativa IMR para o último trimestre de 2014
 

(1) Inclui CTT  
A evolução decrescente do tráfego anual de objetos dos serviços postais dos últimos 15 anos, é 

resultado da progressão de três etapas com intensidade diferenciada (ver figura 33): 

 No período 2000 – 2005 ocorreu variação anual média de -0,8% no tráfego anual de objetos 

dos serviços postais 

Neste período, a desmaterialização começou a produzir efeito nos serviços de 

correspondência postal, não existindo compensação por parte das encomendas. A 

diminuição só não foi mais acentuada porque as características macroeconómicas daquele 

período refrearam, por compensação, o impacto da desmaterialização. 

 No período 2005-2008 ocorreu variação anual média de -1,6% no tráfego anual de objetos 

dos serviços postais 

A tendência de diminuição anual agravou-se face ao período 2000-2005, tendo ocorrido 

efeitos antagónicos face aos volumes expedidos. 

Estruturalmente, o tráfego foi positivamente influenciado pelos seguintes fatores: 

o Lançamento de novos produtos e serviços e/ou reconfiguração de soluções já 

existentes que não implicavam correspondência postal. As telecomunicações com o 

lançamento de soluções integradas de produtos e serviços são exemplo deste facto; 
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o Surgimento da lei dos serviços públicos essenciais, que estipulou a obrigatoriedade 

de faturação mensal em diversos serviços. 

Ao invés, o tráfego foi impactado negativamente por: 

o Aumento acentuado da tendência de desmaterialização; 

o Regulamentação em alguns setores que minimiza a obrigatoriedade de faturação 

mensal (Ex.: A ERSE acordou com a EDP a possibilidade de fazer faturação bimestral, 

caso seja objeto de seleção pelos clientes); 

o Ações dos principais expedidores de correio transacional no sentido de racionalizar o 

peso dos objetos envolvidos como forma de resposta ao incremento dos custos 

totais decorrentes do aumento dos envios. 

 No período 2008-2014 ocorreu uma variação anual média de -5,5% no tráfego anual de 

objetos dos serviços postais 

Foi no período temporal mais recente que ocorreu o maior agravamento da diminuição do 

tráfego. Este facto é consequência direta do forte impacto das ações de e-substituição, 

promovidas pelos grandes expedidores, nomeadamente nos setores da banca, 

telecomunicações e energia. É admissível considerar que, em conjugação com as ações de 

e-substituição, a diminuição foi acelerada pela contração da economia que caracterizou a 

parte final deste ciclo económico. 
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Figura 33- Evolução dos objetos postais totais expedidos no período 2000-2014 

 

A evolução do tráfego físico evidencia comportamento oposto entre a correspondência postal e as 

encomendas. 

Quadro 16 - Evolução dos objetos postais expedidos por segmento no período 2000 – 2014 (Unidade: Milhões de objetos) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Correio 
Transacional 

989,5 1033,4 966,1 933,9 952,4 957,5 922,4 951,3 959,2 917,6 897,7 846,6 786,1 736,3 696,5 

Correio Editorial 152,2 148,3 135,3 134,1 138,5 130,7 122,4 110,1 101,2 95,3 85,4 81,2 71,9 67,1 64,4 

Correio Publicitário 
Endereçado 

185,2 195,5 182,2 179,7 183,5 175,2 159,7 157,6 144,4 131,5 125,3 111,7 94,8 86,1 70,4 

Encomendas 12,6 12,6 12,0 14,5 16,4 25,9 22,0 21,0 23,0 25,4 26,9 27,4 33,6 37,3 38,6 

Fonte: Dados ANACOM informação estatística 3º trimestre de 2014 com estimativa IMR para o último trimestre de 2014
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Circunscrevendo a análise ao período 2006–2014, a evolução do tráfego revela o seguinte 

comportamento por segmento: 

 Variação média anual de -9,7% no correio publicitário endereçado; 

 Variação média anual de -7,7% no correio editorial; 

 Variação média anual de -3,5% no correio transacional; 

 Variação média anual de 7,3% nas encomendas. 

As variações acima referenciadas provocaram ligeiras alterações no peso relativo dos segmentos 

nomeadamente: 

 Perda de importância relativa do correio publicitário endereçado e do correio editorial; 

 Ganho de importância relativa do correio transacional. Este ganho não resultou do 

acréscimo de envios, mas tão só da diminuição mais acentuada do correio editorial e 

publicitário; 

 Aumento de importância relativa das encomendas. Neste caso o acréscimo é suportado pelo 

incremento efetivo dos objetivos expedidos. 

Figura 34 - Evolução do Peso dos Segmentos em Volume 
(1) (2)

 (%) 

 

4.2. Evolução das Receitas do Tráfego Postal 

A informação recolhida permite constatar que a receita do mercado dos serviços postais evidencia 

tendência decrescente tendo passado de €861,7 milhões em 2006 para €804,2 milhões em 2014. 
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Quadro 17 - Evolução da receita do mercado dos serviços postais 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL 861,7 905,0 915,8 894,1 878,5 832,3 800,4 793,0 804,2 

Fonte: Determinação com base nas entrevistas efetuadas com os operadores e com os clientes residenciais 
 

Neste horizonte temporal de nove anos é possível descortinar duas etapas no comportamento da 

receita. 

 No período 2006-2008 ocorreu aumento médio anual de 3,1%. 

Apesar do tráfego físico ter diminuído, a receita obtida aumentou por efeito de: 

o Aumento do peso médio dos envios dos grandes expedidores de correio 

transacional, gerando aumento da receita média por objeto; 

o Aumento do tráfego de encomendas. 

 No período 2008-2014 ocorreu variação anual média de -2,1%. 

A receita dos serviços postais diminuiu neste período, particularmente por efeito de: 

o Diminuição mais acentuada do tráfego de correio transacional; 

o Diminuição do peso médio dos objetos de correspondência postal dos grandes 

expedidores. 

Em 2013, constata-se atenuação do ritmo de decréscimo. De facto, em 2014 a receita foi superior à 

registada no ano anterior. A informação recolhida não permite aferir a sustentabilidade desta 

inflexão positiva no horizonte de curto prazo. 

De acordo com as entrevistas qualitativas é admissível considerar que o acréscimo da receita foi 

pelo menos parcialmente, gerado por: 

 Aumento da importância das encomendas no tráfego total (ver figura 35); 

 Aumento da receita média por objeto no correio transacional por acréscimo do preço, 

nomeadamente do operador histórico. 
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Figura 35 - Evolução Estimada das Receitas do Mercado 

 

No período 2006-2014, ocorreram algumas alterações na importância relativa dos segmentos na 

formação da receita, traduzida no aumento da importância das encomendas e na diminuição de 

importância dos restantes segmentos. 

No entanto, a tendência de curto prazo, circunscrita aos últimos três anos, evidencia sintomas de 

estabilização na importância dos segmentos. Tal decorre do facto de os operadores não estarem a 

conseguir incrementar o preço médio das encomendas. 

 

4.3. Caraterização dos Segmentos em 2014 

A caracterização dos segmentos estratégicos em 2014 evidência os seguintes fatores83: 

 O correio transacional expediu 696,5 milhões de objetos, gerando receita de €401,3 

milhões. A receita média por objeto expedido atingiu €0,58; 

 O correio editorial expediu 64,4 milhões de objetos, gerando receita de €21,2 milhões. A 

receita média por objeto expedido atingiu €0,33;  

                                                      
83

 Fonte do tráfego: Estimativa IMR  com base em dados ANACOM INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 3º TRIMESTRE DE 2014           
Fonte das receitas geradas: Determinação com base nas entrevistas efetuadas com os operadores e com os clientes 
não residenciais.  
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 O correio publicitário expediu 70,4 milhões de objetos, produzindo receita no montante de 

€20,5 milhões, equivalendo a €0,29 por objeto expedido; 

 As encomendas atingiram volume físico de 38,6 milhões de objetos, produzindo receita no 

montante de €361,2 milhões, equivalendo a €9,35 por objeto expedido84. 

Complementarmente, a atividade de distribuição de publicidade não endereçada, com entrega nos 

domicílios, atingiu em 2014, 1.163 milhões de objetos, a que corresponde uma receita de €18,1. A 

receita média por objeto atingiu €0,0156 por objeto85. 

Figura 36 - Composição do mercado de serviços postais em 2014 

 

A análise comparada dos segmentos em 2014 (figura 36) permite concluir que: 

 As encomendas já atingiram quase metade do valor do mercado postal, revelando 
dinamismo e potencial a captar pelos operadores; 

                                                      
84

 Valor aproximado, visto que o tráfego Inbound está refletido na Receita, mas não no Volume de objetos.  
85

 Fonte: IMR 
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 O valor das encomendas é já próximo do valor do correio transacional (€361,2 milhões face 
a €401,3 milhões, respetivamente); 

 O Correio Transacional gera 80% do tráfego físico, em número de objetos, excluindo a 
publicidade não endereçada, mas apenas é responsável por 50% do valor; 

 Os tipos complementares de correio (editorial e publicitário) possuem baixa contribuição 
para o total do mercado, quer em volume quer em valor; 

 As encomendas têm elevado peso nas receitas do setor postal e menor peso no volume de 
tráfego. 

Figura 37 - Contributo dos segmentos de serviços postais 

 

(1)  Fonte: Determinação com base nas entrevistas efetuadas com os operadores e com os clientes não residenciais 
(2) Fonte: Estimativa IMR  com base em dados ANACOM INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 3º TRIMESTRE DE 2014    

        

A informação obtida nas entrevistas qualitativas permite extrair as seguintes ilações relativamente à 

decomposição dos vários segmentos de serviços postais: 

 No correio transacional importa considerar as diferenças por setor de atividade. Este facto 

decorre das especificidades das formas de produção dos objetos e respetivo conteúdo. A 

relação entre o peso das quantidades e as formas de produção sugere a decomposição em 

Estado, Banca e Seguros, Telecomunicações e outras utilities e restantes setores. 

 No correio publicitário e no correio editorial não foram identificadas particularidades que 

impliquem a decomposição em subsegmentos. 
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 Nas encomendas, foi claramente detetado o interesse em fazer a decomposição em envios 

direcionados para clientes não residenciais (universo B2B86) e para clientes residenciais 

(universo B2C). Este facto decorre das competências requeridas pelos destinatários e pelos 

clientes aos operadores serem diferenciadas nas duas situações. 

 

Figura 38 - Repartição Estimada do Tráfego em Volume por Segmento Estratégico em 2014 (%) 

 

Em termos conclusivos, as características estruturais do setor postal em Portugal revelam que: 

Quadro 18 - Conclusão sobre as características estruturais no setor postal 

 

                                                      
86

 Business to business. 

O SETOR DE CORREIO É CONSTITUÍDO POR QUATRO SEGMENTOS DE CORREIO ENDEREÇADO (SETOR POSTAL) E
UM SEGMENTO DE CORREIO NÃO ENDEREÇADO.

OS QUATRO SEGMENTOS DE CORREIO ENDEREÇADO EM 2014 ATINGIRAM 870,4 MILHÕES EM VOLUME E 804,2
MILHÕES EM VALOR.

A EVOLUÇÃO DOS OBJETOS EXPEDIDOS NOS ÚLTIMOS 15 ANOS EVIDENCIA DIMINUIÇÃO DE 34,9 MILHÕES
PERDENDO 466,8 MILHÕES DE OBJETOS. O DECRÉSCIMO FOI MAIS ACENTUADO A PARTIR DE 2008

O SEGMENTO DE ENCOMENDAS REVELA TENDÊNCIA POSITIVA NO VOLUME DE TRÁFEGO (CRESCIMENTO MÉDIO
ANUAL DE 7,3% NO PERÍODO (2006 A 2014). TODAVIA A INTENSIDADE CONCORRENCIAL CONTRIBUI PARA QUE O
CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL DA RECEITA NO MESMO PERÍODO SEJA APENAS 0,8%.

CORREIO PUBLICITÁRIO E EDITORIAL SÃO OS SEGMENTOS COM MAIS DECRÉSCIMO MÉDIO DE VOLUME
(RESPETIVAMENTE -9,7% E 7,7 NO PERÍODO 2006-2014)

1

2

3

4

5
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5. Caracterização do segmento de correio 
transacional 

5.1. Dinâmica do Segmento 

O segmento de correio transacional aglutina a correspondência expedida pelos clientes não 

residenciais, maioritariamente relacionado com as relações comerciais estabelecidas entre os 

emissores e os recetores. Para além das empresas, o Estado é também um grande expedidor de 

Correio Transacional. O tráfego deste segmento pode ser direcionado para clientes não residenciais 

ou residenciais mas este facto, até agora, não tem gerado diferenciação no processo de compra e 

utilização das empresas. 

Todavia, concetualmente, é admissível a especialização por destinatários, particularmente nos 

destinatários B2B. 

Para além do tráfego expedido pelas empresas, este segmento inclui também o tráfego emitido por 

instituições privadas ou públicas. No caso das instituições públicas, o conteúdo dos objetos não é 

de natureza comercial, estando maioritariamente associado à comunicação relacional, decorrente 

dos direitos e deveres da respetiva interação entre as partes. 

Como atrás ficou explícito, o segmento de correio transacional é o mais importante na geração de 

receita, assumindo por isso relevância estratégica na dinâmica do setor postal. 

A evolução do tráfego de correio transacional revela tendência decrescente nos últimos 15 anos, 

tendo passado de 989,5 Milhões de objetos em 2000 para 696,5 em 2014. 

Quadro 19 – Evolução do tráfego anual de correio transacional 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
989,5 1033,4 966,1 933,9 952,4 957,5 922,4 951,3 959,2 917,6 897,7 846,6 786,1 736,3 696,5 
Fonte: Dados ANACOM, informação estatística 3º trimestre 2014 com estimativa IMR para o último trimestre de 2014. 

Esta tendência decrescente tem vindo a ser consolidada ao longo dos anos, tendo sido 

particularmente intensa nos últimos seis anos, tal como se pode constatar na Figura 39. 
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Figura 39 – Evolução em Volume de Correio Transacional (%) 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas quantitativa com clientes não residenciais e Dados ANACOM, informação estatística 3º 
trimestre 2014 com estimativa IMR para o último trimestre de 2014 

 

 

No período 2000-2005 ocorreu variação média anual de -0,7%. Ainda que pouco acentuada, esta 

diminuição foi gerada principalmente pelas seguintes razões: 

 Adesão progressiva dos consumidores e empresas ao e-banking; 

 Redução de pagamentos por cheque entre empresas; 

 Redução do envio de recibos de pagamentos de faturas; 

 Surgimento de plataformas de e-sourcing (Ex: Vortal); 

 Início de ações de sensibilização para transferências dos destinatários para os canais digitais; 

 A diminuição do tráfego foi suavizada por efeito favorável do PIB. 

No período 2005-2008, a tendência decrescente de utilização de correio transacional, foi 

contrariada visto que o tráfego incrementou à taxa média anual de 0,1%. Esta evolução positiva, 

resultante de factos com efeitos multivariados, é explicada sobretudo pelo efeito compensador 

exercido pela evolução do PIB. Se tal não tivesse ocorrido, a diminuição teria sido acentuada visto 

que neste período aumentou o efeito de pressão para a e-substituição, nomeadamente através de: 

 Desenvolvimento de plataformas de compras. Com estas plataformas as empresas 

reduziram significativamente os envios relacionados com os processos de compra e venda e 

participação em concursos; 

 Desmaterialização acentuada da relação do Estado com os cidadãos e empresas; 

 Adesão crescente das empresas a soluções digitais de gestão documental; 
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 Esforços das empresas para desmaterializarem a relação documental com os consumidores 

finais; 

No período de 2008-2014, ocorreu diminuição acentuada do tráfego, constatada por uma variação 

média anual de -5,2%. 

Este período caracteriza-se por forte incidência positiva das ações de e-substituição que 

começaram a ser implementadas pelas diversas tipologias de emissores no período anterior, 

nomeadamente: 

 Impacto efetivo do programa e-fatura B2B, através do qual ocorreu desmaterialização 

parcial na gestão documental de transações entre empresas; 

 Desenvolvimento acentuado de portais de gestão de fornecedores os quais passaram a 

centralizar através de comunicação digital a interação entre clientes e fornecedores de 

média/grande dimensão 

 Aumento acentuado dos esforços de transferência dos destinatários para os canais digitais; 

No que concerne à evolução da receita, o segmento do correio transacional permite, em concreto, 

evidenciar duas etapas diferenciadas, tal como descrito na figura 40. 

 No período 2006-2008, o decréscimo médio anual de 0,7% no tráfego físico não reproduziu efeito 

negativo na receita, visto esta ter aumentado (3,1%). Este facto ocorreu pelo já referido aumento 

do peso médio dos objetos, particularmente nos grandes expedidores. 

No período 2008-2014 a receita anual diminuiu em termos médios 2,6%, tendo sido inferior à 

redução do tráfego (-5,2%). 
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Figura 40 – Evolução Estimada das Receitas do Correio Transacional (%) 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas quantitativas com clientes não residenciais  

 

Ainda que sujeito a forte pressão das ações de e-substituição, o segmento de correio transacional 

tem revelado alguma capacidade para contrariar a tendência “natural” de diminuição. 

Conceptualmente, a dinâmica do segmento de correio transacional é impactada pelo efeito de 

cinco forças (figura 41): 

 Evolução da economia; 

 Disposições legais; 

 Lançamento de produtos e serviços; 

 Concentração de empresas; 

 Ações de e-substituição. 

 

A evolução da economia produz efeito direto na geração de tráfego, pela criação de condições para 

adesão ou abandono de produtos e serviços. O impacto é mais efetivo quando a adesão ou 

abandono está associada a lógicas transacionais que pressuponham regularidade no fluxo de 

comunicação escrita. 

As disposições legais exercem impacto positivo na geração de tráfego quando instituem 

formalização física na relação entre os intervenientes. Ainda que a predominância não seja nesse 
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sentido, existem alguns casos deste tipo nos últimos anos87. Ao invés, as disposições legais 

provocam diminuição de tráfego do correio transacional quando estão orientadas para a facilitação 

de processos, dispensando a formalização física88. 

O ritmo de lançamento de novos produtos e serviços por parte dos clientes não residenciais tende a 

produzir impacto positivo no tráfego, quando pressupõe regularidade no fluxo de comunicação 

escrita (ex: lançamento de novos pacotes de telemóvel por assinatura). 

A concentração de empresas tem contribuído para a diminuição do tráfego do correio transacional, 

particularmente nos últimos dois anos. 

As ações de e-substituição configuram a força mais pressionante e geradora de maior impacto na 

diminuição do tráfego. 

Figura 41 – Fatores influenciadores da dinâmica do segmento de correio transacional 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas qualitativas com clientes não residenciais 

                                                      
87

Ex1: Decreto-Lei n.º 227/2012 de 25 de outubro que estipula o envio de comunicação em suporte duradouro no 
âmbito do Plano de Ação para o Risco de Incumprimento (PARI) e do Procedimento Extrajudicial de Regularização de 
Situações de Incumprimento (PERSI). 
Ex2: O Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto que define as regras de envio dos certificados de Seguro Automóvel. 
Ex3: Lei n.º 12/2008, de 26 de fevereiro que define a obrigatoriedade da fatura mensal nos Serviços Essenciais 
88

Ex1: Portaria n.º 114/2008, de 06 de Fevereiro que regulamenta a possibilidade de apresentação de peças processuais 
e documentos por via eletrónica 
Ex2: Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de Fevereiro que considera o e-mail como suporte duradouro de comunicação na 
relação das empresas com os consumidores 
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De acordo com as entrevistas individuais aprofundadas, os clientes não residenciais possuem maior 

propensão para implementar ações de e-substituição quando há: 

 Implementação de ações unilaterais de transferência  

Este facto ocorre sobretudo junto dos grandes expedidores. 

 Captação através de estímulos promocionais 

Neste caso, os expedidores processam a migração total dos procedimentos para o canal 

digital. 

 Captação através de ações de comunicação 

Os clientes não residenciais evidenciam bom conhecimento dos mecanismos motivacionais 

da adesão dos destinatários às ações de e-substituição. Esse facto contribui para aumentar 

o interesse pela implementação de ações que transfiram hábitos de comunicação física para 

comunicação digital (figura 42). 

 

Figura 42 – Fatores motivadores da implementação de ações de e-substituição 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas qualitativas com clientes não residenciais 

 

De acordo com o reportado nas entrevistas qualitativas, a recetividade a ações de e-substituição é 

mais provável quando: 
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 Os destinatários são sensíveis à conveniência; 

 Os destinatários possuem baixo envolvimento com os documentos; 

 Os destinatários já realizam algumas atividades através dos canais digitais (ex: maior 

probabilidade de adesão a faturação eletrónica por parte dos clientes que fazem pagamento 

através de débito direto). 

De forma antagónica, a recetividade a ações de e-substituição tende a ser menor quando os 

destinatários: 

 Necessitam de comprovativos físicos legais; 

 São sensíveis à segurança dos dados; 

 Requerem confidencialidade; 

 Pretendem fazer pagamentos diferidos no tempo. 

Figura 43 – Fatores explicativos do comportamento dos recetores às ações de e-substituição 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas qualitativas com clientes não residenciais 

 

Subjacente à pesquisa qualitativa é possível extrair as seguintes ilações relativamente ao 

envolvimento dos clientes não residenciais com a implementação de ações de e-substituição: 

 A Administração Central é um dos principais promotores da e-substituição, tendo já em 

alguns casos definido a comunicação digital como única alternativa (Ex: notificações da 

Autoridade Tributária através de Via CTT para os contribuintes de IVA). Mesmo nos casos 
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em que não é imposta, os destinatários (empresas e particulares) revelam elevada 

recetividade a soluções digitais emitidas pela Administração Central, particularmente nos 

casos em que evitam deslocações aos locais físicos. 

 A Banca e Seguros têm vindo a encetar elevados esforços de transferência para soluções 

digitais (internet e aplicações móveis), motivados particularmente pela redução de custos. A 

recetividade dos destinatários é ligeiramente inferior no caso dos extratos bancários, por 

razões de segurança. 

 Os esforços das empresas de Telecomunicações para implementação de ações de e-

substituição são motivados por redução de custos e por interesse em aumentar os hábitos 

digitais dos cidadãos. 

 Nas Outras Utilities e na Administração Local os esforços de e-substituição são 

condicionados pela inexistência ou desadequação das bases de dados. Do lado dos 

destinatários, existe menor proatividade face a soluções digitais por efeito da frequência de 

interação ser mais esporádica. 

A importância das ações de e-substituição na dinâmica evolutiva do segmento fica explícita, a partir 

de 2005, tendo acentuado o seu efeito a partir de 2009. 

Como se pode constatar na figura 44, a partir de 2005 a evolução da economia deixou de ser 

progressivamente explicativa da evolução do tráfego postal. Ainda que o crescimento económico 

continue a induzir tráfego postal, o respetivo impacto não compensa a diminuição produzida pelas 

ações de e-substituição. 

 Figura 44 – Fatores explicativos do comportamento dos recetores às ações de e-substituição 
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5.2. Estrutura da procura do correio transacional 

 Caracterização dos segmentos 

O correio transacional, como atrás descrito, representa 79,7% dos objetos e 49,9% do valor do 

mercado dos serviços postais. 

A pesquisa qualitativa permite concluir que a diferenciação entre os clientes é instituída pelo 

volume de tráfego expedido e pela amplitude da distribuição geográfica. 

A distribuição por volume de tráfego permite a identificação de: 

 Grandes expedidores; 

 Médias e grandes empresas com volume de tráfego menos intenso; 

 Micro e pequenas empresas (figura 45). 

A avaliação do critério relacionado com a amplitude da distribuição geográfica permite especificar 

um grupo de clientes com diferenciação aos restantes pelo facto de possuírem volume interessante 

de tráfego direcionado para uma zona geográfica circunscrita. A junção dos dois eixos 

discriminantes permite estabelecer a seguinte representação espacial dos quatro segmentos de 

clientes que constituem o segmento estratégico do correio transacional. 

Figura 45 – Segmentos de clientes do correio transacional 

 

Os dados quantitativos confirmam a elevada concentração na geração de tráfego. Com efeito, 

0,15% das entidades (grandes expedidores) são responsáveis por 84,5% dos objetos expedidos. 
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Figura 46 – Peso dos segmentos de clientes 

 

 

 

 Segmento grandes expedidores 

Como o próprio nome indica, este segmento é constituído pelas 

entidades mais geradoras de tráfego, e por isso, as mais 

ambicionadas pelos operadores postais. 

As características do tráfego expedido são muito diferenciadas 

face aos restantes clientes, ressaltando os seguintes referenciais: 

 Este segmento integra entidades como a Autoridade Tributária, EDP, Bancos, empresas de 

Telecomunicações, etc.; 

 Fazem envios regulares e com elevadas quantidades; 

 Os objetos são estandardizados e com produção automática; 

 O conteúdo está maioritariamente relacionado com extratação e/ou faturação; 

 O tráfego tende a ser maioritariamente de natureza B2C e com dispersão geográfica; 

 São os principais utilizadores do correio registado. 
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 Relativamente à forma de execução das atividades inerentes à cadeia de valor da produção postal, 

os clientes deste segmento caracterizam-se por: 

 Tendem a fazer externalização das atividades finais da cadeia produtiva dos documentos e 

respetiva entrega no operador postal; 

 Estratificam os objetos por prioridade, distribuindo o volume ao longo do mês, apesar de 

utilizarem o mesmo padrão de entrega; 

 São sensíveis a relações de parceria quer com os prestadores de serviços de tratamento 

quer com os operadores postais; 

 Revelam baixa recetividade à experimentação de operadores emergentes por não 

reconhecimento de capacidade; 

 Fazem forte pressão sobre os operadores, no sentido de obterem melhor preço e qualidade 

de serviço. 

Por efeito da importância dos custos postais, os clientes deste segmento estão fortemente 

envolvidos com a implementação de ações de e-substituição. A análise objetiva da realidade 

demonstrou que os esforços nesse sentido permitem extrair os seguintes factos: 

 Procuram estimular os destinatários para adesão aos canais digitais como forma de 

minimizar custos e/ou simplificar os processos; 

 Utilizam argumentos associados à proteção ambiental para gerar predisposição de mudança 

dos destinatários para as soluções digitais; 

 Adotam uma postura de permanente racionalização dos objetos enviados, procurando 

minimizar o número médio de páginas por envio e o número de envios; 

 Atribuem importância às atividades postais pelo impacto nos custos e importância na cadeia 

de valor. 
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 Segmento Médias e Grandes Empresas 

Este segmento é constituído por empresas de diversos setores de 

atividade que partilham a característica comum de serem 

entidades de média e grande dimensão. 

Sendo médias e grandes empresas, possuem processos de 

compra específicos aos quais os operadores postais necessitam 

de responder, nomeadamente com a atribuição de gestor de 

conta. Este facto é relevante porque, apesar de serem utilizadores menos intensos de 

correspondência postal, estes clientes tendem a ser utilizadores relevantes do serviço de 

encomendas. 

O volume de tráfego associado à correspondência postal tende a ter pouca importância no total do 

mercado, visto que a atividade exercida não implica a difusão de grande quantidade de objetos. No 

total representam 1,8% do tráfego total. 

As características do tráfego das médias e grandes empresas evidenciam os seguintes factos: 

 São clientes que atuam maioritariamente no segmento B2B (Ex: indústria) ou cuja faturação 

aos clientes residenciais não é diferida do momento de compra (Ex: cadeias de retalho); 

 Os envios são frequentes mas não ultrapassam a dimensão média (888/mês)89; 

 O conteúdo está relacionado maioritariamente com assuntos administrativos e/ou 

obrigações legais. 

Em relação à forma de execução dos procedimentos de correio e aos requisitos na relação com os 

operadores postais, os clientes deste segmento: 

 Tendem a adotar médio / baixo envolvimento com os produtos e serviços postais, salvo nos 

casos em que possuem peso relevante na estrutura de custos; 

 Possuem relação contratual com o operador postal; 

 Assumem uma postura passiva face ao contrato estabelecido com o operador postal; 

 Apesar de conhecerem a existência de outros operadores, privilegiam a relação com o 

operador histórico, sobretudo por confiança e capacidade de execução; 

 São mais recetivos ao padrão de entrega D+1; 

                                                      
89

 Fonte: Pesquisa efetuada aos clientes não residenciais 
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 Aderem a serviços complementares como sejam a recolha da correspondência. 

Como facilmente se compreende, devido ao baixo peso dos custos postais no total de custos, os 

esforços para executar ações de e-substituição são ténues, caracterizando-se por: 

 A transferência progressiva para canais digitais ocorrer sobretudo por efeito induzido pela 

adesão à tecnologia; 

 Revelar predisposição para aderir a soluções digitais na comunicação com os seus clientes, 

sobretudo quando estes são consumidores finais (Ex: Programas de fidelização). 

 

 Segmento clientes regionais 

Este segmento apenas representa 0,2% do total de clientes não 

residenciais mas possui boa participação no total do tráfego 

expedido (8,2%). 

Como atrás referido, o elemento diferenciador deste segmento 

decorre dos destinatários estarem confinados a uma região 

geográfica específica. 

Estes clientes são recetivos à solução de preço diferenciado por região, desde que, naturalmente, 

as respetivas regiões de destino estejam contempladas nas propostas comerciais. 

Face aos operadores, estes clientes tendem a diferenciar-se dos restantes por: 

 Maior sensibilidade à experimentação de formas alternativas de distribuição sem recurso a 

operadores postais (ex: distribuição direta); 

 Maior recetividade a operadores com focalização regional. 

A análise do perfil das características do tráfego evidencia os seguintes traços: 

 Maioritariamente são serviços municipalizados ou empresas de fornecimento de água; 

 Fazem envios regulares e de média dimensão; 

 Diferenciam-se por direcionar a maioria do tráfego para uma região específica; 

 O conteúdo é estandardizado e relacionado com faturação.  

Em relação à forma de execução dos procedimentos de correio e aos requisitos na relação com os 

operadores postais, os clientes regionais caracterizam-se por: 
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 Tendência progressiva para recorrer a externalização na execução das atividades finais da 

cadeia produtiva dos documentos e respetiva entrega no operador postal; 

 Assumem a contratação da expedição com o operador postal, mesmo que as atividades a 

montante sejam entregues a terceiros; 

 O racional de seleção dos operadores postais está centralizado no preço; 

 A contratação é efetuada por concurso público; 

 São sensíveis a um modelo de preço diferenciado por região; 

 São recetivos a operadores emergentes, desde que sejam competitivos em preço; 

 Estão a fazer experimentação de distribuição própria dos objetos. 

O impacto dos custos postais contribui para adotarem uma postura ativa face às ações de e-

substituição, estando a fazer alguns esforços para obter transferência de clientes para canais 

digitais. Todavia, a inexistência de contacto frequente com os clientes dificulta a posse de 

endereços eletrónicos e consequente transferência para os canais digitais. 

 Segmento Micro e Pequenas Empresas 

Apesar de esmagador em quantidade, este segmento é o que 

apresenta características estruturais menos atrativas para os 

operadores postais. Representando 98,9% dos clientes não 

residenciais, apenas expedem 5,2% do tráfego total da 

correspondência postal. 

A pulverização deste segmento requer a existência de rede física 

de lojas para aceitação / recolha da correspondência. 

O perfil do tráfego expedido evidencia as seguintes características deste segmento: 

 São micro e pequenas empresas dos mais variados setores; 

 Fazem envios frequentes, mas de pequena dimensão (50/mês)90; 

 O tráfego é depositado nas estações de correio; 

 Marginalmente recorrem a serviços de recolha de correspondência por parte dos 

operadores postais; 

 Utilizam maioritariamente padrão de entrega D+3. 

                                                      
90

 Fonte: Pesquisa qualitativa efetuada aos clientes não residenciais 
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No que concerne à forma de execução das atividades postais e relação com os operadores, este 

segmento caracteriza-se por: 

 Baixo envolvimento com produtos e serviços postais; 

 A resolução dos assuntos postais é efetuada nas estações de correio mas já ocorrem 

situações de compra de produtos postais (Ex: selos) e serviços postais (Ex: encomendas) nos 

sítios do operador histórico na Internet; 

 Dificilmente aderem a soluções de operadores postais que não possuam rede física de lojas; 

 São sensíveis à comodidade e à qualidade do serviço prestado nas estações de correio, 

particularmente no tempo de espera; 

 Consideram que o funcionamento das estações de correio deveria separar o atendimento 

empresarial do público em geral; 

 Possuem expetativas face ao surgimento de produtos e serviços inovadores, por efeito da 

liberalização. 

Este segmento não está orientado para a implementação de ações de e-substituição. 

 Caracterização do tráfego por setor de atividade 

A análise do tráfego por setor de atividade apenas apresenta especificidades no segmento dos 

grandes expedidores. 

Em 2014, os grandes expedidores foram responsáveis pela difusão de 662,2 milhões de objetos, 

representando 84,5% do total do correio. 

O segmento de grandes expedidores integra clientes de vários setores de atividade, sendo possível 

extrair as seguintes conclusões: 

 O Estado é o principal utilizador de correio transacional (43%); 

 A banca e seguros representam 23% do volume. As características destes setores estão a 

conduzir estes clientes para forte restrição de custos pelo que procuram reduzir os gastos 

com tráfego postal; 

 As utilities representam 12% do volume. As recentes alterações na configuração estrutural 

do mercado de energia geraram tráfego adicional mas, a curto prazo, este efeito tenderá a 

diluir-se, pela migração dos clientes do mercado regulado para o mercado livre; 

 As telecomunicações absorvem 5% do tráfego deste segmento. Não são expetáveis 

variações muito relevantes no fluxo de tráfego a curto prazo, nestes clientes. 
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Figura 47 – Distribuição do tráfego dos grandes expedidores por setor de atividade em 2014 

 

As páginas seguintes sistematizam as principais conclusões extraídas das entrevistas individuais 

aprofundadas, com interlocutores dos grandes expedidores responsáveis de cada setor de 

atividade. Para além da descrição justificativa da situação atual de cada setor face à atividade 

postal, procedeu-se à tipificação da recetividade dos destinatários do tráfego de cada setor a ações 

de e-substituição. Para tal, foram objeto de análise, as variáveis que na pesquisa qualitativa 

emergiram com maior poder explicativo para conseguir mudar os hábitos dos destinatários e 

promover a transferência da receção da comunicação física para comunicação digital. 

De forma transversal, as variáveis mais explicativas da adesão a ações de e-substituição são: 

 Comodidade - Esta variável produz efeito direto quando os destinatários percecionam 

flexibilidade de utilização, traduzida na liberdade de aceder quando e onde quiser e na 

facilitação de acesso, sobretudo por ausência da deslocação física; 

 Segurança - Esta variável produz efeito inverso na adesão a ações de e-substituição. Os 

destinatários tendem a aderir à comunicação digital de forma inversamente proporcional à 

perceção de segurança e confidencialidade; 

 Controlo - O efeito desta variável na adesão a ações de e-substituição revela impactos 

diferenciados, em função das características situacionais. Nos casos em que a necessidade 

de controlo está associada a mecanismos de recordatória, os recetores tendem a privilegiar 

a comunicação física (ex: receção de faturas). Nos casos em que a necessidade de controlo 

está associada a acompanhamento frequente de informação, os recetores tendem a 
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privilegiar a comunicação digital, desde que possuam algum envolvimento tecnológico (ex: 

saldos de contas bancários); 

 Envolvimento com os documentos. Esta variável tem um impacto inverso nas ações de e-

substituição. Quando os destinatários atribuem importância aos documentos e estes 

possuem carácter de durabilidade temporal os recetores privilegiam a comunicação física. 

Ao invés, nos casos de documentos menos envolventes, e de curta duração, os recetores 

reagem bem à comunicação digital; 

 Meios de pagamento preferenciais. Esta variável não tem aplicação universal visto que 

apenas produz efeito na comunicação relacionada com pagamento das transações. Nos 

casos em que os clientes já adotaram comportamentos de pagamento digital (ex: 

transferência bancária ou débito direto) existe recetividade à comunicação digital, 

sobretudo se for incentivada através de benefícios complementares (ex: desconto pontual). 

Nas situações em que o pagamento tende a ser efetuado através de pagamentos não 

digitais, os recetores tendem a privilegiar a comunicação física, nomeadamente para 

assegurar recordatória. 

 Características da utilização do correio 

transacional expedido pelo Estado 

O Estado é o principal utilizador de correio 

transacional, representando 43% no tráfego total e 

45% no segmento dos grandes expedidores. 

Este cliente, fracionado por múltiplas entidades, 

possui intervenção muito determinante na evolução 

futura do tráfego, em função das ações de e-

substituição que possa vir a concretizar. 

Na atualidade, a utilização do correio transacional, por parte do Estado evidencia os seguintes 

factos: 

 O Estado é interveniente ativo na dinamização digital e incentivador da e-substituição; 

 Ao nível da administração central já ocorreu transferência relevante para o digital; 

 O Estado vai continuar a incentivar a e-substituição, seja para reduzir custos ou para manter 

as posições cimeiras já alcançadas nos rankings internacionais; 

Figura 48- Repartição dos Objetos Expedidos por setores 
do Estado. 
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 Parte do tráfego vai continuar na plataforma física, por razões legais e, sobretudo, para 

adequação aos cidadãos não envolvidos tecnologicamente; 

 Nos últimos três anos, o tráfego físico do Estado foi incrementado pelos esforços de 

combate à evasão fiscal, particularmente ao nível do correio registado; 

 O Estado possui barreiras à digitalização integral, como sejam a desadequação de bases de 

dados de vários departamentos e, sobretudo, as restrições à proteção de dados individuais. 

Apesar do empenho na implementação de ações de e-substituição, nalguns casos de forma 

unilateral, existem algumas barreiras de aceitação por parte dos destinatários, como pode ser 

constatado na Figura 49: 

Figura 49 - Fatores geradores de recetividade a ações de e-substituição do Estado 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas quantitativa com clientes não residenciais 

 

 Características de utilização do correio transacional expedido pela Banca e Seguros 

O tráfego de correio transacional do setor da banca e seguros atingiu em 2014 

o volume de 157 milhões de objetos, representando 23% do tráfego total e 

23,7% do segmento dos grandes expedidores. 

A utilização específica do correio transacional por este setor evidencia o 

seguinte: 

 Os clientes da banca e seguros continuam a fazer muitos esforços para 

estimular a e-substituição; 

 As disposições legais têm criado barreiras à eliminação do tráfego físico sobretudo na 

vertente contratual relacionada com os produtos adquiridos (Ex: características dos 

produtos financeiros adquiridos ou envio de carta verde nos seguros); 
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 Têm efetuado forte racionalização do número de envios por efeito de consolidação de 

informação dos vários produtos nos mesmos objetos; 

 Revelam desagrado pelas alegadas dificuldades introduzidas pelo operador histórico para 

aceder a descontos; 

 Alguma entidades decidiram unilateralmente deixar de enviar extratos físicos para os 

clientes aderentes ao home banking. 

As ações de e-substituição promovidas por este setor têm encontrado boa permeabilidade entre os 

destinatários, tal como descrito na figura 50: 

Figura 50- Fatores geradores de recetividade a ações de e-substituição da Banca e Seguros 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas qualitativas com clientes não residenciais 

 

 

 Características de utilização do correio transacional expedido pelas empresas telecomunicações 

 

Em 2014, o volume de tráfego de correio transacional emitido pelas 

empresas de telecomunicações atingiu 31 milhões de objetos, representando 

cerca de 4,5% do tráfego total e 5% do segmento dos grandes expedidores. 

Os comportamentos atuais de utilização deste tipo de correio evidenciam os 

seguintes factos: 

 Continuam a fazer muitos esforços para estimular a e-substituição; 

 Concedem descontos para adesão à faturação eletrónica e débito direto; 

 É o segmento com maior taxa de transferência para a faturação eletrónica; 

 Devido à elevada interação dos clientes com os operadores, possuem base de dados de 

endereço eletrónico, o que facilita o processo de transferência; 
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 Apesar dos esforços para e-substituição, o tráfego físico emitido por este setor está 

estabilizado; 

 O principal fator que contribui para a estabilização do tráfego físico, contrariando a e-

substituição, é a entrada de novos clientes que antes não eram utilizadores dos serviços de 

Televisão Paga e que aderem aos pacotes de convergência (TV+NET+Telefone Fixo+…) ou 

aos serviços básicos de TV aquando da introdução da TDT. 

Tal como acontece com o setor da Banca e Seguros, também os destinatários das empresas de 

telecomunicações são recetivos a ações de e-substituição, como descrito na figura 51: 

Figura 51 - Fatores geradores de recetividade a ações de e-substituição das empresas de telecomunicações 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas qualitativas com clientes não residenciais 

 

 Características de utilização do correio transacional expedido pelas empresas de utilities 

O segmento das restantes utilities é responsável por cerca de 12% do tráfego 

total e 12,3% do segmento de grandes expedidores. 

Este segmento é constituído sobretudo por empresas que prestam serviços de 

energia e/ou água. 

Atualmente, as características dos clientes deste setor projetam os seguintes 

factos: 

 Os clientes do setor das utilities integram os segmentos dos grandes expedidores e dos 

clientes regionais; 

 Incorporam fornecedores de energia, água e serviços de portagens; 

 As alterações estruturais do mercado de energia têm contribuído positivamente para o 

tráfego postal; 
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 A introdução de pagamento nas scuts também impactou positivamente o volume de objetos 

expedidos, incluindo os tipos de correio com preço médio mais elevado (Ex: Correio 

registado); 

 Os fornecedores de serviços de água revelam tendência de manutenção do tráfego visto 

que não têm ocorrido alterações no perfil de procura, e a adesão a soluções de e-

substituição também não são elevados. 

A recetividade a ações de e-substituição, apesar de crescente, é ligeiramente inferior à constatada 

nos bancos, seguros e telecomunicações. Este facto decorre da maior transversalidade na 

população portuguesa e portanto maior presença de clientes com baixo envolvimento tecnológico. 

Figura 52 - Fatores geradores de recetividade a ações de e-substituição das restantes utilities 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas qualitativas com clientes não residenciais 

5.3. Estrutura da Oferta 

O mercado dos serviços postais encontra-se liberalizado, estando à disposição dos atuais e 

potenciais operadores. A pesquisa quantitativa, descrita no volume 1, demonstrou que, com 

exceção do operador histórico, os restantes operadores possuem baixos níveis de notoriedade, 

particularmente de natureza espontânea. 

Apesar da existência de 11 operadores registados para prestação de serviços de correspondência 

postal, os clientes não residenciais apenas referenciam a existência de cinco: CTT, Iberomail, 

Citypost, Vasp e Noticias Direct. 

As entrevistas qualitativas permitem extrair os seguintes referenciais mentais relativamente à 

descodificação da oferta atualmente disponível no mercado: 

 Reduzido leque de alternativas concorrenciais; 
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 Inexistência de alternativas de fornecimento em grande escala; 

 Gama adequada de produtos e serviços; 

 Baixa notoriedade dos operadores emergentes; 

 Resistência à adesão a serviços de novos operadores; 

 Preferência por operadores de serviço integral; 

 Perspetivam aliança entre empresas de printing & finishing e os operadores emergentes. 

 

CTT, enquanto operador histórico, concentra a recordatória dos clientes não residenciais 

emergindo naturalmente, como referência comparativa. 

De forma globalizante, os clientes remetem para CTT Correios os seguintes pontos fortes: 

 Especialização; 

 Competência técnica; 

 Qualidade de serviços; 

 Segurança e experiência; 

 Credibilidade; 

 Capacidade logística e capilaridade na distribuição. 

Complementarmente, os pontos fracos com maior incidência de citações, são: 

 Postura unilateral; 

 Aumento de restrições no acesso a descontos; 

 Morosidade na resposta a reclamações; 

 Centralização da gestão de clientes. 

Em função do atual estádio de experiência, os clientes não residenciais revelam alguma resistência 

à utilização de novos operadores. Na perspetiva destes clientes as barreiras à entrada de novos 

operadores são: 

 Necessidade de grande capacidade logística; 

 Confiança e credibilidade; 

 Posse de tecnologia; 

 Capacidade de investimento; 

 Experiência. 
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Não obstante, os clientes não residenciais reconhecem vantagens proporcionadas ou 

potencialmente proporcionadas, pelas propostas de valor dos novos operadores, sobretudo se 

estiverem alicerçadas em: 

 Flexibilidade; 

 Maior propensão para “customização”; 

 Orientadas para nichos geográficos; 

 Orientadas ao tráfego B2B. 

 

5.4. Evolução Previsível da Procura de Correio Transacional 

Como atrás descrito, a partir de 2005, a evolução da procura de correio transacional deixou de ser 

explicada, só por si, pelo comportamento da economia, mensurado pelo PIB. 

Após constatação de tal facto, a modelização da procura futura foi efetuada com base em múltiplas 

variáveis. Após as diversas iterações executadas com base nos procedimentos descritos no anexo 1, 

constata-se a existência de duas variáveis com poder explicativo: 

 Investimento público; 

 Taxa de utilização de computadores pessoais. 

É admissível considerar que o impacto do investimento público ocorre por efeito induzido na 

economia, visto que apresenta correlação positiva com o correio transacional. 

A taxa de utilizadores de computadores pessoais, ao invés, produz contração no correio 

transacional. O impacto deste fator ocorre pelo efeito induzido na recetividade a ações de e-

substituição introduzidas e estimuladas pelos clientes não residenciais. 

A constatação de que a evolução do correio transacional pode ser explicada pelo investimento 

público e pela taxa de utilizadores de computadores pessoais pode ser observada na figura 53, a 

que descreve, comparativamente, a evolução do comportamento real da procura no período 2000-

2014 e a evolução do comportamento explicado pelo modelo. 
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Figura 53 - Comportamento da evolução da procura de correio transacional (2000-2014) 

 

A confirmação da validade da medida de ajustamento é demonstrada pela informação contida no 

quadro 20, revelando r2 ajustado de 0,905, com boa capacidade explicativa e boa capacidade de 

generalização para previsão, dada a proximidade entre r2 e r2 ajustado. 

Quadro 20 - Medição de Ajustamento do Modelo 

 

 

Complementarmente, a informação estatística revela que o modelo obtido possui significância 

estatística, como se constata no quadro 21: 

Quadro 21 - Significância das Variáveis 

 

Em termos de corolário, a equação da previsão da procura de correio transacional pode ser 

formulada através de: 
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Em que: Y= procura futura 

INV.PUB = Investimento público 

UT PC = Utilização de computadores por pessoa 

t= Tempo 

A aplicação da equação da procura previsional permite aferir a possibilidade de três 

comportamentos potenciais (ver figura 54): 

 Cenário normal – Corresponde à quantificação direta decorrente da equação; 

 Cenário otimista – Corresponde ao limite superior da equação considerando intervalo de 

confiança de 95%; 

 Cenário pessimista – Corresponde a quota inferior da equação considerando intervalo de 

confiança de 95%; 

Figura 54 - Comportamentos potenciais da procura de correio transacional 

 

 

A quantificação dos cenários acima referidos evidencia que, com um nível de confiança de 95%, a 

procura do correio transacional no período 2015-2018, poderá atingir a seguinte dimensão: 

Quadro 22 - Quantificação potencial da evolução da procura de correio tradicional (2015-2018) 

 

(*) 
Apesar do cenário otimista admitir o aumento do volume de correio transacional para 2015 e 2016, não consideramos essa possibilidade pelo que 

a representação apresenta uma manutenção do tráfego neste período 
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6. Caracterização do Segmento de Correio Editorial 
6.1. Dinâmica do Segmento 

O segmento do correio editorial integra o tráfego postal associado à expedição de publicações, 

podendo estas ser ou não de natureza comercial. 

As publicações de natureza comercial consubstanciam-se nos títulos de imprensa escrita (jornais ou 

revistas objeto de venda, normalmente através de assinatura) e em livros. 

As publicações de natureza não comercial (pelo menos de forma direta) traduzem-se em peças de 

comunicação, podendo estas ser publicações periódicas ou catálogos. 

Como atrás ficou explícito, o correio editorial é a tipologia com menor peso no volume de tráfego 

postal. A evolução nos últimos 15 anos revela tendência decrescente, tendo passado de 152,2 

milhões de objetos em 2000 para menos de metade em 2014 (64,4 milhões de objetos). 

Quadro 23 - Evolução do tráfego anual de correio editorial (milhões de objetos) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL 152,2 148,3 135,3 134,1 138,5 130,7 122,4 110,1 101,2 95,3 85,4 81,2 71,9 67,1 64,4 

Fonte:  Dados ANACOM informação estatística 3º trimestre de 2014 com estimativa IMR para o último trimestre de 2014 

A análise evolutiva demonstra a existência de duas grandes etapas, nos últimos 15 anos: 
Figura 55 - Fase de evolução do tráfego no correio editorial 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas quantitativa com clientes não residenciais e Dados ANACOM, informação estatística 3º 

trimestre 2014 com estimativa IMR para o último trimestre de 2014 
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No período de 2000-2004, ocorreu uma variação média anual de -2,3% no volume de tráfego de 

correio editorial. A diminuição foi contida pelo surgimento de publicações associadas a clubes de 

fidelização, distribuidores em grande escala. 

O período de 2004-2014 revela uma diminuição acentuada do tráfego, tendo ocorrido uma 

variação média anual de -7,4%. Esta acentuada diminuição ocorreu, entre outros, por efeito das 

seguintes razões: 

 Efeito positivo do surgimento de publicações associadas a clubes de fidelização; 

 Diminuição de assinaturas de publicações comerciais; 

 Transferência de publicações não comerciais para o online (Ex: Clubes de fidelização); 

 Diminuição do número de publicações comerciais; 

 Transferência de assinaturas para dispositivos eletrónicos  

 

As entrevistas qualitativas permitiram identificar a existência de três fatores impactantes na 

evolução do tráfego do correio editorial (figura 56): 

 Estrutura etária da população; 

 Criação de plataformas eletrónicas de gestão de clientes; 

 Digitalização de publicações. 

De acordo com os intervenientes no setor, existe relação direta entre a probabilidade de migração 

dos leitores para o canal digital e a estrutura etária. 

A criação de plataformas de gestão e comunicação com os clientes, quer residenciais quer não 

residenciais, contribui fortemente para a eliminação das publicações físicas. 

A digitalização das publicações comerciais e os esforços dos respetivos editores para conseguir a 

adesão a assinaturas online, impacta negativamente o número de tiragens físicas e, por essa via, 

minimiza a entrega aos assinantes através do correio editorial. 
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Figura 56 - Fatores influenciadores da dinâmica do segmento de correio editorial 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas qualitativas com clientes não residenciais 

 

6.2. Estrutura da Procura 

A procura de correio editorial está confinada aos clientes possuidores de publicações periódicas. O 

perfil de necessidade faz emergir dois segmentos de clientes: segmento de entrega fixa e segmento 

de entrega flexível. 

O segmento de entrega fixa caracteriza-se por: 

 Entrega em dia e janela horária pré-definida; 

 Entrega maioritária a clientes não residenciais, nos casos de títulos da imprensa escrita de 

âmbito nacional; 

 Entrega maioritária a clientes residenciais nos casos dos títulos de imprensa regional; 

 Requisitos exigentes na operação logística de entrega, nomeadamente em períodos 

noturnos e/ou fins-de-semana. 

O segmento de entrega flexível caracteriza-se por:  

 Entrega com flexibilidade no prazo; 

 Pode ser constituído por publicações, livros ou catálogos; 

 Tendência para adesão aos serviços do operador histórico e respetiva incorporação nas 

rotas quotidianas de entrega.  
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6.3. Estrutura da Oferta 

Os operadores potencialmente utilizados neste tipo de correio, referenciados pelos clientes, foram: 

CTT, PostContacto, City Post, Urbanos, Vasp e Noticias Direct. 

Com exceção dos CTT, os restantes operadores possuem baixa notoriedade total. No entanto, entre 

os clientes não residenciais com interesse efetivo neste serviço, constata-se elevado conhecimento 

destes operadores. A esse facto não é alheia a circunstância de, em alguns casos, existirem relações 

empresariais diretas ou indiretas entre os operadores e alguns dos clientes potenciais. 

Na perspetiva dos clientes atuais, a descodificação da oferta atualmente disponível, pode ser 

descrita através da seguinte forma: 

 Reconhecimento de alternativas concorrenciais; 

 Gama adequada de produtos e serviços; 

 Grande flexibilidade para responder às necessidades de distribuição em dias e horários 

específicos; 

 Não existir resistência à adesão a serviços de novos operadores; 

 As publicações comerciais tendem a ser canalizadas para operadores associados de 

forma direta ou indireta aos editores; 

 As publicações não comerciais tendem a ser canalizadas para o operador histórico; 

 Os operadores de publicidade não endereçada são considerados como alternativa 

potencial; 

Ainda que não rejeitando a possibilidade de entrada de novos operadores, os clientes atuais 

consideram que, pelo menos no segmento de entrega fixa, é baixa a probabilidade de tal ocorrer. A 

fundamentação desta opinião é baseada na necessidade de volumes relevantes de tráfego para 

construção de rotas de entrega economicamente rentáveis. 

Em relação aos concorrentes mais recentes, os clientes não residenciais atribuem-lhes as seguintes 

vantagens: 

 Flexibilidade operacional; 

 Capacidade de gestão de rotas; 

 Proatividade na captação de assinaturas para as publicações; 

 Competitividade de preço. 
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6.4. Evolução Previsional do Tráfego do Correio Editorial 

O processo de modelização da evolução recente da procura de correio editorial, efetuado através 

de regressão linear múltipla, permitiu identificar a existência de quatro variáveis explicativas: 

 Número de tiragens da imprensa escrita; 

 Investimento em comunicação; 

 Taxa de visita a sítios na internet; 

 Evolução do PIB. 

O número de tiragens da imprensa escrita revela comportamento direto com o correio editorial, 

impactando positiva ou negativamente em função da respetiva evolução. 

O investimento em comunicação também evidencia relação direta com o correio editorial. O 

acréscimo de investimento em comunicação aparenta possuir impacto direto no correio editorial. A 

prática demonstra que os períodos de maior intensidade de investimento em comunicação 

publicitária suportam a existência de títulos em versão física. Ao invés, períodos com acentuada 

diminuição de investimento em comunicação publicitária aceleram o encerramento de publicações. 

Para além do impacto da imprensa propriamente dita, o investimento em comunicação também 

impacta, de forma incisiva, a produção de publicações emitidas por empresas e instituições, no 

âmbito das suas relações com os clientes ou outros parceiros. 

A taxa de visita a sítios na internet possui correlação inversa com o correio editorial porque acelera 

a adesão a ações de e-substituição, nomeadamente por efeito da substituição da compra física de 

publicações pelo acesso online gratuito, ou no limite, pelo acesso por assinatura online. 

O PIB revela, igualmente, correlação inversa com o correio editorial. Ainda que o acréscimo do PIB 

possa beneficiar o investimento em comunicação, o seu impacto é inferior ao provocado pelo 

acesso à tecnologia. Com efeito, a evolução favorável do PIB tende a facilitar o acesso à tecnologia 

por parte dos clientes residenciais e, por essa via, incentivar a adesão a ações de e-substituição. 

A constatação de que a evolução do correio editorial pode ser explicada pelas quatro variáveis atrás 

descritas pode ser observada na figura 57, que descreve, comparativamente, a evolução do 

comportamento real da procura no período de 2000-2014 e a evolução do comportamento 

explicado pelo modelo. 
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Figura 57- Comportamento da evolução da procura de correio editorial 2000-2014 

 

A confirmação da qualidade de ajustamento ao modelo é demonstrada pela informação contida no 

quadro 24, revelando r2 de 0,993, com muito boa capacidade explicativa e boa capacidade de 

generalização para previsão dada a existência de proximidade entre r2 e r2 ajustado. 

Quadro 24 - Medição de Ajustamento do Modelo 

 

Complementarmente, a informação estatística revela que o modelo obtido possui significância 

estatística, tal como se constata no quadro 25: 

Quadro 25 - Significância das variáveis 
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Em termos de corolário, a equação da previsão da procura de correio transacional pode ser 

formulada através de: 

 

Em que: Y = procura futura 

Sites = Taxa de visita a sítios da internet 

PIB = Produto interno bruto 

Tiragens= Número de tiragens de imprensa escrita 

INV.COM = Investimento em comunicação 

A aplicação da equação de procura previsional permite aferir a possibilidade de três 

comportamentos potenciais (ver figura 58): 

 Cenário normal – Corresponde à quantificação direta decorrente da equação; 

 Cenário otimista – Corresponde ao limite superior da equação considerando intervalo de 

confiança de 95%; 

 Cenário pessimista – Corresponde ao limite inferior da equação considerando intervalo de 

confiança de 95%; 

Figura 58 - Comportamentos potenciais da procura de correio editorial 

 

A quantificação dos cenários acima referidos evidencia que, com um nível de significância de 95%, a 

procura do correio editorial, no período 2015-2018, poderá atingir a seguinte dimensão: 
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Quadro 26 - Quantificação potencial da evolução da procura de correio editorial (2015-2018) 

 

A informação atrás exposta permite sistematizar as seguintes ideias-chave sobre a situação atual e 

futura do correio editorial: 

 Perda de 56% do volume de tráfego de correio editorial nos últimos 14 anos; 

 A evolução média anual do tráfego correio editorial representa diminuição de 5,7%, tendo 

sido fortemente acelerada nos últimos cinco anos; 

 Pela informação recolhida nas entrevistas qualitativas, constata-se que é um dos segmentos 

de correio que mais sofre os efeitos da e-substituição; 

 A adoção crescente de equipamentos com internet móvel é altamente indutora da 

transferência para os canais digitais; 

 Os editores estão a fazer esforços para assegurar a migração das assinaturas para as 

plataformas online; 

 A evolução registada nas tiragens da imprensa escrita (-47,5% entre 2005 e 2014) indica que 

os consumidores estão a perder o hábito de compra de publicações físicas; 

 Os clientes não residenciais estão a desmaterializar as publicações que direcionam para os 

respetivos públicos; 

 O tráfego do correio editorial tenderá a continuar a tendência decrescente, sendo previsível 

uma variação média anual de -7,2% até 2018.  
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7. Caracterização do segmento de correio 
publicitário 

7.1. Dinâmica do Segmento 

O segmento de correio publicitário endereçado é constituído pelo tráfego associado a objetos que 

visam, de forma direta ou indireta, agir no processo de compra dos destinatários. A comunicação 

contida nestes objetos pode ter uma funcionalidade focalizada (ex: agir unicamente na informação) 

ou ter intervenção ampla, contemplando todas as etapas da difusão de mensagens. No limite 

extremo estes objetos podem eles próprios ser geradores de tráfego adicional, quando promovem 

e captam a reação dos destinatários através de resposta postal aos estímulos comunicacionais. 

A evolução do tráfego deste tipo de correio passou de 185,2 milhões em 2000 para 70,4 milhões 

em 2014. 

Quadro 27 – Evolução do tráfego anual de publicidade endereçada (unidade: milhões de objetos) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
185,2 195,5 182,2 179,7 183,5 175,2 159,7 157,6 144,4 131,5 125,3 111,7 94,8 86,1 70,4 

Fonte: Dados ANACOM, informação estatística 3º trimestre 2014 com estimativa IMR para o último trimestre de 2014 

A análise evolutiva do tráfego demonstra a existência de duas etapas temporais. 

No período 2000-2004 o volume de tráfego esteve tendencialmente estabilizado, com variação 

média anual de -0,2%. Começou neste período a diminuição do tráfego por parte dos principais 

utilizadores do meio, os quais estavam maioritariamente associados ao modelo de venda à 

distância por correspondência (ex: Seleções Reader's Digest, Coleções Philae, Ediclube, etc.). 

Após 2004, este tipo de correio conheceu uma diminuição muito acentuada, com uma variação 

média anual de -9,1%. Esta trajetória decrescente foi acelerada por: 

 Substituição do envio de correio publicitário endereçado por junção de peças na 

correspondência transacional (ex: junção de folhetos no envio de faturas); 

 Transferência progressiva para os canais digitais; 

 Diminuição da predisposição para compras por impulso, particularmente após 2011, por 

efeito da recessão económica. 
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Figura 59 – Etapas de evolução do tráfego do correio publicitário endereçado 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas quantitativa com clientes não residenciais e Dados ANACOM, informação estatística 3º 
trimestre 2014 com estimativa IMR para o último trimestre de 2014 

 

No caso do correio publicitário endereçado, as entrevistas qualitativas permitem concluir que a 

dinâmica do tráfego é impactada por três fatores: 

 Evolução do consumo; 

 Evolução dos orçamentos de comunicação; 

 Adesão a canais digitais. 

A evolução do consumo influencia positivamente este tipo de comércio porque promove quer o 

aumento da compra de produtos e serviços habituais quer o lançamento de novas soluções. 

A evolução dos orçamentos de comunicação produz impacto no tráfego. Nos casos de tendência de 

aumento dos orçamentos tende a ocorrer aumento de tráfego por parte dos utilizadores habituais 

mas não é significativa a captação de novos utilizadores. A diminuição dos orçamentos induz maior 

racionalidade nos utilizadores, gerando diminuição do tráfego. 

A adesão aos canais digitais faz diminuir o tráfego porque os utilizadores pretendem interagir com 

os destinatários através dos canais emergentes (ex: email marketing). 
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Figura 60 – Fatores influenciadores da dinâmica de segmento de correio publicitário endereçado 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas qualitativas com clientes não residenciais 

7.2. Evolução previsível do tráfego do correio publicitário endereçado 

No caso do correio publicitário endereçado, o processo de modelização, efetuado através de 

regressão linear múltipla, permitiu identificar a existência de duas variáveis explicativas: 

 Taxa de compradores online; 

 Volume de negócios na Internet 

 As duas variáveis revelam comportamento inverso ao do tráfego de correio publicitário, 

evidenciando que a migração para o canal digital é a principal ameaça deste tipo de correio. 

A constatação de que a evolução do correio publicitário endereçado pode ser explicada pelas duas 

variáveis atrás descritas pode ser observada na figura 61, a qual descreve, comparativamente, a 

evolução do comportamento real da procura, no período 2000-2014, e a evolução do 

comportamento explicado pelo modelo. 
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Figura 61 – Comportamento de evolução da procura de correio publicitário endereçado 2000-2014 

 

A confirmação da validade da medida de ajustamento é demonstrada pela informação contida no 

quadro 28, revelando r2 ajustado de 0,991, com boa capacidade explicativa e boa capacidade de 

generalização para previsão, pela existência de proximidade entre r2 e r2 ajustado. 

Quadro 28 – Medição de Ajustamento do Modelo 

 

Complementarmente, a informação estatística revela que o modelo obtido possui significância 

estatística, tal como se constata no quadro 29: 

Quadro 29 – Significância das Variáveis 

 

Mil Milhões de Objetos 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TAXA DE 
COMPRADORES 
ONLINE

TAXA 0,4 0,9 1,6 2,3 2,9 3,7 4,7 5,8 6,4 9,7 9,5 13,0 16,5 17,5 18,7 19,5 20,4 21,3 22,7

ÍNDICE 
(Base: 2015=100) 10,0 25,0 43,5 62,8 78,8 100,0 127,1 158,2 173,4 264,4 258,9 355,2 450,6 478,2 508,7 532,4 556,0 580,8 618,5

VOLUME DE 
NEGÓCIOS NA 
INTERNET 

MILHÕES 29,0 58,0 116,0 174,0 232,0 290,0 591,9 893,8 1.195,7 1.557,5 1.839,6 2.098,6 2.369,7 2.636,8 2.939,9 3.255,0 3.621,1 4.029,2 4.214,8

ÍNDICE 
(Base: 2015=100) 10,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 204,1 308,2 412,3 537,1 634,3 723,7 817,1 909,2 1.013,8 1.122,4 1.248,7 1.389,4 1.453,4

25

75

125

175

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cenário 2015 2016 2017 2018 CAGR

PESSIMISTA 61 50 38 31 -18,8%

NORMAL 65 55 43 35 -15,9%

OTIMISTA 70 59 48 40 -13,4%

CAGR -15,9 %

Correio 

Publicitário
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Em termos de corolário, a equação da previsão da procura de correio publicitário pode ser 

formulada através de: 

 

Em que: Y = procura futura 

C_NET = Taxa de compradores online 

V_NEG_NET = Volume de negócios na internet 

A aplicação da equação de procura previsional permite aferir a possibilidade de três 

comportamentos potenciais (ver figura 62): 

 Cenário normal – Corresponde à quantificação direta decorrente da equação 

 Cenário otimista – Corresponde ao limite superior da equação considerando intervalo de 

confiança de 95% 

 Cenário pessimista – Corresponde ao limite inferior da equação considerando intervalo de 

confiança de 95% 

Figura 62 - Comportamentos potenciais da procura de correio publicitário endereçado 

 

A quantificação dos cenários acima referidos evidencia que, com um nível de confiança de 95%, a 

procura do correio publicitário endereçado no período 2015-2018 poderá atingir a seguinte 

dimensão: 
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Quadro 30 - Quantificação potencial da evolução da procura de correio publicitário endereçado (2015-2018) 
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8. Caracterização do segmento de Encomendas 
8.1. Dinâmica do Segmento 

Para efeitos de caracterização, considera-se que os prestadores de serviços de encomendas que 

operam no mercado do correio expresso prestam três tipos de serviços: encomendas, grande 

porte91 e serviços complementares de logística92. 

No presente caso é o segmento de encomendas que constitui objeto de análise, considerado como 

envio de objetos até ao limite de 30 Kg. Este segmento atingiu em 2014 o montante de €361,2 

milhões93, equivalendo a 38,6 milhões de objetos94. 

Figura 63 - Composição do mercado em 2014 

 

Fonte: Informação IMR 

No mercado dos serviços postais, o serviço de encomendas é o único que evidencia tendência 

positiva nos últimos anos, tendo passado de 12,6 milhões de objetos em 2000 para 38,6 milhões 

em 2014. 

Quadro 31 – Evolução do tráfego anual de encomendas (milhões de objetos) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
12,6 12,6 12,0 14,5 16,4 25,9 22,0 21,0 23,0 25,4 26,9 27,4 33,6 37,3 38,6 

Fonte: Estimativa IMR com base nos valores ANACOM (relatórios trimestrais) e entrevistas realizadas com clientes e operadores 

                                                      
91

 Mercadorias em objetos com mais de 30 Kg 
92

 Operações de Logística a montante das entregas 
93

 Inclui tráfego Inbound. 
94

 Não inclui tráfego Inbound. 
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A tendência de evolução positiva evidencia duas etapas nos últimos 15 anos. 

No período 2000-2011, a variação média anual atingiu 7,3%, tendo sido suportada sobretudo pela 

adesão crescente à externalização do serviço de entregas e pela conjuntura económica favorável. 

No período 2011-2014, a variação média anual foi de 12.3%, sendo impactada sobretudo pela 

adesão crescente ao comércio eletrónico. O crescimento nesta fase só não foi mais intenso porque 

a conjuntura económica exerceu pressão negativa sobre o tráfego interno e ibérico. 

Figura 64 – Etapas de evolução do tráfego de encomendas (unidade: milhões de euros) 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas qualitativas com clientes não residenciais 

 

A análise evolutiva da receita revela comportamento menos dinâmico que o tráfego físico, por 

efeito da elevada competitividade do preço entre operadores.  

De acordo com as entrevistas individuais aprofundadas, a dinâmica do volume do tráfego é 

influenciada por: 

 Evolução da economia; 

 Alterações nos processos de compra dos destinatários; 

 Aglutinação de objetos. 
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O comportamento deste segmento evidencia forte sensibilidade à evolução da economia, variando 

no mesmo sentido. Nos períodos de crescimento económico tende a ocorrer aumento de tráfego 

por incremento da frequência de compra e da compra média e pelo surgimento de novos produtos 

e serviços. Nos períodos de recessão tende a ocorrer diminuição de tráfego, salvo se existem 

efeitos de compensação, como ocorreu recentemente com o comportamento das exportações. 

As alterações nos processos de compra, com adesão crescente à utilização híbrida de canais físicos 

e digitais, estão a contribuir fortemente para o dinamismo atualmente visível neste segmento. 

O único elemento pressionante em termos de contração das encomendas está relacionado com a 

progressiva tendência para aglutinação de objetos no mesmo envio. Este procedimento, ainda que 

incremente o peso médio por envio, contrai o total de entregas retirando valor ao mercado. 

Figura 65 – Fatores influenciadores da dinâmica do tráfego de encomendas 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas qualitativas com clientes não residenciais 

 

Para além das encomendas (€361,2 milhões), serviços de grande porte (€245,3 milhões) e serviços 

complementares de logística (€44,6 milhões), os operadores CEP prestam ainda outros serviços 

que, na presente pesquisa foram quantificados em €186,3 milhões no ano de 2014. 
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Figura 66 - Serviços complementares prestados pelos operadores CEP 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas qualitativas com clientes não residenciais 
 

8.2. Estrutura da procura 

Os hábitos de externalização dos serviços logísticos ainda não estão consolidados entre os clientes 

não residenciais, pelo que a procura ainda se encontra em fase de estruturação. 

Tal facto contribui para que os segmentos de clientes ainda não estejam robustamente 

consolidados. 

À luz da realidade atual os processos de segmentação encontram-se ainda na fase de orientação 

setorial, procurando os operadores criar especialização operativa para afirmar diferenciação em 

cada setor. 

Entre os setores com maior atratividade para especialização salientam-se: setor automóvel, saúde e 

farmácia, têxtil, aeroespacial, ótica e banca. O segmento de e-vendedores começa a ganhar 

consistência, sendo presumível a sua consideração a curto prazo. Se tal acontecer, este segmento 

será constituído pelos clientes não residenciais que possuem atividade de venda online, de forma 

exclusiva ou parcial. 

Ainda que de forma não afirmativa, alguns operadores aparentam orientar a condução do mercado 

a partir dos referenciais geográficos (diferenciando entre segmento interno e segmento 
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internacional) ou a partir das características dos destinatários (diferenciando entre clientes não 

residenciais, vulgo B2B, e clientes residenciais, vulgo B2C). 

A decomposição do mercado em função dos destinatários já evidencia boa aceitação entre os 

intervenientes, sobretudo porque o segmento dos clientes residenciais está a aumentar de forma 

relevante. Em 2014 o segmento B2C já representa 22,3% do valor do mercado, o que se afirma 

relevante. 

8.3. Estrutura da oferta 

Na atualidade, a estrutura da oferta é descortinável em termos de segmentos produto, sendo esta 

delimitada por quatro referenciais: 

 Tipologia de serviços prestados; 

 Tipo de objetos; 

 Gama de serviços; 

 Grau de especialização. 

A conjunção destes referenciais faz emergir a existência de quatro segmentos produto, tal como 

ilustrado na figura 67. 

Figura 67 – Segmentação produto de encomendas 

 

Fonte: Sistematização a partir de entrevistas qualitativas com operadores do mercado expresso 
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 Segmento CEP, constituído pelos serviços de estafetagem e encomendas até 30 Kg. 

 Segmento Grande Porte, integrado por objetos com peso superior a 30 Kg expedidos pelos 

operadores CEP. 

 Segmento de Logística Integrada, relativo à prestação de serviços de forma total ou parcial 

na cadeia logística. 

 Segmento de Serviços de Apoio, integrado pela prestação de serviços de suporte à entrega 

e/ou à recolha. 

As características específicas descritivas do segmento CEP são: 

 Configura o segmento mais relevante do negócio de encomendas; 

 Está associado a entregas fracionadas, possuindo diversidade de padrões e horários de 

entregas, mas subordinados a rapidez; 

 Os operadores de CEP estão orientados para o tráfego até 30kg, mas estão a alargar âmbito 

no sentido de incorporar progressivamente encomendas de médio porte (até 70kg); 

 Em termos de orientação geográfica este segmento possui três tipos de procura: 

o Nacional; 

o Ibérica; 

o Resto do mundo. 

 A maioria do tráfego é B2B mas o segmento B2C está a crescer significativamente; 

 No tráfego B2B está a ocorrer tendência para especialização setorial (Ex: Farmacêutico, 

automóvel, têxteis e bebidas, etc.); 

 No futuro B2C irá ocorrer disputa na apresentação de soluções alternativas de locais de 

entrega e sobretudo na criação de redes que permitam chegar a casa dos destinatários no 

momento pretendido. 

O segmento de Grande Porte é suscetível de caracterizar através dos seguintes referenciais: 

 É constituído pela disponibilidade de soluções de expedição vocacionadas para grandes 

volumes em cada envio; 

 Os operadores estão orientados para elevada dimensão e entregas mais centralizadas; 

 Este segmento é altamente competitivo em preço requerendo elevada capacidade de 

otimização; 

 Os operadores deste segmento estão a procurar diversificação de soluções para o mercado 

das encomendas (Ex: Torrestir com a Skynet, Rangel com a Rangel Pharma). 
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No segmento de logística integrada predomina os seguintes elementos diferenciados: 

 A oferta tende a contemplar todas as funcionalidades da cadeia logística; 

 A disponibilização deste serviço visa aumentar a venda média e sobretudo criar barreiras à 

saída; 

 Os operadores CEP substituem-se aos clientes na execução dos serviços logísticos. 

Finalmente, o segmento de serviços de apoio evidencia as seguintes características: 

 Contempla oferta complementar ao setor CEP e logística integrada; 

 É configurado por serviços de facilitação na componente final da cadeia de entrega; 

 Integra três tipologias de serviços: 

o Meios de pagamento; 

o Facilitação de entrega; 

o Gestão de devoluções incluindo logística inversa. 

 Este segmento está em progressão por associação às compras online. 

 

8.4. Evolução previsível do tráfego de encomendas 

No caso das encomendas o processo de modelização, efetuado através de regressão linear 

múltipla, permitiu identificar a existência de duas variáveis explicativas: 

 Taxa de compradores online; 

 Produto Interno Bruto. 

As duas variáveis revelam comportamento direto com o tráfego de encomendas. 

A constatação de que a evolução das encomendas pode ser explicada pelas duas variáveis atrás 

descritas pode ser observada na figura 68, a qual descreve, comparativamente, a evolução do 

comportamento real da procura no período 2000-2014 e a evolução do comportamento explicado 

pelo modelo. 



 

Comportamentos de Utilização de Produtos e Serviços Postais pelos Clientes Não Residenciais    125 

Figura 68 – Comportamento de evolução do tráfego de encomendas 2000-2014 

 

A confirmação da validade da medida de ajustamento é demonstrada pela informação contida no 

quadro 32, revelando r2 ajustado de 0,988, com boa capacidade explicativa e boa capacidade de 

generalização para previsão para existência de proximidade entre r2 e r2 ajustado. 

Quadro 32 – Medição de Ajustamento do Modelo 

 

Complementarmente, a informação estatística revela que o modelo obtido possui significância 

estatística, tal como se constata no quadro 33: 

Quadro 33 – Significância das Variáveis 

 

 

Medição de Ajustamento do Modelo

Muito boa capacidade explicativa

Boa capacidade de generalização para

previsão porque existe proximidade

entre R2 e R2 Ajustado

Sumário do Modelo

Modelo R R2 R2

Ajustado
Erro padrão da 

estimativa
Durbin-
Watson

1 0,995 0,990 0,988 10,493 1,538

Preditores: Índice de taxa de compradores online e , Índice do PIB

Variável Dependente: Encomendas
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Como corolário, a equação da previsão da procura de encomendas pode ser formulada através de: 

 

Em que: Y = procura futura 

C_NET = Taxa de compradores online 

PIB = Produto Interno Bruto 

A aplicação da equação de procura previsional permite aferir a possibilidade de três 

comportamentos potenciais (ver figura 69): 

 Cenário normal – Corresponde à quantificação direta decorrente da equação 

 Cenário otimista – Corresponde a quota superior da equação considerando intervalo de 

confiança de 95% 

 Cenário pessimista – Corresponde à quota inferior, para o mesmo intervalo de confiança 

Figura 69 - Quantificação potencial da evolução da procura de encomendas (2015-2018) 

 

A quantificação dos cenários acima referidos evidencia que o tráfego de encomendas no período 

2015-2018 poderá atingir a seguinte dimensão: 

Quadro 34 – Quantidade potencial de evolução da procura de encomendas (2015-2018) 
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9. Caracterização do mercado de serviços postais 
9.1. Características atuais 

Tendo em consideração a informação descrita nos capítulos 5 a 8, é possível extrair as seguintes 

conclusões sobre as características do mercado de serviços postais. 

1. Os segmentos de correio endereçado estão a ser fortemente impactados pela sucessão de 

novas soluções digitais; 

2. O correio transacional tem conseguido atenuar o decréscimo de receita, face à diminuição 

do volume; 

3. O tráfego do correio transacional é influenciado pela evolução da economia, disposições 

legais, caraterísticas da gama de produtos e serviços dos emissores e pelos esforços e ações 

de e-substituição; 

4. A partir de 2005 o comportamento evolutivo do correio transacional deixou de ser explicado 

pelos indicadores económicos relacionados com o PIB, uma vez que estes não apresentam 

padrões de evolução tão regulares como o decréscimo que se verifica no volume de tráfego 

de correio transacional; 

5. A procura é muito concentrada quer por tipo de entidades (15% emitem 84,5% do tráfego) 

quer em termos setoriais (estado, banca e seguros, telecomunicações e outras utilities 

captam 82,3% do tráfego); 

6. No modelo econométrico obtido, o comportamento do tráfego do correio transacional é 

explicado positivamente pelo investimento público e negativamente pela taxa de 

utilizadores de computadores pessoais; 

7. Os utilizadores evidenciam baixa recordatória dos operadores emergentes. Percecionam a 

inexistência de alternativas para expedição de objetos em grande escala. Revelam alguma 

resistência à adesão de novos operadores, sobretudo se estes não disponibilizarem serviço 

integral, nomeadamente em termos geográficos; 

8. O correio editorial difundiu, em 2014, 64,4 milhões de objetos correspondendo a €21,2 

milhões; 

9. O tráfego do correio editorial é influenciado pela estrutura etária da população, pela 

tendência de digitalização das publicações e pelo surgimento de plataformas de gestão de 

clientes, através das quais as entidades estabelecem interface direto com os destinatários, 

minimizando a necessidade de expedição de publicações físicas; 
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10. No modelo econométrico aferido, o comportamento do tráfego do correio editorial é 

positivamente explicado pelo investimento em comunicação e pelas tiragens das 

publicações e negativamente pelo PIB e pela taxa de visitas aos sítios da internet; 

11. O correio publicitário endereçado revela diminuição média anual de 9,1% nos últimos 10 

anos; 

12. O tráfego do correio publicitário endereçado é influenciado pela evolução do consumo, 

pelos orçamentos de comunicação e pela adesão a canais digitais; 

13. O comportamento do tráfego do correio publicitário endereçado é explicado pela taxa de 

compradores online e pelo volume de negócios na internet, apresentando correlação 

negativa; 

14. As encomendas são o segmento mais dinâmico em volume, tendo crescido 12,1% ao ano no 

período de 2001 – 2014; 

15. O tráfego de encomendas é positivamente influenciado pela evolução do PIB, pela alteração 

dos processos de compra, nomeadamente com a adesão ao comércio eletrónico. Ao invés é 

influenciado negativamente pelas estratégias de contenção de custos adotadas pelos 

expedidores, recorrendo particularmente à aglutinação de objetos por envio; 

16. O segmento encomendas representou, em 2014, €361,2 milhões. Os objetos direcionados 

para clientes residenciais já representam 22,3%, apresentando tendência positiva; 

17. A evolução do tráfego de encomendas é explicada pelo PIB e pela taxa de compradores 

online, revelando correlação positiva. 

 

9.2. Evolução provisional  

A junção dos efeitos da evolução previsional para cada segmento permite admitir que em 2018 o 

volume de tráfego tenderá a atingir 782 milhões de objetos, considerando a variação anual média 

de -2,6%. 
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Figura 70 – Evolução do Tráfego 

 

A banda de variação, para um intervalo de confiança a 95%, evidencia que o tráfego poderá, no 

cenário pessimista, atingir 769 milhões de objetos e no cenário otimista €815 milhões. 

Quadro 35 – Evolução previsional do tráfego total do mercado de serviços postais (unidade: milhões de objetos) 

 2015 2016 2017 2018 
CAGR  

(2015-2018) 

Cenário real 851 831 793 782 -2,6% 

Cenário otimista 867 853 826 825 -1,6% 

Cenário pessimista 837 817 779 769 -3,0% 

 

O correio publicitário endereçado e o correio editorial continuam a evidenciar diminuição 

significativa do tráfego, visto que a variação anual média tenderá a ser, respetivamente -15.9% e -

6.9%. 

O correio transacional evidencia sintomas de desaceleração do decréscimo, com variação anual 

média de -1,5%. 

O segmento de encomendas continua a reunir condições para assegurar crescimento do tráfego, 

com variação anual média de 2,5%. 

Quadro 36 – Evolução previsional do tráfego por segmento (2014-2018) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
CAGR 

(2014-2018) 

Correio Transacional 697 691 686 661 656 -1,5% 

Correio Editorial 64 55 51 48 48 -6,9% 

Correio Publicitário 70 65 55 43 35 -15,9% 

Encomendas 39 39 40 41 43 +2,5% 
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A evolução previsível continuará a provocar alterações na importância relativa dos segmentos 

estratégicos, resultando: 

 Continuação da diminuição do peso do correio editorial; 

 Continuação da diminuição do peso do correio publicitário endereçado; 

 Aumento do peso do correio transacional por efeito da diminuição das tipologias anteriores; 

 Aumento do peso das encomendas por incremento efetivo do tráfego. 

Figura 71 – Previsão do Peso dos segmentos em Volume (%) 
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10. Conclusões Finais 
 

Em função da informação reportada neste relatório, sistematizam-se as seguintes conclusões finais: 

1. O TRÁFEGO POSTAL NO ESPAÇO EUROPEU REVELA TENDÊNCIA DECRESCENTE 

A capitação postal não explica a intensidade do decréscimo. 

2. A TENDÊNCIA DECRESCENTE EVIDENCIA COMPORTAMENTO DIFERENCIADO EM TRÊS 

TIPOLOGIAS DE PAÍSES 

Os países com decréscimo acentuado são: Dinamarca, Espanha, Reino Unido e Itália. 

Portugal está integrado nos países com decréscimo médio, conjuntamente com a Holanda, 

Suécia e França. Entre os países com menor tendência de decréscimo incluem-se Áustria, 

Alemanha e Polónia. 

3. O SETOR DO CORREIO É CONSTITUÍDO POR UM SEGMENTO DE CORREIO NÃO ENDEREÇADO E 

4 SEGMENTOS DE CORREIO ENDEREÇADO  

Os quatro segmentos de correio endereçado em 2013 atingiram 870,4 milhões de objetos 

em volume e €804,1 milhões em valor. 

4. OCORREU DIMINUIÇÃO DE 34,9 MILHÕES DE OBJETOS NOS 4 SEGMENTOS (2000-2014) 

Correio publicitário e editorial são os segmentos com mais decréscimo médio de volume 

(respetivamente -9,7% e -7,7% no período 2006-2014). O segmento transacional também 

apresentou decréscimo (-3,5% em 2006-2014). O segmento de encomendas revela 

tendência positiva no volume de tráfego (crescimento médio anual de 7,3% no período 

2006-2014). 

5. OS SEGMENTOS DE CORREIO ENDEREÇADO ESTÃO A SER FORTEMENTE IMPACTADOS PELA 

SUCESSÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DIGITAIS 

A partir de 2005 o comportamento evolutivo do correio transacional deixou de ser explicado 

pelos indicadores económicos. 

6. A PROCURA É MUITO CONCENTRADA POR TIPO DE ENTIDADES E POR SETORES 

15% das entidades emitem 84,5% do tráfego e os setores Estado, banca e seguros, 

telecomunicações e outras utilities captam 82,3% do tráfego. 

7. ADMITINDO A INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES DISRUPTIVAS O TRÁFEGO DO CORREIO 

TRANSACIONAL EM 2018 PODERÁ VARIAR ENTRE 654 E 667 MILHÕES DE OBJETOS  
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O comportamento do tráfego do correio transacional é explicado positivamente pelo 

investimento público e negativamente pela taxa de utilizadores de computadores pessoais. 

8. ADMITINDO A INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES DISRUPTIVAS, O TRÁFEGO DO CORREIO 

EDITORIAL EM 2018 PODERÁ VARIAR ENTRE 45 E 51 MILHÕES DE OBJETOS 

O comportamento do tráfego do correio editorial é positivamente explicado pelo 

investimento em comunicação e pelas tiragens das publicações e negativamente 

correlacionado com o PIB e com a taxa de visitas aos sítios da internet. 

9. PREVISIONALMENTE, O TRÁFEGO DO CORREIO PUBLICITÁRIO ENDEREÇADO DEVERÁ EM 2018 

ATINGIR ENTRE 31 E 40 MILHÕES DE OBJETOS 

O comportamento do tráfego do correio publicitário endereçado é explicado pela taxa de 

compradores online e pelo volume de negócios na Internet, apresentando correlação 

negativa. 

10. NO HORIZONTE DE 2018 AS ENCOMENDAS PODERÃO ATINGIR TRÁFEGO ENTRE 39 E 47 

MILHÕES DE OBJETOS, COM CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL DE 2,7%. 

A evolução do tráfego de encomendas é explicada pelo PIB e pela taxa de compradores 

online, revelando correlação positiva. 
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11. Glossário 
 

B2B 
Business to business. Tráfego distribuído a destinatários não 

residenciais 

B2C Business to consumer. Tráfego distribuído a destinatários residenciais 

CAGR 
Compound Annual Growth Rate. Taxa de crescimento anual 

composta  

CORREIO TRANSACIONAL 

 Correio que aglutina a correspondência expedida pelos clientes não 

residenciais, maioritariamente relacionado com relações comerciais 

estabelecidas entre os emissores e os recetores. 

 

CORREIO EDITORIAL 

O correio editorial integra o tráfego postal associado à expedição de 

publicações, podendo estas ser ou não de natureza comercial. As 

publicações de natureza comercial podem títulos de imprensa escrita 

(jornais ou revistas objeto de venda, normalmente através de 

assinatura) ou livros. As publicações de natureza não comercial (pelo 

menos de forma direta) traduzem-se em peças de comunicação, 

podendo estas ser publicações periódicas ou catálogos. 

CORREIO PUBLICITÁRIO 

ENDEREÇADO 

O correio publicitário endereçado é constituído pelo tráfego 

associado a objetos que visam, de forma direta ou indireta, agir no 

processo de compra dos destinatários. 

ENCOMENDAS 

Envio de objetos com peso até 30Kg através de operador do serviço 

universal ou de correio expresso com prazo de entrega, registo e 

controlo do percurso  

E-GOVERNO 
Substituição de comunicação física (suportada em papel) nas relações 

bilaterais estabelecida entre Estado e Cidadãos 

E-SUBSTITUIÇÃO 
Substituição de comunicação física (suportada em papel) por 

comunicação suportada em meios digitais 

PRINTING & FINISHING 

Serviço de tratamento e impressão de documentos destinados a 

expedição postal, maioritariamente associados ao envio de correio 

transacional decorrente da compra e adesão a produtos e serviços. 

Este serviço tende a possuir regularidade 
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Anexo – Metodologia de cálculo do modelo de 
previsão da procura 
 

O processo de modelização da previsão da procura foi efetuado com base na sequência 

metodológica sistematizada na figura 72, a qual contempla cinco etapas: 

 Identificação das variáveis potenciais; 

 Recolha de dados históricos anuais (2000-2015); 

 Teste de variáveis explicativas; 

 Obtenção de equações de precisão; 

 Cálculo dos volumes previsionais para o período 2015-2018. 

Figura 72 – Sequência metodológica 

 

1. Identificação das variáveis potenciais 

A identificação das variáveis potenciais foi efetuada a partir dos seguintes procedimentos: 

 Despiste de alternativas nas entrevistas qualitativas com clientes não residenciais e com 

operadores postais; 

 Validação estatística das alternativas através de pesquisa quantitativa; 

 Garantia da obtenção de dados significativos para a projeção no período 2015-2018. 

Os resultados quantitativos demonstraram que as variáveis potencialmente explicativas podem 

estar aglutinadas em três dimensões, podendo o respetivo impacto ser diferenciado em cada 
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segmento do correio endereçado: variáveis macroeconómicas, variáveis relacionadas com a e-

substituição e variáveis relacionadas com comunicação. 

As variáveis macroeconómicas que, potencialmente, emergiam como pertinentes foram: 

 PIB 

 Investimento público 

 Investimento privado 

 Consumo das famílias 

 Índice de confiança dos consumidores 

 Taxa de desemprego 

 Volume de exportações 

 Volume de importações 

As variáveis relacionadas com a e-substituição que revelam capacidade explicativa foram: 

 Utilizadores de computadores 

 Utilizadores de internet 

 Compradores online 

 Visitas a sítios na Internet 

 Páginas de Internet visualizadas 

 Penetração de Internet banking 

 Volume de negócios na Internet 

Finalmente as variáveis relacionadas com a comunicação, particularmente impactantes no correio 

editorial e no correio publicitário endereçado foram: 

 Investimento publicidade na Internet 

 Investimento em comunicação 

 Índice de evolução das tiragens (imprensa) 

2. Recolha de dados históricos 

Esta etapa, de natureza meramente operativa, consistiu na seleção das fontes adequadas para 

obtenção dos dados reais de cada variável considerada. 

Pela diferente natureza das variáveis utilizadas, os dados históricos estão disponíveis em diferentes 

estruturas temporais (por exemplo, para as variáveis relacionadas com o tráfego dos segmentos de 

correio endereçado existe informação ao trimestre, mas para indicadores de e-substituição apenas 

se encontram disponíveis dados anuais).  
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A recolha foi efetuada de forma exaustiva para os intervalos de tempo disponíveis, mas ao se 

uniformizar a coleta de dados, considerou-se apenas os valores anuais entre o ano 2000 e 2014. A 

agregação dos dados disponíveis ao trimestre/ semestre em dados anuais permite não ter de 

recorrer a técnicas de projeção de dados, melhorando a qualidade do modelo. 

A escolha do intervalo temporal 2000 – 2014 resulta das seguintes considerações: 

 Os dados do tráfego postal disponíveis com as características definidas pela ANACOM, 

remontam ao ano 2000; 

 Não existem dados relativos às variáveis de e-substituição anteriores a 2000; 

 O padrão de evolução do tráfego postal em anos anteriores não é suscetível de reproduzir 

em anos futuros, pelo que não contribui para melhor ajustamento do modelo. 

A pesquisa de fontes levou em consideração os seguintes requisitos: 

 Preferência por fontes oficiais (ex: ANACOM, INE); 

 Recurso a fontes consideradas de referência nas respetivas áreas de intervenção (ex: 

Associação Portuguesa de Controlo de Tiragens e ACEPI – Associação da Economia Digital). 

Os dados obtidos para as variáveis macroeconómicas foram: 

 

Relativamente às variáveis da e-substituição e comunicação os dados obtidos foram: 
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Procedeu-se igualmente à recolha dos dados históricos da evolução do tráfego dos segmentos de 

correio endereçado. 

 

As series cronológicas utilizadas têm 15 pontos de observação devido à dificuldade em obter séries 

temporais mais alargadas, nomeadamente no caso da variável e-substituição, como anteriormente 

indicado. 
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3. Testes das variáveis explicativas 

Para cada variável foram obtidos indicadores para aferição da evolução no período 2000-2014. 

 Cálculo de índices para todas as séries temporais recolhidas (dimensões e segmentos 

postais), tendo como ano base 200595.  

 Cálculo das médias móveis aritméticas a dois anos para os índices (mmit= 
2

II t1)(t


 , sendo t 

o momento da série temporal)96. 

Para cada um dos indicadores acima referidos procedeu-se à análise das matrizes de correlação 

entre os mesmos e os indicadores de evolução do tráfego de cada segmento de correio 

endereçado.  

As matrizes de correlação contêm os coeficientes de correlação de Pearson que medem 

intensidade da relação linear entre os valores quantitativos de indicadores emparelhados dois a 

dois. 

As relações lineares identificadas são tanto maiores quanto o valor da correlação de Pearson se 

aproxima de um (no caso de uma correlação linear positiva) ou de menos um (no caso de uma 

correlação linear negativa). Um valor próximo de zero indica que não há correlação linear entre as 

variáveis analisadas. 

As correlações obtidas entre os indicadores de evolução do tráfego de cada segmento de correio 

endereçado e os indicadores económicos e de comunicação recolhidos são elevadas, e próximas de 

um ou menos um, o que suporta a hipótese de existirem relações lineares entre os pares de 

variáveis. 

  

                                                      
95

 Tomou-se este como ano de referência porque neste ano acentuou-se a tendência de quebra no tráfego postal. 
96

 A utilização de médias móveis em séries temporais é um dos métodos mais antigos, sendo utilizado na econometria e 
em modelos de previsão para efetuar o alisamento entre pontos das séries e assim eliminar distorções pontuais. A 
utilização desta metodologia visa ampliar as técnicas utilizadas de modo a conseguir encontrar o modelo previsional 
mais adequado. 
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PIB (I)
INVESTIMENTO 

PÚBLICO (I)

INVESTIMENTO 

PRIVADO (I)

CONSUMO DAS 

FAMÍLIAS (I)

ÍNDICE DE 

CONFIANÇA 

DOS 

CONSUMIDORES 

 (I)

TAXA DE 

DESEMPREGO (I)

EXPORTAÇÕES 

(I)

IMPORTAÇÕES 

(I)

CORREIO 

TRANSACIONAL  

  (I)

CORREIO 

EDITORIAL  (I)

CORREIO 

PUBLICITÁRIO  

(I)

ENCOMENDAS  

(I)

Correlação de Pearson 1 -,142 -,287 ,998
**

-,709
**

,670
** ,379 ,913

**
-,553

*
-,836

**
-,732

**
,746

**

Sig. (2-tailed) ,614 ,301 ,000 ,003 ,006 ,164 ,000 ,032 ,000 ,002 ,001

Correlação de Pearson -,142 1 ,518
* -,139 ,195 -,643

** -,497 -,259 ,716
** ,458 ,576

*
-,577

*

Sig. (2-tailed) ,614 ,048 ,621 ,486 ,010 ,060 ,351 ,003 ,086 ,024 ,024

Correlação de Pearson -,287 ,518
* 1 -,284 ,519

*
-,856

**
-,917

** -,214 ,885
**

,719
**

,795
**

-,743
**

Sig. (2-tailed) ,301 ,048 ,304 ,048 ,000 ,000 ,444 ,000 ,003 ,000 ,002

Correlação de Pearson ,998
** -,139 -,284 1 -,703

**
,671

** ,383 ,928
**

-,553
*

-,841
**

-,741
**

,754
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,621 ,304 ,003 ,006 ,158 ,000 ,033 ,000 ,002 ,001

Correlação de Pearson -,709
** ,195 ,519

*
-,703

** 1 -,672
**

-,559
*

-,540
*

,573
*

,764
**

,662
**

-,639
*

Sig. (2-tailed) ,003 ,486 ,048 ,003 ,006 ,030 ,038 ,026 ,001 ,007 ,010

Correlação de Pearson ,670
**

-,643
**

-,856
**

,671
**

-,672
** 1 ,866

**
,652

**
-,974

**
-,941

**
-,974

**
,960

**

Sig. (2-tailed) ,006 ,010 ,000 ,006 ,006 ,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,379 -,497 -,917
** ,383 -,559

*
,866

** 1 ,407 -,875
**

-,787
**

-,844
**

,722
**

Sig. (2-tailed) ,164 ,060 ,000 ,158 ,030 ,000 ,132 ,000 ,001 ,000 ,002

Correlação de Pearson ,913
** -,259 -,214 ,928

**
-,540

*
,652

** ,407 1 -,549
*

-,798
**

-,735
**

,731
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,351 ,444 ,000 ,038 ,008 ,132 ,034 ,000 ,002 ,002

Correlação de Pearson -,553
*

,716
**

,885
**

-,553
*

,573
*

-,974
**

-,875
**

-,549
* 1 ,874

**
,940

**
-,905

**

Sig. (2-tailed) ,032 ,003 ,000 ,033 ,026 ,000 ,000 ,034 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson -,836
** ,458 ,719

**
-,841

**
,764

**
-,941

**
-,787

**
-,798

**
,874

** 1 ,976
**

-,924
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,086 ,003 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson -,732
**

,576
*

,795
**

-,741
**

,662
**

-,974
**

-,844
**

-,735
**

,940
**

,976
** 1 -,944

**

Sig. (2-tailed) ,002 ,024 ,000 ,002 ,007 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,746
**

-,577
*

-,743
**

,754
**

-,639
*

,960
**

,722
**

,731
**

-,905
**

-,924
**

-,944
** 1

Sig. (2-tailed) 0,001 0,024 0,002 0,001 0,010 0,000 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

CORREIO 

TRANSACIONAL  

(I)
CORREIO 

EDITORIAL  (I)

CORREIO 

PUBLICITÁRIO  (I)

ENCOMENDAS  (I)

ÍNDICE DE 

CONFIANÇA DOS 

CONSUMIDORES 
TAXA DE 

DESEMPREGO (I)

EXPORTAÇÕES (I)

IMPORTAÇÕES (I)

Correlations

PIB (I)

INVESTIMENTO 

PÚBLICO (I)

INVESTIMENTO 

PRIVADO (I)

CONSUMO DAS 

FAMÍLIAS (I)
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UTILIZADORES 

DE PCS  (I)

UTILIZADORES 

DE INTERNET  (I)

COMPRADORES 

ONLINE  (I)

VISITAS A 

SÍTIOS NA 

INTERNET (I)

PÁGINAS 

VISUALIZADAS 

(I)

PENETRAÇÃO 

DE INTERNET 

BANKING  (I)

VOLUME DE 

NEGÓCIOS NA 

INTERNET (I)

INVESTIMENTO 

PUBLICIDADE 

NA INTERNET (I)

INVESTIMENTO 

EM 

COMUNICAÇÃO 

(I)

ÍNDICE DE 

EVOLUÇÃO 

DAS TIRAGENS  

(IMPRENSA)  (I)

CORREIO 

TRANSACIONAL  

  (I)

CORREIO 

EDITORIAL  (I)

CORREIO 

PUBLICITÁRIO  

(I)

ENCOMENDAS  

(I)

Correlação de Pearson 1 ,998
**

,968
**

,983
**

,953
**

,995
**

,967
**

,934
**

-,653
** -,142 -,887

**
-,979

**
-,962

**
,951

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,008 ,614 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,998
** 1 ,971

**
,988

**
,959

**
,998

**
,972

**
,942

**
-,651

** -,145 -,886
**

-,985
**

-,967
**

,953
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,605 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,968
**

,971
** 1 ,985

**
,982

**
,969

**
,986

**
,965

**
-,792

** -,351 -,951
**

-,970
**

-,991
**

,952
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,200 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,983
**

,988
**

,985
** 1 ,990

**
,988

**
,990

**
,967

**
-,718

** -,267 -,904
**

-,991
**

-,984
**

,944
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,335 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,953
**

,959
**

,982
**

,990
** 1 ,959

**
,987

**
,969

**
-,776

** -,374 -,911
**

-,975
**

-,981
**

,923
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,170 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,995
**

,998
**

,969
**

,988
**

,959
** 1 ,974

**
,946

**
-,651

** -,156 -,888
**

-,985
**

-,968
**

,951
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,580 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,967
**

,972
**

,986
**

,990
**

,987
**

,974
** 1 ,991

**
-,746

** -,350 -,911
**

-,984
**

-,994
**

,932
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,202 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,934
**

,942
**

,965
**

,967
**

,969
**

,946
**

,991
** 1 -,731

** -,399 -,895
**

-,962
**

-,984
**

,911
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,140 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson -,653
**

-,651
**

-,792
**

-,718
**

-,776
**

-,651
**

-,746
**

-,731
** 1 ,742

**
,858

**
,686

**
,763

**
-,673

**

Sig. (2-tailed) ,008 ,009 ,000 ,003 ,001 ,009 ,001 ,002 ,002 ,000 ,005 ,001 ,006

Correlação de Pearson -,142 -,145 -,351 -,267 -,374 -,156 -,350 -,399 ,742
** 1 ,447 ,217 ,355 -,206

Sig. (2-tailed) ,614 ,605 ,200 ,335 ,170 ,580 ,202 ,140 ,002 ,095 ,438 ,194 ,462

Correlação de Pearson -,887
**

-,886
**

-,951
**

-,904
**

-,911
**

-,888
**

-,911
**

-,895
**

,858
** ,447 1 ,874

**
,940

**
-,905

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,095 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson -,979
**

-,985
**

-,970
**

-,991
**

-,975
**

-,985
**

-,984
**

-,962
**

,686
** ,217 ,874

** 1 ,976
**

-,924
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,438 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson -,962
**

-,967
**

-,991
**

-,984
**

-,981
**

-,968
**

-,994
**

-,984
**

,763
** ,355 ,940

**
,976

** 1 -,944
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,194 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,951
**

,953
**

,952
**

,944
**

,923
**

,951
**

,932
**

,911
**

-,673
** -,206 -,905

**
-,924

**
-,944

** 1

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,462 0,000 0,000 0,000

INVESTIMENTO 

PUBLICIDADE NA 

INTERNET (I)
INVESTIMENTO 

EM 

COMUNICAÇÃO (I)
ÍNDICE DE 

EVOLUÇÃO DAS 

TIRAGENS  
CORREIO 

TRANSACIONAL  

(I)
CORREIO 

EDITORIAL  (I)

Correlations

UTILIZADORES 

DE PCS  (I)

UTILIZADORES 

DE INTERNET  (I)

COMPRADORES 

ONLINE  (I)

VISITAS A SÍTIOS 

NA INTERNET (I)

PÁGINAS 

VISUALIZADAS (I)

PENETRAÇÃO DE 

INTERNET 

BANKING  (I)
VOLUME DE 

NEGÓCIOS NA 

INTERNET (I)

CORREIO 

PUBLICITÁRIO  (I)

ENCOMENDAS  (I)

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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PIB (MMi)
INVESTIMENTO 

PÚBLICO (MMi)

INVESTIMENTO 

PRIVADO (MMi)

CONSUMO DAS 

FAMÍLIAS (MMi)

ÍNDICE DE 

CONFIANÇA 

DOS 

CONSUMIDORES 

 (MMi)

TAXA DE 

DESEMPREGO 

(MMi)

EXPORTAÇÕES 

(MMi)

IMPORTAÇÕES 

(MMi)

CORREIO 

TRANSACIONAL  

  (MMi)

CORREIO 

EDITORIAL  

(MMi)

CORREIO 

PUBLICITÁRIO  

(MMi)

ENCOMENDAS  

(MMi)

Correlação de Pearson 1 -,167 -,276 ,999
**

-,760
**

,671
** ,363 ,949

**
-,567

*
-,834

**
-,756

**
,767

**

Sig. (2-tailed) ,568 ,339 ,000 ,002 ,009 ,202 ,000 ,035 ,000 ,002 ,001

Correlação de Pearson -,167 1 ,533
* -,167 ,304 -,666

**
-,536

* -,307 ,731
** ,481 ,573

*
-,617

*

Sig. (2-tailed) ,568 ,050 ,568 ,291 ,009 ,048 ,286 ,003 ,082 ,032 ,019

Correlação de Pearson -,276 ,533
* 1 -,277 ,663

**
-,856

**
-,954

** -,229 ,893
**

,723
**

,792
**

-,737
**

Sig. (2-tailed) ,339 ,050 ,337 ,010 ,000 ,000 ,430 ,000 ,003 ,001 ,003

Correlação de Pearson ,999
** -,167 -,277 1 -,755

**
,673

** ,367 ,956
**

-,566
*

-,838
**

-,762
**

,772
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,568 ,337 ,002 ,008 ,196 ,000 ,035 ,000 ,002 ,001

Correlação de Pearson -,760
** ,304 ,663

**
-,755

** 1 -,816
**

-,721
**

-,652
*

,759
**

,871
**

,830
**

-,775
**

Sig. (2-tailed) ,002 ,291 ,010 ,002 ,000 ,004 ,012 ,002 ,000 ,000 ,001

Correlação de Pearson ,671
**

-,666
**

-,856
**

,673
**

-,816
** 1 ,879

**
,674

**
-,984

**
-,944

**
-,976

**
,967

**

Sig. (2-tailed) ,009 ,009 ,000 ,008 ,000 ,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,363 -,536
*

-,954
** ,367 -,721

**
,879

** 1 ,368 -,892
**

-,798
**

-,850
**

,745
**

Sig. (2-tailed) ,202 ,048 ,000 ,196 ,004 ,000 ,196 ,000 ,001 ,000 ,002

Correlação de Pearson ,949
** -,307 -,229 ,956

**
-,652

*
,674

** ,368 1 -,567
*

-,822
**

-,765
**

,772
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,286 ,430 ,000 ,012 ,008 ,196 ,034 ,000 ,001 ,001

Correlação de Pearson -,567
*

,731
**

,893
**

-,566
*

,759
**

-,984
**

-,892
**

-,567
* 1 ,888

**
,936

**
-,926

**

Sig. (2-tailed) ,035 ,003 ,000 ,035 ,002 ,000 ,000 ,034 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson -,834
** ,481 ,723

**
-,838

**
,871

**
-,944

**
-,798

**
-,822

**
,888

** 1 ,988
**

-,936
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,082 ,003 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson -,756
**

,573
*

,792
**

-,762
**

,830
**

-,976
**

-,850
**

-,765
**

,936
**

,988
** 1 -,957

**

Sig. (2-tailed) ,002 ,032 ,001 ,002 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,767
**

-,617
*

-,737
**

,772
**

-,775
**

,967
**

,745
**

,772
**

-,926
**

-,936
**

-,957
** 1

Sig. (2-tailed) 0,001 0,019 0,003 0,001 0,001 0,000 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000

CORREIO 

PUBLICITÁRIO  (MMi)

ENCOMENDAS  

(MMi)

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

CORREIO 

TRANSACIONAL  

(MMi)

CORREIO EDITORIAL  

 (MMi)

INVESTIMENTO 

PRIVADO (MMi)

CONSUMO DAS 

FAMÍLIAS (MMi)

ÍNDICE DE 

CONFIANÇA DOS 

CONSUMIDORES 

TAXA DE 

DESEMPREGO (MMi)

EXPORTAÇÕES 

(MMi)

IMPORTAÇÕES (MMi)

Correlations

PIB (MMi)

INVESTIMENTO 

PÚBLICO (MMi)
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UTILIZADORES 

DE PCS  (MMi)

UTILIZADORES 

DE INTERNET  

(MMi)

COMPRADORES 

ONLINE  (MMi)

INVESTIMENTO 

PUBLICIDADE 

NA INTERNET 

(MMi)

INVESTIMENTO 

EM 

COMUNICAÇÃO 

(MMi)

VISITAS A 

SÍTIOS NA 

INTERNET (MMi)

PÁGINAS 

VISUALIZADAS 

(MMi)

VOLUME DE 

NEGÓCIOS NA 

INTERNET (MMi)

PENETRAÇÃO 

DE INTERNET 

BANKING  (MMi)

ÍNDICE DE 

EVOLUÇÃO 

DAS TIRAGENS  

(IMPRENSA)  

(MMi)

CORREIO 

TRANSACIONAL  

  (MMi)

CORREIO 

EDITORIAL  

(MMi)

CORREIO 

PUBLICITÁRIO  

(MMi)

ENCOMENDAS  

(MMi)

Correlação de Pearson 1 ,999
**

,968
**

,948
**

-,634
*

,987
**

,958
**

,971
**

,999
** -,234 -,901

**
-,984

**
-,975

**
,964

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,015 ,000 ,000 ,000 ,000 ,421 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,999
** 1 ,970

**
,953

**
-,633

*
,990

**
,962

**
,975

**
,999

** -,237 -,898
**

-,988
**

-,977
**

,965
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,015 ,000 ,000 ,000 ,000 ,415 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,968
**

,970
** 1 ,976

**
-,788

**
,990

**
,996

**
,989

**
,970

** -,452 -,957
**

-,975
**

-,995
**

,960
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,105 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,948
**

,953
**

,976
** 1 -,729

**
,980

**
,988

**
,995

**
,957

** -,457 -,893
**

-,979
**

-,988
**

,921
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,101 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson -,634
*

-,633
*

-,788
**

-,729
** 1 -,711

**
-,785

**
-,736

**
-,637

*
,838

**
,862

**
,673

**
,750

**
-,660

*

Sig. (2-tailed) ,015 ,015 ,001 ,003 ,004 ,001 ,003 ,014 ,000 ,000 ,008 ,002 ,010

Correlação de Pearson ,987
**

,990
**

,990
**

,980
**

-,711
** 1 ,989

**
,994

**
,990

** -,361 -,919
**

-,993
**

-,994
**

,956
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,204 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,958
**

,962
**

,996
**

,988
**

-,785
**

,989
** 1 ,994

**
,963

** -,481 -,942
**

-,976
**

-,996
**

,943
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,082 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,971
**

,975
**

,989
**

,995
**

-,736
**

,994
**

,994
** 1 ,977

** -,426 -,913
**

-,990
**

-,997
**

,941
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,129 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,999
**

,999
**

,970
**

,957
**

-,637
*

,990
**

,963
**

,977
** 1 -,246 -,898

**
-,989

**
-,979

**
,965

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,014 ,000 ,000 ,000 ,397 ,000 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson -,234 -,237 -,452 -,457 ,838
** -,361 -,481 -,426 -,246 1 ,507 ,319 ,419 -,274

Sig. (2-tailed) ,421 ,415 ,105 ,101 ,000 ,204 ,082 ,129 ,397 ,064 ,267 ,136 ,343

Correlação de Pearson -,901
**

-,898
**

-,957
**

-,893
**

,862
**

-,919
**

-,942
**

-,913
**

-,898
** ,507 1 ,888

**
,936

**
-,926

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,064 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson -,984
**

-,988
**

-,975
**

-,979
**

,673
**

-,993
**

-,976
**

-,990
**

-,989
** ,319 ,888

** 1 ,988
**

-,936
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,267 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson -,975
**

-,977
**

-,995
**

-,988
**

,750
**

-,994
**

-,996
**

-,997
**

-,979
** ,419 ,936

**
,988

** 1 -,957
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,136 ,000 ,000 ,000

Correlação de Pearson ,964
**

,965
**

,960
**

,921
**

-,660
*

,956
**

,943
**

,941
**

,965
** -,274 -,926

**
-,936

**
-,957

** 1

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,343 0,000 0,000 0,000

ENCOMENDAS  

(MMi)

Correlations

UTILIZADORES DE 

INTERNET  (MMi)

COMPRADORES 

ONLINE  (MMi)

UTILIZADORES DE 

PCS  (MMi)

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

PENETRAÇÃO DE 

INTERNET BANKING  

(MMi)
ÍNDICE DE 

EVOLUÇÃO DAS 

TIRAGENS  
CORREIO 

TRANSACIONAL  

(MMi)
CORREIO EDITORIAL  

 (MMi)

CORREIO 

PUBLICITÁRIO  (MMi)

INVESTIMENTO 

PUBLICIDADE NA 

INTERNET (MMi)
INVESTIMENTO EM 

COMUNICAÇÃO 

(MMi)
VISITAS A SÍTIOS 

NA INTERNET (MMi)

PÁGINAS 

VISUALIZADAS 

(MMi)
VOLUME DE 

NEGÓCIOS NA 

INTERNET (MMi)
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De seguida procedeu-se ao ensaio de regressões lineares múltiplas, considerando como variáveis 

dependentes os segmentos e variáveis independentes as dimensões. Foi utilizado o método de 

exclusão para testar todas as variáveis e validar as combinações de soluções encontradas. 

Finalmente procedeu-se à análise dos resultados da regressão obtidos. Em primeira instância foi 

aferida a qualidade do ajustamento dos múltiplos modelos gerados, bem como a significância dos 

seus coeficientes. Para tal, foram utilizadas as seguintes linhas de orientação: 

 

Para cada modelo foram efetuados testes à colinearidade das variáveis, verificando para cada uma 

delas o fator de inflação da variância97. Foram obtidos os seguintes resultados: 

                                                      
97

 Quando as variáveis estão linearmente relacionadas o R
2
 é próximo de um e o Fator de Inflação da Variância é 

superior a 10. Consideram-se moderadamente relacionadas as variáveis que atingem um valor de Fator de Inflação da 
Variância inferior a cinco com uma tolerância superior a 0,2. 
 

B Erro Padrão Tolerância
Fator de inflação 

da variância

(Constante) 97,823 6,617 0,000 ,000

INVESTIMENTO PÚBLICO (MMi) ,181 ,047 0,003 ,003 ,755 1,324

UTILIZADORES DE PCS  (MMi) -,197 ,027 0,000 ,000 ,755 1,324

a. Variável Dependente: CORREIO TRANSACIONAL  (MMi)

Modelo

Coeficientes não estandardizados 

t Sig.

Estatística de colinearidade

1

B Erro Padrão Tolerância
Fator de inflação 

da variância

(Constante) 187,180 16,755 11,171 ,000

VISITAS A SÍTIOS NA INTERNET (I) -,058 ,021 -2,825 ,018 ,026 38,101

PIB (I) -1,303 ,289 -4,517 ,001 ,035 28,865

ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DAS TIRAGENS  (IMPRENSA)  (I) ,218 ,084 2,593 ,027 ,116 8,621

INVESTIMENTO EM COMUNICAÇÃO (I) ,269 ,107 2,521 ,030 ,120 8,333

a. Variável Dependente: CORREIO EDITORIAL (I)

Modelo

Coeficientes não estandardizados 

t Sig.

Estatística de colinearidade

1
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Os modelos econométricos considerados, para o volume de tráfego de correio transacional e para o 

volume de tráfego de encomendas, apresentam valores de R2 próximos de um, mas os valores dos 

Fatores de Inflação de variância são baixos o que não indicia existência de multicolinearidade entre 

os Índices considerados nos modelos. 

No caso dos modelos explicativos do volume de tráfego de correio editorial e correio publicitário, 

admite-se multicolinearidade entre as variáveis explicativas.  

Para as situações de multicolinearidade supracitadas, os resultados do Teste de Durbin Watson98 

indicados anteriormente revelam valores próximos de 299 (d=2,369 para o volume de tráfego de 

correio editorial e d=2,451 para o volume de tráfego de correio publicitário), o que permite 

generalizar que não existe correlação entre os resíduos. 

Quando se testam os valores exatos da estatística para a tabela de valores críticos da estatística de 

Durbin Watson com nível de significância de 5%, verifica-se que não existe evidência de auto 

correlação dos resíduos no caso do volume de tráfego de correio publicitário, mas o teste revela-se 

inconclusivo para o volume de tráfego de correio editorial. 

Face ao exposto foram analisados os modelos de regressões lineares múltiplas para o volume de 

tráfego de correio editorial, calculados considerando combinações dos índices utilizados na 

equação. Foi encontrada uma solução que assume valores de multicolinearidade moderada entre 

os índices (designado por VAL1). 

                                                      
98

 Teste de autocorrelação dos resíduos 
99

 A estatística de Durbin Watson varia entre zero e quatro. Como regra geral do teste de Durbin- Watson, os resíduos 
não estão correlacionados se a estatística toma um valor próximo de dois. Um valor próximo de zero indica forte 
correlação positiva, e um valor de quatro indica forte correlação negativa 

B Erro Padrão Tolerância
Fator de inflação 

da variância

(Constante) 109,012 0,924 117,920 ,000

COMPRADORES ONLINE  (I) -,054 ,021 -2,616 ,023 ,026 38,769

VOLUME DE NEGÓCIOS NA INTERNET (I) -,038 ,010 -3,799 ,003 ,026 38,769

a. Variável Dependente: CORREIO PUBLICITÁRIO  (I)

t Sig.

Estatística de colinearidade

1

Modelo

Coeficientes não estandardizados 

B Erro Padrão Tolerância
Fator de inflação 

da variância

PIB (I) ,541 ,440 11,785 ,000 ,331 3,018

COMPRADORES ONLINE  (I) ,169 ,170 9,495 ,000 ,331 3,018

a. Variável Dependente: ENCOMENDAS  (I)

Modelo

Coeficientes não estandardizados 

t Sig.

Estatística de colinearidade

1
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Como os valores previsionais obtidos para 2018 através deste modelo econométrico apresentam a 

mesma ordem de grandeza (47.8 mil milhões de objetos para o modelo adotado e 47.2 mil milhões 

de objetos para o modelo VAL1) e uma vez que o modelo adotado e o VAL1 têm comportamento 

semelhante relativamente aos dados históricos: 

 

Optou-se pelo modelo com mais variáveis com o intuito de incluir um indicador de digitalização que 

foi considerado relevante para a análise. 

Em segunda instância procedeu-se à análise da coerência e capacidade explicativa das equações 

face à realidade atual do mercado, levando em consideração a informação recolhida na pesquisa 

qualitativa. 

4. Sistematização da equação de previsão 

As equações de previsão, consideradas mais ajustadas a cada segmento foram: 

 ENCOMENDAS 

 

 

Tolerância

Fator de 

inflação 

da 

variância

(Constante)

PIB (I) ,432 2,314

INVESTIMENTO EM COMUNICAÇÃO (I) ,218 4,579

ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DAS TIRAGENS  (IMPRENSA)  (I) ,203 4,923

a. Dependent Variable: CORREIO EDITORIAL  (I)

Modelo : VAL1

1

Estatística de 

colinearidade

Índice Base: 

2005 = 100 

45

125

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Volume de tráfego de correio editorial Modelo econometrico adotado Modelo VAL1
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 CORREIO PUBLICITÁRIO ENDEREÇADO 

 

 CORREIO EDITORIAL 

 

 CORREIO TRANSACIONAL 

 

 

5. Cálculo dos volumes previsionais 

A alimentação do modelo previsional foi assegurada com a obtenção dos valores previsionais das 

variáveis explicativas. Para as variáveis macroeconómicas, utilizámos o documento Estratégia 

orçamental 2014 – 2018100 para obter os seguintes valores previsionais: 

 

                                                      
100

 http://www.portugal.gov.pt/media/1405438/20140430%20DEO.pdf 
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Em relação às variáveis de e-substituição e comunicação foram obtidos os seguintes valores 

previsionais, projetados maioritariamente a partir de regressão sobre os dados do período 2000-

2014. 

 

Para cada equação validada foi determinado o limite superior e inferior, para um intervalo de 

confiança a 95%. Estes limites configuram os cenários otimista e pessimista das previsões 2015 a 

2018. 
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