
Como chegámos,
há 4 anos,
onde está agora
o mercado

Lending-as-a-Service



Banco CTT
O desafio em 2017

Porquê Lending-as-a-Service
e porquê a Finsolutia
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Parceria com
a Finsolutia

Oferta Crédito 
Habitação

Onde estávamos 

Um plano cumprido

100.000
clientes

200
agências

O mais ambicioso 
plano de aberturas 

já alguma vez 
realizado em 

Portugal

Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado
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Parceria com
a Finsolutia

Prioridade
estratégica

para o negócio
de retalho

Crítico 
lançar oferta

em tempo
record

Mesmo sendo 
uma das ofertas 
mais complexas 
no universo de 

serviços bancários

Um plano cumprido Oferta Crédito 
Habitação

Onde estávamos Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado
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Em conjunto desenvolvemos e 
lançamos no mercado uma 
das mais inovadoras ofertas 

de Crédito habitação

Um plano cumprido Oferta Crédito 
Habitação

Parceria com
a Finsolutia

powered by:

Onde estávamos Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado

em apenas 6 meses!
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Através de uma 
solução disruptiva 

especializada

Que simplificasse 
processos 

Uma experiência 
digital única

Para o cliente

Desde a 
simulação
até a
escritura

Tradicional
vs

Digital

O que procurávamos Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado
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Através de uma 
solução disruptiva 

especializada

Que simplificasse 
processos 

Sabendo que
o Crédito Habitação
é um dos

mais complexos
no universo de produtos 
bancários

Uma experiência 
digital única

O que procurávamos Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado
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Que simplificasse 
processos 

Através de uma 
solução disruptiva 

especializada

Uma experiência 
digital única

que nos

permitisse 
inovar

e implementar em 

tempo
record

por meio de consumo

de serviços 
externos

O que procurávamos Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado
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Segurança
de Dados

Risco de parceria 
com uma 
entidade externa

Desafios de
Implementação

Regulamentação

Pouca Experiência de
Crédito Habitação

Éramos um Banco muito jovem, sem histórico 
de Crédito Habitação, mas também por isso, 
com uma oportunidade única para inovar

O que enfrentávamos Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado



Porquê
a Finsolutia

Como é possível inovar externalizando 
processos críticos de negócio
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Expertise 
da Equipa

Suporte 
Operacional

Modelo 
pay-per-use

Vasta experiência
na gestão de 

créditos

A adição da peça de 
originação à 
solução existente
resultaria numa
Visão integrada 
end-to-end 

Toda a operação pós contratação estava assegurada 

Originação Servicing
Special

Servicing
Imobiliário

Porquê a Finsolutia Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado
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Vasta experiência
na gestão de 

créditos

Modelo 
pay-per-use

A componente de 
Consultoria
 foi fundamental

Recursos com experiência 
de terreno na Banca e 
vários anos de carreira no 
setor de crédito

Expertise
da Equipa

Suporte
Operacional

Porquê a Finsolutia Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado



Le
nd

in
g-

as
-a

-S
er

vi
ce

Vasta experiência
na gestão de 

créditos

Expertise 
da Equipa

Suporte 
Operacional

Solução integrada com
Outsourcing 
de Serviços
de uma equipa experiente

Modelo 
pay-per-use

Porquê a Finsolutia

- Avaliação e Seguros
- Aprovação Técnica
- Suporte à Execução Contratual
- Arquivo

Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado
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Vasta experiência
na gestão de 

créditos

Expertise
da Equipa

Suporte
Operacional

Modelo
pay-per-use

Garante um 

alinhamento claro 
dos objetivos de 
negócio entre ambas
as partes desta parceria

A Finsolutia é um forte aliado do Banco CTT 
nesta operação de Crédito Habitação, e 
toda a gente na organização sente isso

Porquê a Finsolutia Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado



Os resultados
para o Banco CTT

O que conseguimos
em parceria com a Finsolutia
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Do kickoff ao lançamento

Lançamento
JANEIRO 2017

1a Escritura
2 MESES

PÓS LANÇAMENTO

Início
do Projeto
AGOSTO 2016

em 6 meses

Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado



Le
nd

in
g-

as
-a

-S
er

vi
ce

1º Banco
no mercado com App
totalmente dedicada 
ao Crédito Habitação 

1º a Lançar
contratação de CH 
digital para não clientes 
em outubro 2018

Resultados

Revolucionámos o Crédito Habitação
em Portugal anos antes da concorrência

Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado



Soluções Cloud especializadas como 
ferramentas de competitividade

Lending-as-a-Service
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O que é?

Permite criar, configurar e gerir serviços financeiros de forma autónoma, on-demand.

Lending-as-a-Service

O mais recente software de 
crédito operado na Cloud

Combinado com experiência e serviços 
operacionais especializados

Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado

Tecnologia Processos Pessoas

Expertise
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Foco
no Cliente

Escalabilidade
e Agilidade

Solução de
vanguarda com
custo reduzido

Maior eficiência
operacional

70% de um produto de crédito
são processos

A chave está na automatização 
através da tecnologia e serviços 
especializados ponta-a-ponta onde 
a colaboração com um parceiro à 
altura é fundamental

Principais vantagens

Lending-as-a-Service Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado
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Foco
no Cliente

Escalabilidade
e Agilidade

Solução de
vanguarda com
custo reduzido

Maior eficiência
operacional

A externalização operacional de 
processos críticos, permite que os 
nossos parceiros se foquem na 
captação e conversão de clientes

prestando serviços superiores aos 
atuais através das ferramentas e 
soluções tecnológicas mais recentes e 
atualizadas

Principais vantagens

Lending-as-a-Service Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado
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Foco
no Cliente

Escalabilidade
e Agilidade

Solução de
vanguarda com
custo reduzido

Maior eficiência
operacional

Permite adicionar novos processos e 
produtos sem custos significativos de 
infraestrutura

Permite desenvolver e escalar negócios 
com maior rapidez, sempre suportados 
no nosso expertise de crédito

Modelo Pay-per-use transforma 
despesas operacionais num plano 
flexível

Principais vantagens

Lending-as-a-Service Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado
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Foco
no Cliente

Escalabilidade
e Agilidade

Solução de
vanguarda com
custo reduzido

Maior eficiência
operacional

Fornecemos as mais recentes 
ferramentas digitais, tecnologias, 
processos e talentos

Para melhorar a eficiência operacional, 
serviço e experiência do cliente

Sem o grande investimento de capital 
tradicionalmente exigido num modelo 
do-it-yourself 

Principais vantagens

Lending-as-a-Service Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado



A jornada digital do Cliente Banco CTT

A Solução
da Finsolutia



Le
nd

in
g-

as
-a

-S
er

vi
ce

A Solução Finsolutia

https://docs.google.com/file/d/1fKXMwtnIyXoa-yXdxtWeaNx3KzpG8bYK/preview


Lending-as-a-Service

O Contexto de mercado é igual para novos e 
incumbentes
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Novos players estão 
a originar crédito

Novos canais 
controlam relação

Novo modelo
de fidelização

A expectativa do 
consumidor mudou

Procura personalização, 
flexibilidade e
reduzidos
níveis de atrito
em qualquer relacionamento

Uma hipoteca ou um crédito
ao consumo deve ter uma 
experiência
tão simples
como a sua última melhor 
experiência num player de 
retalho

O Contexto Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado
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Novos players estão 
a originar crédito

Novos canais 
controlam relação

A expectativa do
consumidor mudou

Novo modelo
de fidelização

Modelo de cross-selling 
assente na captação de
contas, em vias de extinção

O Contexto

Consumidores procuram 
a melhor solução
do mercado para
cada necessidade

Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado
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Novos players estão 
a originar crédito

A expectativa do
consumidor mudou

Novos canais 
controlam relação

Novo modelo
de fidelização

Relação passou do espaço físico 
para o espaço digital
Novos players digitais 
entram em 
pontos-chave
do processo antes, durante ou 
após a tomada de decisão

O Contexto Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado

Awareness

Interest

Consideration

Intent

Purchase
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Novos players estão 
a originar crédito

A expectativa do
consumidor mudou

Novos canais 
controlam relação

Novo modelo
de fidelização

O Contexto

Regulamentação e partilha de dados
alavancada por tecnologia permite

estreantes desafiar 
incumbentes
de forma mais eficaz

Como chegámos, há 4 anos,
onde está agora o mercado



Finsolutia e a
Solução LaaS hoje

Onde estamos em 2021
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5000 M€
de ativos sob gestão

14 anos
de experiência
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>135 K
créditos

190 K
imóveis

>200 K
simulações e propostas 
processados

>240
portfólios de crédito
e REO geridos

>300
profissionais altamente 
qualificados e experientes 

8000
utilizadores ativos



Obrigado


