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CAPÍTULO 1: SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Desde o início do serviço postal até os dias de hoje, os Correios assumiram o papel de 

aproximar as pessoas, buscando sempre o aperfeiçoamento dos serviços e produtos 

oferecidos à sociedade, de modo que se consagrou como uma das instituições mais 

respeitáveis do país. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, é uma empresa pública vinculada ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e que presta serviços postais 

à sociedade brasileira, tanto em regime de monopólio (cartas, telegramas, malotes e emissão 

de selos), quanto em regime concorrencial (encomendas nacionais e internacionais, logística 

integrada) situação na qual disputa mercado com couriers de pequeno e grande porte, 

nacionais e internacionais; a ECT ainda atua como agente das ações sociais do governo, 

mediante pagamento de pensões e aposentadorias em pequenas cidades pouco bancarizadas; 

na distribuição nacional de livros escolares à todas as escolas localizadas nos mais diversos 

pontos do país; bem como no transporte de doações em casos de calamidade, campanhas de 

aleitamento materno, programas de inclusão social, patrocínios e ações de responsabilidade 

socioambiental. 

Para desempenhar todos esses papéis, os Correios contam com um time de mais de 117 mil 

empregados concursados, mais de 7 mil agências próprias e terceirizadas que realizam o 

atendimento aos clientes e a captação dos serviços e produtos, e 10 mil unidades operacionais 

que realizam o encaminhamento, o tratamento e a distribuição dos objetos postais. 

O presente trabalho aborda detalhadamente todos os aspectos da Empresa, como a identidade 

corporativa, objetivos estratégicos, mercado, clientes e tem como objetivo central analisar e 

propor pontos de melhoria na política comercial praticada pelos Correios. 

Os processos já existentes e avaliados como adequados à luz do conteúdo estudado nas 

disciplinas de Gestão Comercial são descritos, porém, ao identificar pontos a desenvolver, foi 

centrada atenção à propositura de melhorias. Isso com o intuito de fortalecer a política 

comercial e auxiliar os Correios no alcance dos seus objetivos corporativos, os quais 

consistem basicamente em ser um conglomerado empresarial moderno, flexível, dinâmico e 

com negócios diversificados, ser a instituição pública com a melhor avaliação de confiança 

pelos brasileiros, ser o serviço público mais universalizado do país e, por fim, gerar Valor 

Econômico Agregado (EVA) positivo e crescente, isto é, entregar valor ao seu maior 

acionista, que é o Governo e por conseguinte, à sociedade brasileira. 

http://www2.planalto.gov.br/presidencia/ministros/ministerio-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao/ministerio-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao
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A política comercial dos Correios consiste no plano com premissas e desdobramento de 

ações comerciais, que visa a concretização da missão da empresa – “fornecer soluções 

acessíveis e confiáveis para conectar pessoas, instituições e negócios, no Brasil e no mundo”. 

O presente trabalho pontuou os principais focos de atuação dos Correios e no que tange aos 

canais de comercialização, avaliou-se como ajustados aos perfil do mercado, porém, 

identificou-se a oportunidade de redução de agências próprias, afinal grande parte dessas 

gera alto custo e baixa lucratividade, e ampliação da rede agências terceirizadas que possuem 

maior agressividade comercial e menor custo à ECT. 

Quanto à organização da equipe de vendas, identificou-se a possibilidade da fusão entre a 

Gerência de Vendas no Varejo e as Regiões de Vendas, uma vez que as duas estruturas 

atuam com o mesmo público, apenas com enfoques diferenciados – a GVV é responsável 

pela estratégia e a REVEN pela parte operacional; ao unir as estruturas, a gerência ficará 

centralizada e será capaz de gerir tanto da parte estratégica como operacional, reduzindo 

custos com funções e simplificando o organograma. 

No que se refere à categorização de clientes, vislumbra-se que há a segmentação e definição, 

de acordo com sua representatividade de faturamento, do nível de atendimento e 

relacionamento com o cliente. 

Na política ainda são contempladas a estruturação da força de vendas, seu dimensionamento 

e organização, para melhor desdobramento e atendimento a todos os clientes (varejo e 

corporativo); verifica-se ainda que a força de vendas utiliza os pontos fortes da empresa 

(confiança e capilaridade) nas negociações, haja vista a correlação com os serviços prestados. 

Nesse aspecto, apontou-se a melhor composição do plano de trabalho, para instrução da força 

de vendas, mediante inclusão de metas objetivas e sistemas de acompanhamento. 

Com relação às Políticas de Recrutamento e Seleção, os Correios incentivam em suas 

práticas o Recrutamento Interno, o que ajuda muito no desenvolvimento pessoal e 

profissional de seus funcionários. Com a atribuição de funções é possível ter gratificações e 

um maior reconhecimento. A proposta neste caso é investir no desenvolvimento das 

competências e ter cada vez mais o perfil dos colaboradores detalhado em um banco de 

potenciais líderes. 

Para o Treinamento e Desenvolvimento, os Correios oferecem diversas oportunidades de 

aprimoramento, mas ainda falta uma melhor análise dos líderes nas atitudes, comportamentos 

e desempenho de suas equipes após os treinamentos e se os benefícios oferecidos estão sendo 

realmente positivos. 
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Desta forma, propõe-se também que a Administração de Vendas atue como Líderes Coach e 

seja mais presente na gestão dos relacionamentos internos e externos, dando principalmente 

feedbacks construtivos e sendo o exemplo de profissionais éticos e comprometidos com a 

organização e à sua equipe. 

No tocante à Remuneração, Avaliação do Desempenho e Motivação observa-se que (também 

nos Correios) estão intrinsicamente ligados e exigem o entendimento dos Gerentes 

Comerciais quanto a essa conexão, para saber criar um bom ambiente para seus subordinados 

e poder diagnosticar problemas e resolve-los de forma objetiva. Nesse viés, requer-se, 

inclusive, o entendimento de que não é somente a remuneração que poderá afetar a avaliação 

de desempenho e motivação do funcionário, principalmente pela situação de se tratar de 

força de vendas oriunda de contratação por serviço público, cuja situação de estabilidade 

tende a acarretar maior comodidade com o status quo. 

No aspecto de controle, análise e avaliação das vendas, vislumbra-se a necessidade de 

utilização de mais ferramentas de controle das vendas e resultados, bem como a oportunidade 

de implementação de um sistema de CRM, para gerenciamento das vendas (Estrategy), o que 

possibilitará aplicar sanções aos que profissionais que não atingem resultados, evitando o 

comodismo dos integrantes da equipe comercial, tanto de varejo quanto de vendas 

corporativas. 

E, por fim, para que a política comercial se fortaleça definitivamente, ressalta-se a 

necessidade de implementação de uma cultura para serviços a toda a estrutura da ECT, não 

só na área comercial, mas também nas áreas meio e operacional. Tendo em consideração que 

o principal negócio da empresa é a prestação de serviços, toda a cadeia produtiva precisa 

estar preparada para entregar a melhor e mais completa experiência aos clientes, de modo a 

transpor os obstáculos da intangibilidade, perecibilidade, inseparabilidade e variabilidade 

inerentes ao marketing de serviços. E, para que isso seja possível, é indispensável um 

conjunto de ações que viabilize a instauração dessa cultura, tais como treinamento e 

desenvolvimento, integração, apoio da gerência e comunicação interna e externa de massa, 

incentivo e empoderamento dos empregados; mas sobretudo de uma comunicação 

organizacional eficaz dentro do sistema produtivo. Trata-se portanto de um realinhamento 

organizacional, que pode ser resumido pela seguinte máxima de Bekin: “enquanto o 

marketing atrai e retêm clientes, o endomarketing atrai e retêm funcionários, que, por sua 

vez, retêm clientes”. 
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CAPÍTULO 2: VISÃO, MISSÃO, VALORES E DESCRIÇÃO DA 

EMPRESA 

 

VISÃO: 

Ser uma empresa de classe mundial. 

MISSÃO: 

Fornecer soluções acessíveis e confiáveis para conectar pessoas, instituições e negócios, no 

Brasil e no mundo. 

VALORES: 

a) Ética, pautada na transparência em seus relacionamentos e em boas práticas de 

governança; 

b) Meritocracia, pela valorização dos empregados por seu conhecimento e competência; 

c) Respeito às pessoas, com tratamento justo e correto à força de trabalho; 

d) Compromisso com o cliente, garantindo o cumprimento da promessa de eficiência de seus 

produtos e serviços; e 

e) Sustentabilidade, buscando sempre o equilíbrio entre os aspectos social, ambiental e 

econômico, para garantir a lucratividade, respeitando as pessoas, a sociedade e o meio 

ambiente. 

Fonte: http://www.correios.com.br/sobre-correios/a-empresa/quem-somos/identidade-

corporativa 

DESCRIÇÃO DA EMPRESA: 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, também conhecida por Correios, é 

empresa pública que integra a administração indireta federal regulada primordialmente pela 

seguinte legislação: Decreto-Lei n.º 509/69 (transformou o Departamento de Correios e 

Telégrafos em Empresa Pública, Lei Postal (n.º 6.538/78 que regula os serviços postais e os 

serviços postados sob privilégio da União) e Lei n.º 12.490/11 (que alterou a estrutura para 

Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, bem 

como autorizou os Correios a constituir subsidiárias e contrair participação acionária em 

empresas já constituídas). A ECT é responsável pela execução e controle, em regime de 

exclusividade, dos serviços postais de carta e telegrama em todo o território nacional. A partir 

de 2011, foram acrescidas a essas atividades a competência para exploração de serviços de 

logística integrada, serviços financeiros e também serviços postais eletrônicos. 

http://www.correios.com.br/sobre-correios/a-empresa/quem-somos/identidade-corporativa
http://www.correios.com.br/sobre-correios/a-empresa/quem-somos/identidade-corporativa
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A ECT tem sede em Brasília, no Distrito Federal, e está presente na totalidade dos municípios 

brasileiros, prestando atendimento aos cidadãos por meio de sua Rede de Atendimento. 

Além da atuação nacional, a ECT tem a possibilidade de operar no exterior, constituir 

subsidiárias e adquirir o controle ou participação acionária em sociedades empresariais já 

estabelecidas, bem como de firmar parcerias comerciais que agreguem valor a sua marca e 

proporcionem maior eficiência de sua infraestrutura, especialmente de sua rede de 

atendimento, condicionada à observância da regulamentação do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

HISTÓRICO DA EMPRESA: 

O transcorrer da história dos Correios no Brasil corresponde à transformação histórica do 

próprio país, razão pela qual os principais fatos ligados à implantação e ao aperfeiçoamento 

dos serviços postais fornecem um panorama do próprio desenvolvimento histórico brasileiro. 

Nesses séculos, a trajetória dos Correios está intimamente ligada à evolução da administração 

pública e da tecnologia em nosso país. Do início dos serviços postais até os dias de hoje, os 

Correios assumiram o papel de aproximar as pessoas, buscando sempre o aperfeiçoamento 

dos serviços e produtos oferecidos à sociedade, de modo que se consagrou como uma das 

instituições mais respeitáveis do Brasil. 

Analisando esse desenvolvimento é possível destacar marcos, descritos em uma sequência 

cronológica. O surgimento dos Correios no Brasil se deu com a primeira correspondência 

oficial do País, escrita por Pero Vaz de Caminha e enviada ao Rei de Portugal, com a chegada 

de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500. No entanto, sua origem concretizou-se de fato, 

apenas em 25 de janeiro de 1663, através da criação do Correio-Mor, no Rio de Janeiro, então 

capital da Colônia. 

O ano de 1889, período da Proclamação da República, foi marcado como período de notório 

desenvolvimento dos Correios que puderam expandir seus serviços às populações de todas as 

regiões do País, através da aquisição de novas máquinas, ampliação da área de ação interna e 

externa, a evolução dos transportes e a implantação do Correio aéreo. 

Em 1931, fundiu-se a Direção-Geral dos Correios com a Repartição-Geral dos Telégrafos. 

Originando assim o Departamento de Correios e Telégrafos - o DCT, subordinado ao 

Ministério da Viação e Obras Públicas. As Administrações dos Correios passam a denominar-

se Diretorias Regionais, nome que conservam até a atualidade. É criado o Correio Aéreo 

Militar, que deu origem ao Correio Aéreo Nacional, permitindo a remessa de 

correspondências a lugares quase inatingíveis do território nacional. 

http://www2.planalto.gov.br/presidencia/ministros/ministerio-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao/ministerio-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao
http://www2.planalto.gov.br/presidencia/ministros/ministerio-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao/ministerio-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao
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Com o desenvolvimento dos setores produtivos do Brasil, fez-se necessária a reorganização 

do serviço postal1 em torno de um modelo mais moderno que o do DCT, que não apresentava 

infraestrutura compatível com as necessidades dos usuários. Nesse sentido, foi criada, em 20 

de março de 1969, pela Lei nº 509, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, 

como empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações.  

O surgimento da ECT correspondia a uma nova postura por parte dos poderes públicos, com 

relação à importância das comunicações e, particularmente, dos serviços postais e 

telegráficos, para o desenvolvimento do País. 

Nesse período, a ECT consolidaria seu papel como importante agente da ação social do 

Governo, atuando no pagamento de pensões e aposentadorias; na distribuição de livros 

escolares; no transporte de doações em casos de calamidade; em campanhas de aleitamento 

materno; no treinamento de jovens carentes e em inúmeras outras situações. 

O ciclo de desenvolvimento ocorrido na década de 70 correspondeu a novas necessidades de 

uma clientela que, pouco a pouco, viu as distâncias serem encurtadas e percorridas em virtude 

do serviço postal, que se estruturou e passou a desenvolver e oferecer produtos e serviços de 

acordo com a realidade do mercado e as necessidades de sua clientela. 

Em 1989, tem início a implantação do sistema de franchising para as unidades de atendimento 

(agências) da ECT. Em 2000, é inaugurada a primeira Agência a operar com o Banco Postal. 

Em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), os Correios 

passam a ser os distribuidores do Programa Nacional do Livro Didático (PNDL), a partir de 

2001, em todo o país, entregando anualmente milhões de livros, na maior operação logística 

do planeta. Em 2009, é lançada a nova identidade corporativa, com inclusão da 

sustentabilidade como um valor da empresa; nesse mesmo ano, mediante julgamento da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 46, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) garante a exclusividade da ECT na prestação dos serviços postais (cartas, 

telegramas e correspondência agrupada – malotes). 

Os Correios iniciam, em 2011, um profundo processo de modernização. Mediante as 

                                                             
1 Lei 6.538/78 (Lei Postal), Art. 7º - Constitui serviço postal o recebimento, expedição, transporte e entrega de 

objetos de correspondência, valores e encomendas, conforme definido em regulamento. § 1º - São objetos de 

correspondência: a) carta; b) cartão-postal; c) impresso; d) cecograma; e) pequena - encomenda. § 2º - Constitui 

serviço postal relativo a valores: a) remessa de dinheiro através de carta com valor declarado; b) remessa de 

ordem de pagamento por meio de vale-postal; c) recebimento de tributos, prestações, contribuições e obrigações 

pagáveis à vista, por via postal. § 3º - Constitui serviço postal relativo a encomendas a remessa e entrega de 

objetos, com ou sem valor mercantil, por via postal. 
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publicações do novo Estatuto da empresa e da Lei 12.490/11, essa legislação, dentre outros 

assuntos, dá nova redação aos artigos 1º, 2º e 3º do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 

1969, que trata da criação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A partir da 

mencionada alteração, os Correios são autorizados a atuar no exterior e nos serviços postais 

eletrônicos, financeiros e de logística integrada; a ECT também poderá constituir subsidiárias, 

adquirir controle ou participação acionária em empresas já estabelecidas e firmar parcerias 

comerciais que agreguem valor a sua marca e a sua rede de atendimento, a exemplo do que já 

acontece em diversos outros correios do mundo e de acordo com as resoluções e 

recomendações da União Postal Universal (UPU) e da União Postal das Américas, Espanha e 

Portugal (UPAEP). 

Ainda em 2011, para garantir uma prestação de serviços mais ágil e eficiente para a 

sociedade, é realizado o maior concurso público da história do país. Em 2012, é lançada a 

parceria com a Apex-Brasil, para abertura da primeira unidade internacional dos Correios 

brasileiros. Em 2013, há a implantação de ferramenta tecnológica na atividade de entregas – 

uso de smartphones pelos carteiros – visando aprimorar os serviços de distribuição. 

Esse novo posicionamento mercadológico visa tornar a ECT uma empresa de classe mundial, 

destacada por suas práticas e resultados, à altura da confiança que o cidadão brasileiro sempre 

depositou nos Correios. 

Em 2014, os Correios lançam sua nova marca para ressaltar as características da nova fase da 

empresa, como proximidade, flexibilidade e dinamismo. 

Fonte: http://www.correios.com.br/sobre-correios/a-empresa/historia 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

A cultura organizacional dos Correios provém da sua história e contribuição de suas 

atividades para o desenvolvimento do país, que instituíram os princípios nos quais os Correios 

acreditam e também baseiam suas práticas. Os empregados dos Correios reconhecem e 

valorizam a importância da sua atividade para a sociedade, então é possível afirmar que o 

conjunto de atributos preponderantes que distingue a ECT das demais empresas é o 

compromisso com o cliente e a sustentabilidade. Esses dois valores são o seu DNA: a) o 

compromisso com o cliente, pelo qual os Correios direcionam esforços para demonstrar que é 

uma empresa dinâmica e preocupada em entender a necessidade e o anseio dos seus clientes. 

E, assim, se comprometem em oferecer produtos e serviços de qualidade, que atendam 

plenamente às necessidades dos clientes e da sociedade, cumprindo o compromisso de 

pontualidade e segurança e promovendo a integração sem fronteiras; b) o outro valor que 
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pode ser ressaltado na cultura organizacional dos Correios é a sustentabilidade, que busca 

garantir a lucratividade em consonância e equilíbrio entre os aspectos social, ambiental e 

econômico. Na condição de empresa pública, presente em todos os municípios brasileiros, os 

Correios são importante agente social do Governo, mas ainda que seu capital seja 

exclusivamente público e que se destine à prestação de serviços de interesse do Estado e da 

coletividade, os Correios possuem um viés de ente privado, pelo qual atua com autonomia de 

gestão, explora serviços concorrenciais e disputa mercado com empresas privadas de grande 

porte, a fim de gerar lucratividade e dividendos para o seu maior acionista, o governo. 

Em suma, o desafio dos Correios é estar entre as organizações que são consideradas as 

melhores do mundo em gestão organizacional e que se destacam pelas suas práticas e 

respectivos resultados. Empresas que promovem interna e externamente a reputação da 

excelência dos produtos e serviços que oferecem, contribuem para a competitividade do País 

e, de alguma forma, para a melhoria da qualidade de vida dos empregados e da sociedade. 

Significa que a empresa busca ser exemplar, com resultados iguais ou superiores em 

comparação com os referenciais de excelência, podendo ser considerada líder em seu setor de 

atuação. 

A gestão estratégica comercial, operacional e gerencial dos Correios é centralizada pela 

Administração Central, em Brasília, que emana as diretrizes e decisões às Diretorias 

Regionais e Macrorregiões, que são responsáveis por executar a estratégia, gerir os 

direcionadores, adaptando-os às características regionais, implementar ações para garantir a 

geração de resultados, preservando a formatação principal dada a cada ação. 

Os Correios atingem toda extensão do país e nessa mesma proporção é a sua extensão 

cultural, entretanto, na busca de minimizar essa diversidade, são adotadas normas relativas 

aos direitos e deveres básicos do empregado, aos limites de convivência funcional, à 

classificação e a aplicação das penalidades disciplinares. A aferição do cumprimento dessas 

normas, bem como o julgamento sobre os atos praticados, é dever da autoridade das 

Diretorias Regionais e Macrorregiões. 

Na seara do desenvolvimento profissional de seus empregados, a empresa investe nos 

programas de desenvolvimento gerenciais, bem como em ações voltadas à área de Recursos 

Humanos, de forma alinhada com a estratégia centralizada dos Correios. 

Por fim, e não menos importante, destaca-se que as políticas comerciais de igual forma são 

estabelecidas corporativamente, sendo de conhecimento nacional e aplicação regional. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A lista com a nomenclatura das siglas pode ser consultada no Anexo I. 

 

Em 2014, os Correios contrataram a consultoria Ernst Young para estudar e adequar a sua 

estrutura organizacional, com o objetivo de torná-la mais competitiva para enfrentar a 

concorrência do mercado postal. Os estudos já foram finalizados e as adaptações internas 

foram implementadas em parte, já que no final de 2016, foi realizada uma nova contratação de 
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consultoria – Accenture – para propor novo modelo de governança. 

Porém, como os estudos ainda estão em curso, vige ainda o modelo proposto pela Ernst 

Young, pelo qual os segmentos foco da empresa receberam uma estrutura específica focada 

no negócio: as Unidades Estratégicas de Negócios representadas pelas Vice-Presidências de 

Rede de Agências e Varejo, Postal, Logística e Encomendas. Cada VP conta com 

Departamentos Comercial e Operacional, os quais, por sua vez, são gestores das 

Macrorregiões Comerciais e Operacionais presentes nas UFs e que gerem os indicadores de 

vendas e de qualidade operacional de determinada região do país. Anteriormente, cada Estado 

realizava a gestão regional que coincidia com a circunscrição do seu Estado, já a nova 

estrutura implementou a gestão de macrorregiões divididas por tamanho de rede de Agências 

e volume de negócios. As Diretorias Regionais continuam existindo e, sendo vinculadas 

diretamente ao Presidente, são responsáveis pelo relacionamento com as instituições no 

âmbito do Estado, bem como com os empregados e a sua representação (sindicatos), como 

também contribui para a gestão dos resultados regionais (comerciais e de qualidade 

operacional) em complemento à gestão das macrorregiões tanto comerciais, quanto 

operacionais. 

 

 

Importante destacar as diversas mudanças que os Correios vem enfrentando, objetivando criar 
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condições de sobreviver frente à concorrência e natural queda de determinados serviços 

postais sufocados pelo avanço da tecnologia: 2012 Consultoria Falconi – gestão padronizada 

de resultados; 2013 Accenture – estruturação do negócio de logística e encomenda dos 

Correios; 2014 Ernst & Young – reestruturação organizacional para potencializar resultados; 

2016 Accenture - novo modelo de governança, trata-se de um programa que abrange desde o 

planejamento das iniciativas até a sua efetiva implementação. Alvo de críticas a respeito das 

recorrentes contratações de serviços de consultoria, os Correios defendem a necessidade de 

investimento em um projeto de consultoria que visa reverter o quadro financeiro da empresa, 

que registrou prejuízos nos últimos anos; a Accenture objetiva apoiar a revisão do Plano 

Estratégico, adequar o modelo operacional à nova estratégia e aprimorar o modelo de gestão 

de custos da empresa. 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Ao todo são mais de cem produtos e serviços oferecidos, dentre os quais destacam-se: 

a) Envio e entrega de correspondências nacionais e internacionais, Telegramas, Malotes 

(em regime de monopólio postal); 

b) Envio e entrega de encomendas nacionais e internacionais; 

c) Logística integrada – CorreiosLog (efullfilment) e megaoperações logísticas (FNDE, 

ENEM, Eleições, Olimpíadas e Paraolimpíadas); 

d) Logística reversa; 

e) Marketing Direto – Malas Diretas, Periódicos, CorreiosLista; 

f) Banco Postal – Abertura de conta, consórcio, empréstimo, título de capitalização, 

recebimento de contas, saques de salários e aposentadorias; 

g) Certificado Digital, CPF, Seguro DPVAT, CorreiosCelular, Posta Restante (serviço de 

busca de correspondências em Agências, em áreas não atendidas pela entrega regular 

realizada pelos Carteiros). 

Fonte: http://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z 

OPERAÇÕES 

Aproximar pessoas e/ou organizações por meio de suas soluções é o principal negócio dos 

Correios, por isso a empresa tem como foco primordial a operação dos serviços de captação, 

tratamento, transporte e distribuição de encomendas, cartas, malotes e telegramas.  

Para a gestão dessas atividades, a ECT conta 4 Unidades Estratégicas de negócios e com 28 

Gerências de Macrorregião comerciais e operacionais. 

Para operacionalização da captação, isto é, para prestar o atendimento aos clientes que 

http://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/certificado-digital
https://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/posta-restante
http://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z
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desejam enviar remessas, os Correios colocam à disposição da população a sua rede de 

atendimento formada por mais de 6 mil agências. Já, para atender a demanda do tratamento e 

distribuição da carga postal captada pela rede de atendimento, os Correios contam com uma 

estrutura operacional composta por mais de 10 mil unidades. Toda essa estrutura de 

atendimento e operação estão presentes em âmbito nacional e distribuídas entre os estados da 

federação, conforme quantificação abaixo: 

 

Fonte: http://www.correios.com.br/sobre-correios/a-empresa/quem-somos/principais-numeros 

CAPACIDADES E LIMITAÇÕES 

Pela sua capilaridade, os Correios possuem a capacidade de distribuir mais de 33 milhões de 

objetos por dia, em todo o país. Além disso, sua estrutura permite a realização de 

megaoperações logísticas nacionais, tais como: 
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Novas operações FNDE, ENEM e Eleições foram realizadas em 2016, porém a ECT ainda 

não divulgou o relatório oficial de desempenho. 

 

Além das megaoperações elencadas acima, em 2016 também houve a realização integral das 

operações logística dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. Os Correios 

movimentaram 30 milhões de objetos, nos locais de competição (arenas esportivas) e não-

competição (Vila Olímpica). A empresa foi responsável pela montagem de mais de 6 mil 

apartamentos, áreas funcionais e de acomodação do staff das competições. A atuação dos 

empregados da empresa envolveu o recebimento, armazenagem, movimentação, montagem e 
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distribuição de milhares de equipamentos: a) de tecnologia e mobiliário, tais como camas, 

televisores, colchões, cofres, sofás, mesas e armários; b) de equipamentos esportivos e 

tecnológicos até barreiras e móveis; também envolveu o transporte das medalhas, das 

bagagens das delegações e das amostras do exame antidoping. A empresa ainda coordenou a 

guarda e a entrega de documentos e objetos perdidos e foi responsável pela entrega dos 

ingressos e pelo transporte da Tocha Olímpica pelo País. 

Nas Paraolimpíadas, a empresa também foi encarregada pelo transporte dos equipamentos 

esportivos para treinamentos e competições. E, adicionalmente, para receber os 4.350 

esportistas dos 162 países participantes dos Jogos Paraolímpicos Rio 2016, os Correios 

contaram com um time de empregados responsável pela recepção e retorno dos paratletas ao 

aeroporto, após o encerramento dos jogos.  

Seis meses após o término dos Jogos Rio 2016, o trabalho dos Correios continua com a 

realização da logística reversa, mediante a desmontagem e destinação aos objetos que foram 

utilizados nos megaeventos esportivos. Muitos equipamentos, doados pelo 

Comitê Organizador, estão sendo entregues a comunidades carentes em uma ação 

conjunta com a Prefeitura do Rio de Janeiro. São cadeiras, armários, sofás, mesas, 

geladeiras, micro-ondas e pufes, que já foram retirados das instalações olímpicas e 

paraolímpicas e encaminhados a moradores de condomínios do Minha Casa, Minha Vida. 

Outros recebedores de doações são o Estado do Rio de Janeiro (como secretarias de governo, 

polícias Civil e Militar, Bombeiros e empresas de limpeza urbana, entre outros), as Forças 

Armadas, o Comitê Olímpico Brasileiro, as confederações esportivas e as 

entidades beneficentes. Devido ao sucesso do trabalho, a logística dos Jogos Rio 2016 

realizada pelos Correios foi reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) como 

uma das melhores da história. 

A presença dos Correios em todo o Brasil e sua capacidade logística contribuem para o 

desempenho do papel institucional de agente de integração nacional. Esses atributos facilitam, 

inclusive, os Correios atuarem na bancarização da população brasileira como correspondente 

bancário, além de contribuir para a prestação de serviços de terceiros, como é o caso da 

inscrição de CPF, seguro DPVAT, consulta à situação cadastral SERASA/SCPC, 

CorreiosCelular, Documentos Achados e Perdidos, entre outros.  

Enquanto empresa pública, os Correios são regidos por várias legislações que norteiam suas 

atividades. Todos os serviços e iniciativas são regulamentados por Portarias, Decretos e Leis 

que balizam a atuação da empresa. Qualquer contratação deve ocorrer por intermédio de 
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processo licitatório, o que invariavelmente implica em maior burocracia de contratação, em 

relação ao que mercado concorrencial encontra, na busca de manutenção e modernização de 

sua estrutura. 

ANÁLISE DOS RECURSOS DA EMPRESA 

O nível de investimento dos Correios se comporta de maneira adversa para enfrentar o desafio 

que se desenha para os próximos anos. As aplicações vêm decrescendo constantemente nos 

últimos doze anos, além do quadro financeiro da empresa registrar prejuízos nos últimos 2 

anos, o que pode dificultar futuras negociações junto aos órgãos externos, no sentido de 

buscar aprovação de recursos necessários para que os grandes desafios registrados no novo 

Plano Estratégico sejam colocados em prática. 

Com relação ao processo de captação, até 2016, destacaram-se as ações desenvolvidas 

voltadas para a modernização de Unidades de Atendimento, desde a instalação de mobiliário 

ergonômico, visando a padronização, até a reforma externa revitalização dos imóveis e 

instauração da nova marca. No que tange à tecnologia dos processos de atendimento, houve 

investimento na implementação do Sistema Validador de Postagens para evitar fraudes, 

atualização do Sistema de Automação do Atendimento (SARA) e Sistema de Gerenciamento 

da Espera em Fila (SIGESF), visando propiciar melhor gestão de filas e satisfação dos 

clientes. Porém, diante das dificuldades orçamentárias pelas quais a ECT passa, alguns desses 

processos sofreram restrições, tendo seu foco redirecionado a economia de recursos, assim os 

Correios atualmente se concentram no fechamento e fusão de agências próprias, 

implementação do MEI Postal visando expansão da rede terceirizada, instauração de 

programas de desligamento incentivado e estudos para demissão em massa. 

No tocante a atividade de tratamento e distribuição, as ações de maior impacto estão 

relacionadas à ampliação e modernização dos processos operacionais: ampliação e renovação 

da frota de veículos, automação industrial, implantação dos sistemas de rastreamento de 

veículos e objetos, entre outras. No que toca a implantação dos sistemas de rastreamento, tem-

se que Correios e a União Postal Universal (UPU), agência especializada da ONU para os 

serviços postais, iniciaram a implementação da expansão do projeto GMS (Global Monitoring 

System – em português, Sistema Global de Monitoramento), mediante utilização da tecnologia 

RFID no rastreamento de objetos do fluxo postal internacional. O projeto irá ampliar de cerca 

de 350 para mais de 2.300 a quantidade de antenas RFID no Brasil, envolvendo 200 unidades 

operacionais até o início de 2021. 

Conhecida como RFID (do inglês, Radio Frequency Identification), a identificação por 
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radiofrequência é uma tecnologia de transmissão de dados por meio de etiquetas inteligentes 

dotadas de um chip interno. A instalação das antenas permitirá que essas etiquetas sejam lidas 

automaticamente por meio de sinais de rádio, permitindo identificar, rastrear e gerenciar 

envelopes e pacotes, seja individualmente ou em lotes, sem ter a necessidade de manusear o 

objeto, em complemento à atual leitura mecânica dos códigos de barras. 

Com a expansão, além de aumentar a cobertura do monitoramento dos objetos com destino 

internacional, o sistema permitirá monitorar as encomendas nacionais que possuam etiquetas 

com chip, gerando novos eventos de rastreamento. As informações obtidas pelo 

monitoramento por meio da tecnologia RFID serão utilizadas para melhoria e otimização dos 

processos operacionais, além de proporcionar mais informações aos clientes dos Correios. 

Na área de “Suporte”, por sua vez, as ações estão voltadas para a modernização da 

infraestrutura administrativa da Empresa, como: implantação do ERP, reforma das instalações 

administrativas, compras de equipamentos de informática, sistemas informatizados, móveis e 

equipamentos, entre outros. 

A ECT, segundo maior empregador nacional, conta com uma força de trabalho que reúne 

cerca e 117 mil empregados, em sua maioria ocupando atividades operacionais na 

Organização. 

A composição do efetivo mudou significativamente no comparativo entre o ano 2000 e 2010, 

com destaque para a redução na participação do efetivo comercial (-7%) e para a redução no 

efetivo administrativo (-6%). Vale destacar que até 2020, a ECT terá 23 mil empregados 

elegíveis para aposentadoria e que a taxa média anual de saída de empregados é de 

aproximadamente 5%. Isso significa que a Empresa tem a oportunidade de alterar mais da 

metade da composição do seu efetivo nos próximos 10 anos, sem adotar medidas extremas 

para a renovação do perfil e da relação de trabalho. O aumento do efetivo também contribuiu 

para o crescimento das despesas da ECT para o período avaliado. A despesa total cresceu em 

média 13% ao ano e atingiu em 2010 o patamar de R$ 12,7 bilhões; a ECT, buscando 

minimizar essa despesa, lançou 2 planos de desligamento incentivados aos aposentados, com 

esse estímulo, de 2015 a 04/2017, mais de 8 mil colaboradores aderiram ao Plano de 

Desligamento Incentivado – PDIA e foram desligados do quadro de empregados ativos da 

Empresa. 

ADMINISTRAÇÃO 

Os Correios possuem 117.405 empregados, dos quais 85% estão concentrados nos cargos da 

área operacional da empresa: 
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Fonte: http://www.correios.com.br/sobre-correios/a-empresa/quem-somos/principais-numeros 

 

Prevalece a quantidade de empregados do sexo masculino, sendo 76,67% homens e 23,33% 

mulheres: 

 

Fonte: http://www.correios.com.br/sobre-correios/a-empresa/quem-somos/principais-numeros 

 

A admissão de empregados próprios na ECT ocorre por meio de aprovação prévia em 

Concurso Público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza ou complexidade 

do cargo, observando o quantitativo de vagas disponíveis por cargo/atividade/especialidade. 

A promoção aos postos de trabalho é processada com base em dispositivos legais trabalhistas, 

constantes da CLT, bem como em legislação específica e normas internas. 

O processo seletivo é composto pelas seguintes etapas: 

a) Inscrição; 

b) Prova de conhecimento; 

c) Análise curricular e profissional; 

d) Análise de perfil e 
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e) Curso de capacitação. 

O acesso às funções da Empresa se dá por meio das modalidades definidas nas alíneas a 

seguir: 

a) Recrutamento Interno; 

b) Indicação; 

c) Indicação com Análise de Perfil. 

O Recrutamento Interno – RI para mudança de atividade, promoção por mudança de cargo e 

promoção por mudança de estágio de desenvolvimento é desencadeado uma vez por ano, no 

primeiro semestre, ocorrendo simultaneamente em todas as Diretorias Regionais.  

A critério e conveniência da Empresa, o RI pode ser desencadeado mais de uma vez no ano, 

de forma a atender as necessidades de provimento de sua força de trabalho. A abertura do 

Recrutamento Interno é condicionada a existência de vaga, por meio da Requisição de Pessoal 

emitida pelo órgão requisitante, ou para formação de cadastro. 

O recrutamento pode ser local, regional ou nacional, de acordo com os candidatos existentes 

e/ou necessidades do órgão requisitante.  

Nas indicações para o exercício de Funções Gerenciais ou Técnicas, correlaciona-se o perfil 

profissional com as responsabilidades requeridas pela respectiva função.  

É considerada experiência aquela adquirida em outros órgãos, empresas ou no 

desenvolvimento de trabalhos voltados para a área de atuação, objeto da designação, devendo 

haver consonância entre as atividades desempenhadas e aquelas inerentes à função pretendida. 

Os treinamentos e desenvolvimentos são coordenados pela Universidade Corporativa dos 

Correios, com a função de construir o conhecimento organizacional com base nas 

competências requeridas para a sustentabilidade dos negócios da ECT. 

Para promover a capacitação e desenvolvimento funcional, a Universidade disponibiliza o 

ensino a distância por meio da Universidade Correios – que pode ser acessada inclusive em 

plataformas virtuais móveis externamente à ECT, ampliando o espaço de tempo para o 

autodesenvolvimento, Treinamentos no Local de Trabalho – TLT e cursos presenciais – 

ministrados pelos instrutores das Gerências de Educação Corporativa das Diretorias 

Regionais. 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS constitui-se em documento normativo que 

contempla a política norteada pela concepção sistêmica da Área de Gestão de Pessoas, com o 

objetivo de assegurar-lhe maior eficácia, por meio de seu alinhamento às estratégias de 

negócio da ECT e da interdependência entre os seus subsistemas. Assim, o Plano abrange um 
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conjunto de mecanismos que viabilizam a execução da referida política, oportunizando ao 

empregado o crescimento e desenvolvimento de sua carreira de cargos e salários na Empresa. 

A arquitetura de carreiras, prevista no PCCS, segue a seguinte estrutura: 
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Fonte: http://www.correios.com.br/sobre-correios/recursos-humanos/plano-de-cargos-

carreiras-e-salarios-pccs-2008/arquivos/pccs-2008-att-novembro 

 Última atualização: Nov/14 

 

O sistema de remuneração baseia-se na abordagem total da remuneração, que a considera de 

forma integrada, sendo enfatizada a complementaridade dos seus diversos componentes: 

salário-base, adicionais, benefícios e outros, previstos na legislação consolidada específica, 

definidos em acordos coletivos ou por deliberação da empresa. 

O Salário-Base é o montante destinado a remunerar o empregado pelo exercício de suas 

atribuições previstas para os cargos, cujo valor consta nas tabelas de salários da empresa e as 

faixas salariais correspondentes aos estágios de desenvolvimento dos cargos. 

O Diferencial de Mercado é composto de parcela variável e de natureza temporária, que tem 

como objetivo compatibilizar níveis de salários praticados pela ECT com os praticados pelo 

mercado, com objetivo de equilibrar a defasagem salarial regional. Para fins de identificação 

da referida defasagem salarial, a Empresa utiliza pesquisas de mercado como referencial 

comparativo visando à concessão, manutenção, alteração ou exclusão da citada parcela. 

O desenvolvimento na carreira se dá mediante as seguintes modalidades de evolução 

funcional e/ou salarial do empregado: 

a) Promoção vertical: 
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i. Promoção vertical por mudança de cargo; 

ii. Promoção vertical por mudança de estágio de desenvolvimento. 

b) Reclassificação; 

c) Promoção horizontal: 

i. Promoção horizontal por mérito; 

ii. Promoção horizontal por antiguidade; 

iii. Promoção horizontal por mudança de atividade. 

 

Para coordenar e realizar as atividades voltadas para a gestão das negociações trabalhistas, da 

qualidade do ambiente de trabalho, de bem-estar e também do desenvolvimento de programas 

de sustentabilidade social, há nos Correios o DEGER – Departamento de Gestão das Relações 

do Trabalho, cujas atividades são:  

a) Atuar preventivamente na identificação de situações que impactam as relações do 

trabalho; 

b) Receber e analisar os pleitos das entidades representativas dos empregados e ex-

empregados; 

c) Realizar a gestão do clima organizacional e das ações de Serviço Social; 

d) Desenvolver estudos e diagnósticos do ambiente de trabalho para subsidiar o 

planejamento de ações que impactam o ambiente organizacional; 

e) Gerir políticas e diretrizes das ações corporativas de bem-estar no trabalho com foco 

no incentivo à prática do esporte, desenvolvimento social e cultural, bem como o 

reconhecimento no trabalho; 

f) Estabelecer políticas de sustentabilidade social, em conjunto com a Presidência;  

g) Apoiar a elaboração do balanço social e gerir os programas: Voluntariado, Jovem 

Aprendiz, Começar de Novo, Estágio, Pessoas com Deficiência e Pró-Equidade. 

 

Para estreitar o relacionamento da alta administração com todos os funcionários, está 

disponível a intranet das Diretorias Regionais o Canal Aberto com a Diretoria – CAD, meio 

pelo qual todos podem manifestar suas opiniões, encaminhar sugestões, realizar críticas, 

realizar elogios, questionar ou comentar sobre qualquer assunto, os conteúdos são 

encaminhados diretamente à Diretoria de jurisdição do empregado demandante.  

ORIENTAÇÃO PARA O MARKETING 

Os Correios participam no mercado com os seguintes objetivos:  



27 
 

a) Aumentar as receitas dos segmentos competitivos; 

b) Preservar as receitas dos segmentos sob reserva; 

c) Conquistar, desenvolver, reter e fidelizar clientes; 

d) Criar barreiras para a entrada e para o crescimento de concorrentes; 

e) Oferecer ao mercado novos produtos e serviços baseados em inovação; 

f) Promover e facilitar o acesso aos serviços postais universais.  

Centrando esforços no cliente e na sua capacidade de inovação, um passo do processo de 

revitalização dos Correios consiste da recente implantação do MVNO – "Mobile Virtual 

Network Operator", que em português significa "Operador Virtual de Telefonia Móvel" – que 

consiste na prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal com base na Resolução nº. 550 

da Anatel, de 11 de novembro de 2010, serviço esse que permite que qualquer empresa, 

mediante acordo ou aquisição de voz e dados no atacado, das operadoras que atuam no Brasil, 

ofereça no varejo, com marca própria, planos de voz, dados e serviços de valor agregado, 

além de chips, aparelhos e acessórios. 

Os Correios dispõem de uma das maiores redes de atendimento presencial do Brasil, um 

inigualável sistema de logística e de distribuição, e um grande número de clientes que 

frequentam diariamente sua rede de agências, além de contar com alta confiança da população 

brasileira. Essas características posicionam muito bem os Correios para atuar com sucesso 

neste negócio emergente, a exemplo de mais de 600 empresas que atuam como operadores 

virtuais de celular em todo o mundo. 

Vários Correios já atuam como operadores virtuais de telefonia móvel. Correios da Irlanda, 

Bélgica, Portugal, França, Itália e Alemanha, por exemplo. Eles criaram estes serviços dentro 

de sua estrutura, ou constituíram ou adquiriram empresa dedicadas ao MVNO em seus 

respectivos países e vêm atuando com sucesso, na grande maioria dos casos, neste negócio, 

que permite agregar valor aos negócios postais e financeiros prestados a seus clientes. 

O CorreiosCelular vem para complementar o conjunto de serviços oferecidos pela estatal a 

seus clientes, valendo-se de parceria estabelecida com a EUTV, prestadora de Serviço Móvel 

Pessoal (SMP) autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que é a 

responsável pela infraestrutura de suporte às telecomunicações. 

O objetivo é atender aos clientes que buscam serviços simples, práticos e prestados com 

transparência e os pacotes serão planejados para estar entre os mais baratos do mercado. A 

confiança que os clientes depositam na marca Correios e sua ampla rede de atendimento, 

presente em todo o país, são o diferencial do Correios Celular. 
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Outro exemplo de inovação consiste na recente implementação do serviço e-CARTA para a 

Advocacia Geral da União, que é uma solução completa de comunicação, criada para atender 

às necessidades de empresas privadas e órgãos públicos na produção e distribuição de 

documentos oficiais, que exigem sigilo no processamento do conteúdo e comprovação da 

entrega no destino. 

 O serviço foi implantado pela AGU com o objetivo de atender à necessidade de comunicação 

entre as procuradorias do órgão, em nível nacional, tendo sido escolhido por ser híbrido 

(captação e tratamento eletrônico de dados variáveis, impressão e entrega da via física pela 

Unidade mais próxima ao endereço de destino), ágil e econômico, com redução de custos de 

impressão, utilização de papel e de pessoal. Além disso, a iniciativa proporciona melhoria no 

controle das postagens, com a possibilidade de emissão de relatórios de acompanhamento.  

A ECT almeja ser reconhecida como parceiro mais confiável de todos os públicos com os 

quais se relaciona. Os atributos que a ECT deseja comunicar são: 

a) Brasilidade, baseada na presença nacional da ECT, na proximidade com os brasileiros, 

no conhecimento que a empresa detém das características regionais do país e no seu 

compromisso com o Brasil e com o povo brasileiro; 

b) Credibilidade, baseada na excelente imagem da empresa, na longevidade da atividade 

postal no Brasil e na solidez da instituição Correios; 

c) Eficiência, baseada na distribuição eficiente dos objetos, com a garantia de entrega nos 

prazos estabelecidos e nos endereços corretos, garantindo o sigilo da correspondência, 

o estado de preservação do objeto, a qualidade e a excelência no processo de 

distribuição; 

d) Hospitalidade, baseada na excelente relação dos carteiros com a comunidade, na ótima 

imagem do atendimento oferecido pela empresa na sua rede de agências, na 

comunicação virtual com seus clientes; 

e) Postura inovadora, baseada no fato de que a ECT absorve os avanços tecnológicos, 

aperfeiçoando e ampliando a oferta de produtos e de serviços cada vez mais adequados 

às expectativas e às ambições da sociedade, na parceria com clientes e com 

fornecedores para aprimorar processos, no compromisso com a constante melhoria da 

qualidade e no desenvolvimento dos empregados para lidar com o mundo novo; 

f) Responsabilidade social, baseada nos esforços para assegurar o serviço postal 

universal, nas diversas ações sociais desenvolvidas, no fato de que os Correios são um 

dos principais motores do desenvolvimento de negócios e no comprometimento de 
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seus empregados com o crescimento do Brasil.  

Focado na orientação para o mercado, sem perder o foco da função social, os Correios 

firmaram contrato de Correspondente Bancário com o Banco do Brasil, para operacionalizar o 

Banco Postal. O segmento financeiro é contemplado pelo Planejamento Estratégico “Correios 

2020”, que atualmente passa por revisão, mas já prevê a criação de uma nova Instituição 

Financeira e de uma Corretora Postal, nas quais os Correios serão sócios, para aumentar a 

bancarização da população brasileira por meio de sua capilaridade de atendimento, ofertando 

aos clientes, tanto serviços financeiros como correspondente bancário de sua própria marca, 

quanto opções de seguros à população, mediante soluções simples e acessíveis. 

Os Correios também investem em comunicação nas categorias e propósitos abaixo descritos:  

1. Publicidade e Propaganda 

a) Destacar os diferenciais competitivos dos produtos e dos serviços, reforçando 

seu posicionamento no mercado; 

b) Reforçar a imagem das principais marcas dos produtos e dos serviços dos 

Correios, contribuindo para o efetivo acréscimo na venda e na satisfação dos 

clientes; 

c) Utilizar as ações de publicidade como um instrumento fomentador de negócios 

para a empresa; 

d) Destacar a imagem dos Correios como empresa brasileira, com atuação em 

âmbito global, líder nos principais segmentos de mercado nacional em que 

atua, dinâmica, competitiva em suas áreas de negócios, e com consciência e 

contribuição ambiental e social; 

e) Divulgar a atuação dos Correios como agente facilitador de relações pessoais, 

sociais e empresariais e como uma empresa postal que oferece soluções 

integradas e customizadas para clientes e para toda a sociedade; 

f) Divulgar a presença dos Correios em todos os municípios do país. 

2. Publicidade Legal  

a) Conduzir o processo de relacionamento com a EBC Serviços, gerenciando os 

veículos a serem utilizados pela empresa; 

b) Envidar esforços no gerenciamento do contrato com a Imprensa Nacional, 

viabilizando a publicação no Diário Oficial da União; 

c) Viabilizar a veiculação de toda publicidade legal dos Correios, sendo 

considerado como tal qualquer publicação de avisos, editais, extratos, atas, ou 
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outros obrigatórios pela legislação.  

3. Patrocínio  

a) Apoiar projetos de terceiros, na forma de transferência de numerário ou cessão 

de imóvel do patrimônio dos Correios sem a transferência de domínio, com a 

finalidade de agregar valor à marca ou divulgar produtos e serviços; 

b) Áreas de Patrocínio:  

i. Cultural: Engloba Artes Cênicas, Audiovisual, Artes Visuais, Artes 

Integradas, Humanidades, Música e Patrimônio Material; 

ii. Educacional: Projetos que contribuam para a erradicação do 

analfabetismo; 

iii. Esportiva: Atividade focada para as modalidades Tênis, Handebol, 

esportes aquáticos; 

iv. Evento: Abrange promoções de natureza institucional ou negocial, de 

natureza empresarial, técnica, operacional ou científica, com ou sem 

transação comercial ou para o qual se objetiva a realização de negócio, 

respectivamente; 

v. Meio Ambiente: Projetos que incentivem a recuperação de área 

degradada ou a preservação de ecossistema, associado a ações de 

conscientização e de educação do público da região; 

vi. Social: Projetos que possibilitem o desenvolvimento de comunidades, a 

inclusão social de setores carentes da sociedade, por meio de atividades 

de apoio à educação escolar, esportivas ou culturais, ou com 

expectativa de geração de emprego e renda.  

4. Promoção e Organização de Eventos  

a) Divulgar produtos e serviços, com vistas a ampliar a atuação mercadológica da 

empresa; 

b) Promover o relacionamento da empresa com o mercado; 

c) Reforçar a imagem institucional da Empresa.  

O resultado das avaliações bianuais da Imagem Institucional da ECT, e dos serviços prestados 

no Atendimento ao público e no processo de Distribuição, demonstra que os Correios são 

avaliados positivamente pelos cidadãos brasileiros. Entre os indicativos da boa performance, 

evidencia-se que 84% dos entrevistados consideram os Correios como Eficiente ou Muito 

eficiente; 88% de Índice de Confiança e 92% de Satisfação geral. 
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Pesquisa de imagem institucional 

O Decreto nº 6.932 de 11 de agosto de 2009 estabelece a simplificação do atendimento 

público prestado ao cidadão e institui a “Carta de Serviços ao Cidadão”. Em seu artigo 12, 

determina que todos os órgãos públicos devem seguir padrões de qualidade no atendimento 

prestado à população e divulgar, periodicamente, os resultados da avaliação de seu 

desempenho. 

Os resultados da Pesquisa de Imagem e Satisfação também vão ao encontro do atendimento 

aos critérios de excelência do Programa Nacional da Qualidade (PNQ) e do Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização do Governo Federal, que definem a 

necessidade de avaliar constantemente a satisfação do cliente. 

 

Pesquisa de Opinião 2014  

Especificações técnicas 

Metodologia: Quantitativa 

Técnica e forma de coleta dos dados: Survey, face a face. 

Período da coleta: Setembro a novembro de 2014 

Público-alvo: Clientes dos Correios que buscavam atendimento nas agências e os cidadãos em seus domicílios, 

com idades iguais ou superiores à 16 anos. 

Amostra: A amostra do estudo foi desenhada para gerar resultados por Diretoria Regional junto a cada público 

que avaliou os macroprocessos de atendimento e distribuição, com 5% de margem de erro para um intervalo de 

confiança de 95%. Ao todo foram realizadas 13.445 entrevistas pessoais em 177 municípios, nos 27 estados da 

federação. 

 

Confiança nas Instituições 
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Avaliação de eficiência da ECT  
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Atributos da Imagem institucional 

Nota média atribuída 
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De igual modo, como na última pesquisa realizada em 2014, observam-se diferenças regionais 

marcantes, com características e necessidades diferentes entre as Diretorias e Regiões 

avaliadas, sugerindo ações específicas dos Correios no sentido de aprimorar a satisfação com 

os serviços prestados. 

Os resultados obtidos a partir dos diversos temas abordados na pesquisa formam um conjunto 

de informações estratégicas em termos de planejamento de ações, comparação entre as 

Diretorias Regionais, avaliação da concorrência e fortalecimento da imagem. A excelência 

dos Correios, comprovada mais uma vez por meio desta pesquisa, além de proporcionar 

satisfação aos seus funcionários, também carrega um forte senso de responsabilidade e 

compromisso com a Instituição no sentido de manter essa excelência na prestação de seus 

serviços, buscando seu fortalecimento como referência em gestão para as empresas do Brasil. 
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CAPÍTULO 3: OBJETIVOS E ESTRATÉGIA CORPORATIVOS 

 

OBJETIVOS 2017 2018 2019 

Volume de 

Vendas 

Alcançar uma 

receita total 

correspondente a 

18,3 Bi 19,5 Bi 20,8 Bi 

Lucratividade 

Reduzir despesas 

para alcançar 

resultado positivo 

0% 3,5% 7% 

Clientes / 

Mercado 

Ofertar novos 

produtos/serviços 

aos clientes 

Telefonia 

móvel – MVNO 

"Mobile Virtual 

Network Operator"  

Soluções de 

comunicação 

digital 

Nova 

Instituição 

Financeira e 

Corretora Postal 

Marca / 

Imagem 

Ser a instituição 

pública com a 

melhor avaliação de 

confiança pelos 

brasileiros 

- 9,2 - 

 

ESTRATÉGIA 

Diferenciação 

Os Correios assumem seu papel estratégico na diferenciação de seus produtos, assegurando 

alguns atributos como confiança e presença ao seu valor, tendo ainda como premissas: 

a) Ser um conglomerado empresarial moderno, flexível, dinâmico e com negócios 

diversificados, devidamente ajustado ao nível de desenvolvimento do País; 

b) Ser a instituição pública com a melhor avaliação de confiança pelos brasileiros; 

c) Ser o serviço público mais universalizado do país; 

d) Gerar Valor Econômico Agregado (EVA) positivo e crescente; 

e) Alcançar a participação de 1% da formação do PIB nacional. 

 

CADEIA DE VALOR 

Logística Interna  

a) Definir indicadores operacionais e de gestão para balizar a execução dos serviços de 
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preparação, encaminhamento/recebimento e armazenamento da carga postal, visando 

constante melhoria dos padrões de qualidade operacional; 

b) Gerir o nível da padronização dos processos de captação e tratamento da carga postal, 

com o fito de otimizar o tempo de execução dessas atividades e propiciar maior 

produtividade;  

c) Ampliar a atuação da gestão da área operacional, de modo a dedicar mão de obra 

qualificada para focar na análise crítica dos indicadores operacionais, estudo de causas 

e contramedidas e consequente elaboração e execução de planos de melhoria dos 

resultados de qualidade operacional nos processos de preparação, encaminhamento e 

recebimento de cargas nas Unidades; 

d) Centralizar o fornecimento de uniformes e materiais estocáveis para suprimento de 

toda a rede de agências e unidades operacionais no país, mediante suprimento 

previamente calculado pelo histórico de utilização e potencial demanda; 

Operações 

a) Manter a capilaridade da rede de Agências (atendimento ao cliente); 

b) Realizar fusões de Unidades Operacionais, a fim de reduzir custos e otimizar as 

atividades operacionais; 

c) Investir na atualização constante do sistema de postagens e triagem, integrando as 

plataformas disponibilizadas aos clientes e rede terceirizada (pré-postagem e 

preparação da carga); 

Logística externa 

a) Planejar as atividades de transporte de carga, estabelecer indicadores e critérios 

voltados para a organização, quantificação e formatação das malhas de transporte 

aéreo e de superfície e definir métodos, ferramentas e sistemas de captação de dados 

necessários à programação de transporte de cargas; 

b) Interagir com as bases da Rede Postal Noturna (transporte aéreo de carga), unidades 

operacionais e prepostos das empresas contratadas, durante o transcurso das operações 

para coletar informações e redimensionar, quando necessário, o fluxo operacional, 

com vistas a garantir o desempenho dentro dos padrões estabelecidos, para a malha de 

transporte nacional; 

c) Captar e consolidar dados para utilizá-los no dimensionamento de linhas de transporte 

aéreo e de superfície no âmbito nacional, mantendo-os atualizados de acordo com a 

necessidade de encaminhamento de cargas postais, com o objetivo de 
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acompanhamentos/melhoria de gestão e instrução dos processos de contratação; 

d) Consolidar relatórios de gestão visando à implementação de ações para a melhoria da 

qualidade e auxílio às decisões quanto à racionalização dos recursos de transporte; 

e) Definir indicadores operacionais e de gestão como forma de se conseguir a excelência 

na prestação dos serviços.  

Marketing & Vendas: 

a) Ampliar as soluções em atendimento presencial na rede de atendimento, para o canal 

varejo; 

b) Promover a divulgação das soluções postais aos clientes, por meio de campanhas 

publicitárias em massa; 

c) Gerir o desenvolvimento profissional da área de vendas, tanto do canal varejo 

(gestores, supervisores e atendentes das Agências), quanto o canal corporativo 

(gestores, gerentes de contas especiais e assistentes comerciais); 

d) Implementar a nova política comercial, que visa diferenciação de fretes por nível de 

utilização dos serviços postais; 

e) Investir em soluções customizadas para clientes com postagens em grandes volumes; 

Serviços de Pós-Venda 

a) Investir no desenvolvimento de ferramentas de informações aos clientes, sobre 

rastreamento/tracking on line da sua encomenda no fluxo postal; 

b) Fornecer sistema de gerenciamento de postagem aos clientes, para padronizar as 

informações de postagem, tanto para otimizar o tratamento da carga e entrega ao 

destino no menor tempo possível (layout padrão de endereçamento), como também 

realizar interface com o gerenciamento das entregas (rastreamento/tracking); 

c) Promover treinamento e visita à área operacional dos Correios, dos empregados das 

empresas clientes, a fim de gerar sinergia para melhoria da preparação da carga e 

consequente aumento da qualidade no processo produtivo; 

d) Acompanhar e analisar os resultados dos negócios com os clientes (foco no foco do 

cliente), visando oferecer-lhe soluções postais que lhe proporcionem diferenciação 

frente aos seus concorrentes (assistente comercia dedicado). 

Infraestrutura da Empresa 

a) Revisar a atual estrutura, reduzindo-a ao máximo a fim de diminuir a 

departamentalização e aumentar a produtividade; 

b) Promover a diminuição dos custos com pessoal, por meio da promoção de programas 
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de incentivo ao desligamento dos empregados aposentados; 

c) Implementar o programa Dez em 1, que prevê a revisão do planejamento estratégico, 

priorização e otimização de processos para resgate da qualidade operacional e demais 

medidas de recuperação dos Correios, tal como o OBZ – orçamento Base Zero; 

d) Inserir agenda permanente para negociações entre entidades representativas dos 

trabalhadores e Correios, a fim de promover maior comunicação entre as partes, 

objetivando encontrar o equilíbrio e acordos bilaterais de modo a evitar a recorrência 

de greves; 

Gerência de Recursos Humanos 

a) Ampliar ações para um ambiente favorável ao desenvolvimento dos trabalhos; 

b) Desenvolver os profissionais dos Correios, com as competências e habilidades 

requeridas para cada cargo e função, partindo do princípio de que as pessoas 

representam importante diferencial de competitividade nas organizações; 

c) Administrar ações de planejamento, elaboração e controle de normas e procedimentos 

de gestão de pessoas, envolvendo: planejamento de cargos e salários, captação e 

seleção de pessoal; 

Desenvolvimento de Tecnologia 

a) Investir na implementação de ferramentas que aumentem a qualidade operacional dos 

serviços concorrenciais, de modo a aumentar a competitividade; 

b) Ampliar a oferta de serviços digitais, mediante a combinação de tecnologia de 

computação em nuvem e serviços postais tradicionais, visando inovar os serviços em 

declínio; 

Aquisição 

a) Planejar as contratações com a antecipação necessária, a fim de se adequar às 

limitações impostas pela legislação correlata à contratação pública e evitar que 

eventuais atrasos da contração (recursos judiciais, por exemplo) prejudiquem a cadeia 

de valor; 

b) Executar um rigoroso controle de qualidade dos bens adquiridos e avaliação frequente 

da qualidade dos serviços prestados, visando gerar responsabilização (inclusive 

pecuniária, como a contratação por produtividade) e divisão de prejuízos pela eventual 

falta de qualidade em produtos e/ou serviços; 

c) Realizar aquisições, fusões e compra de participação acionária de empresas 

especializadas, para viabilizar a entrada ou aumento da participação dos Correios. 
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CAPÍTULO 4: MERCADO 

 

HISTÓRICO DO MERCADO 

Os sistemas de correios em âmbito internacional estiveram, de maneira geral, vinculados aos 

Estados nacionais. A regulação do setor postal baseou-se, até o final do século passado e nos 

mais diversos países, no monopólio de serviços e na exclusividade de um operador estatal. 

Desde as primeiras décadas do século XX, os departamentos ou órgãos de correios de 

propriedade estatal estruturaram-se em grandes corporações verticalizadas e integradas. 

Porém, foi identificada a necessidade de alteração na regulação do setor postal e as diretrizes 

que deviam ser seguidas foram formulados e disseminados pelo Banco Mundial, Fundo 

Monetário Internacional e União Postal Universal (UPU). 

Entre os motivos para a reestruturação postal, o Banco Mundial listou a ineficiência dos 

operadores públicos às necessidades do mercado e da população; além disso, os correios 

estatais - na visão do Banco Mundial - não proporcionavam rentabilidade nem mesmo para 

investimentos na melhoria dos serviços, o que teria motivado diferentes governos a buscar 

reformas para o setor. 

Nessa vertente, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

defendeu que a desregulamentação e liberalização dos outros setores da economia 

demonstraram os benefícios da competição na melhoria da qualidade, eficiência, inovação e 

redução dos preços aos consumidores, o que poderia ocorrer no setor postal também. 

Diante disso, verifica-se que as transformações no setor postal no cenário internacional 

estiveram vinculadas ao neoliberalismo a partir da década de 1980. Ocasião na qual foram 

propostas práticas que desencadeariam a liberalização dos mercados nacionais, processos de 

privatização, livre circulação de capitais financeiros e a reformulação das responsabilidades 

do Estado. 

Ademais, o avanço da tecnologia também é relevante para se compreender as transformações 

no setor postal, como inovação nos meios de comunicação (por meio do fax, telefone, e-mail, 

internet etc.) erodiram o "coração” do negócio dos sistemas de correios tradicionais, com 

potencial para ameaçar sua capacidade em continuar financiando as obrigações sociais com os 

serviços universais. 

Nessa mesma linha, o Banco Mundial já havia afirmado, em 1996, que as tecnologias de 

informação eram responsáveis pela necessidade de liberalizar os mercados postais; os projetos 

de reorganização do setor postal, assim, buscaram também atender aos interesses de 
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operadores postais privados (empresas de courier). 

Ao mesmo tempo, a União Postal Universal destacou que o mercado para transporte de 

mercadorias apresentava crescimento frente ao processo de globalização; houve, portanto, um 

impacto tecnológico sobre o setor que alterou a composição do mercado postal com a redução 

do volume de correspondências e, concomitantemente, um aumento no volume de 

encomendas e serviços expressos.  

Verifica-se a liberalização dos mercados postais como tendência predominante associada a 

processos graduais de concentração de mercado e consequente formação de oligopólios, 

sobretudo por grupos transnacionais. A liberalização postal tem sido acompanhada de 

processos de reestruturação organizacional e privatização dos operadores estatais sob a 

justificativa da modernização gerencial. Além disso, constatam-se processos de reestruturação 

operacional e, concomitantemente, precarização do trabalho e crescente redução dos postos de 

trabalho no setor. 

 

 

Os Correios tiveram sua origem no Brasil em 25 de janeiro de 1663 e, desde então, vêm se 

modernizando, criando e disponibilizando serviços de qualidade para os seus clientes. A 

Empresa realiza importante função de integração e de inclusão social, papel indispensável 

para o desenvolvimento nacional. Lado a lado com a vertente social, os Correios oferecem 
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soluções para atender às necessidades logísticas e de comunicação das diversas empresas e 

órgãos públicos. 

Em matéria veiculada no dia 18 de janeiro de 2014, o jornal O Estado de S. Paulo noticiou 

prejuízos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) no segmento de cartas no 

exercício de 2013. O jornal aproveitou o ensejo para analisar aspectos de uma suposta crise na 

estatal brasileira e apontar possíveis soluções: "em crise, serviços postais recorrem à 

privatização", citando diversos casos de privatização dos operadores estatais de correios em 

vários países. O jornal se referia às transformações pelas quais vem passando os sistemas 

postais no continente europeu, asiático e americano desde o final da década de 1980, 

apontando um possível caminho para o sistema postal brasileiro. Trata-se de um processo que 

altera a organização, estrutura, regulação e organização do trabalho dos operadores postais 

públicos em todo o mundo. 

Ainda tratando do cenário de substituição da correspondência de papel por novas tecnologias, 

de recessão econômica mundial desde 2008 e acirramento da concorrência em países que 

estão liberalizados, os correios em todo o mundo estão buscando se reinventar para manterem 

sua perenidade. 

Considerando este um movimento estrutural sem volta, a segmentação das receitas passou a 

ser um indicador importante para se medir a vulnerabilidade dos negócios. Se o movimento de 

queda da quantidade de correspondência em suporte de papel continuar no atual ritmo, quanto 

maior a percentagem de receitas com entrega de correspondência física nas receitas totais de 

um correio, mais vulnerável ele se encontra em relação aos seus pares. 

A receita do segmento de correspondência de alguns correios, como a do Canadá e a dos 

EUA, mostra-se predominante, tornando-os mais vulneráveis, conforme observado no gráfico 

2. Nos últimos quatro anos, o correio brasileiro tem reduzido a sua vulnerabilidade, passando 

de 61% em 2010 para 52% de suas receitas associadas ao segmento de correspondências, em 

2014. 
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Diante da queda do segmento de mensagem (cartas), há um segmento interessante a todos os 

operadores postais públicos e privados: encomendas nacionais. O advento do comércio 

eletrônico – e seu crescimento vertiginoso no País, em média, 12,4% ao ano, com início de 

retomada já em 2017, conforme gráfico abaixo: 

 

Fonte: Pesquisa Instituto Forrester 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-google/ 
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Esse varejo on line imprimiu mudanças significativas no mercado de entregas: não basta 

apenas entregar o mais rápido possível (modalidade expressa); é preciso também estar 

preparado para informar ao consumidor final sobre todos os movimentos da mercadoria 

adquirida. 

Apesar dos Correios ainda serem líderes no transporte e entrega de pequenos pacotes (até 10 

kg) e ter como maior vantagem a abrangência nacional, a gigante empresa pública não 

acompanhou a velocidade do mercado e demorou para investir na tecnologia da informação – 

monitoramento e informação ao cliente em tempo real do status da aquisição, transporte e 

entrega das suas encomendas – isto é, a informação de rastreamento sobre a carga está abaixo 

da média do mercado e a resposta a eventuais problemas é mais lenta, em relação aos 

operadores logísticos privados. 

Essa branda reação abriu uma lacuna para concorrentes privados investirem em tecnologia, de 

modo que os Correios perderam um mercado que dominavam quase sozinho: enquanto a ECT 

busca corrigir suas ineficiências, os concorrentes apostam alto no investimento ao 

atendimento do e-commerce. A mudança do perfil dos produtos vendidos pela internet, com 

exemplo o crescimento da fatia dos eletrodomésticos da linha branca, motiva a compra de 

veículos de maior porte, renovação da frota, automatização da separação de encomendasse 

esteira de triagem, visando aumentar a capacidade de manuseio de pacotes. 

Além do aspecto de captação e tratamento da carga, os concorrentes também tem investido na 

tecnologia da entrega dos objetos: entregadores com aparelho móvel com rádio e conexão à 

internet para informar à central eventuais dificuldades no destino, ou mesmo os dados de 

entrega e recebedor da encomenda. Esse trabalho customizado de rua responde à expansão do 

e-commerce na classe C, locais de destino nos quais é preciso improvisar e entregar o pacote 

ao vizinho, caso seja necessário. Flexibilizações essas que os carteiros, empregados públicos 

celetistas dos Correios são proibidos de realizar, haja vista a regulação do serviço postal, pelo 

qual o objeto só pode ser entregue no endereço para o qual foi destinado pelo remetente, mais 

um aspecto pelo qual os Correios perdem a oportunidade de avançar em competitividade. 

TAMANHO E EVOLUÇÃO DO MERCADO 

Na era das novas mídias de comunicação e informação, os correios em todo o mundo têm 

perdido tráfego e receitas com o negócio de correspondência. O ritmo da queda da quantidade 

de itens tem variado ano a ano, mas essa tendência é avaliada como estrutural e irreversível. O 

negócio de correspondência em suporte de papel continua ainda respondendo pela maior fatia 

das receitas totais da maioria dos correios, entretanto, a tendência é a diversificação dos 
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negócios para recompor os ganhos e diminuir a vulnerabilidade, tais como: encomenda 

(sobretudo devido ao boom o e-commerce), serviços de entrega expressa e logística. 

As principais tendências de mercado são relacionadas a força dos e-marketplaces; 

interatividade e suas tecnologias, ampliação dos canais de venda para encomendas, impactos 

das novas configurações sociais, avanço das soluções de economia compartilhada (crowd-

shipping), uso de tecnologias Big Data, aumento de demandas de consumo fora das grandes 

cidades e crescimento das demandas por serviços especializados (frágeis, grandes dimensões, 

perecíveis – certificações e licenciamentos). 

O aumento de concorrência e os novos comportamentos dos consumidores demandam cada 

vez mais flexibilidade do processo postal, em especial em relação à entrega final, além da 

segurança, confiabilidade, integridade e confidencialidade, atributos clássicos dos serviços 

postais em todo o mundo. 

A União Postal Universal (UPU) estimou o tráfego total de objetos de correspondência, para 

2014 em 323,9 bilhões de objetos, 110,4 bilhões a menos em relação ao tráfego de 2001. O 

tráfego total de 2014 (327,4 bilhões de objetos) foi reduzido 2,6% em relação ao tráfego total 

de 2013, sendo que a maior queda aconteceu no tráfego internacional (-7,3%). Esses dados 

demonstram que a redução do tráfego é uma realidade concreta. 

Ainda segundo a UPU, em 2004, 50,7% das receitas postais globais eram oriundas do 

segmento de correspondência e, em 2014, essa participação caiu para 41,8%. Considerando o 

bloco dos Correios em países industrializados, a participação nos negócios de 

correspondência era de 63,7% em 2004 e 52% em 2014. Ainda, as encomendas postais e os 

serviços de logística (19,1%) foram a segunda maior fonte de receitas para o conjunto dos 192 

correios membro, em 2014, e em terceiro lugar, os serviços postais financeiros (17,1%). 

Enquanto que, em 2004, serviços financeiros eram a segunda maior fonte (16,3%) seguidos de 

encomendas e dos serviços de logística (9,7%). 

No contexto de racionalização de despesas, a UPU estimou que, em 2014, havia 5,2 milhões 

de empregados postais diretos nos correios em todo o mundo, 425 mil a menos em relação ao 

ano pico 2008, quando foram contabilizados 5,7 milhões de empregados. A maior redução 

dos postos de trabalho no setor postal ocorreu nos Correios dos países industrializados: em 

2014 eram 2,4milhões de empregados, 276 mil empregados a menos em relação a 2008. 

Diante desse cenário, os Correios dos países industrializados e o brasileiro estão adotando o 

receituário econômico clássico, considerando as iniciativas: diversificação das atividades para 

compensar as perdas dos negócios de correspondências; parceiras com outros setores 
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econômicos; incorporação de tecnologias de ponta para simplificar e reduzir despesas em toda 

a cadeia produtiva postal e facilitar a vida dos consumidores, foco em atividades geradoras de 

receitas relevantes; e estratégias para conquistar novos mercados e clientes inclusive com a 

compra de empresas. 

Em suma, muitos Correios do mundo estão adotando ferramentas da iniciativa privada para 

serem mais eficientes, flexíveis, orientados para os clientes e sustentáveis financeiramente, 

bem como estão investindo em outras atividades para reduzir a vulnerabilidade postal. 

Encontra-se similar cenário na iniciativa privada, a exemplo das empresas aéreas que estão 

atentas ao setor de encomendas, usando essas cargas como fonte de receita complementar. A 

TAM, por exemplo, é hoje a principal parceira da Direct Express (grande transportadora 

privada nacional) por via aérea. A Azul Cargo, por sua vez, nasceu em 2010 para disputar 

mercado, enquanto a Trip criou uma subsidiária para o mesmo fim. Na Gollog, braço de 

encomendas da Gol, o movimento cresceu em busca de uma fatia do mercado dos Correios, 

incluindo o comércio eletrônico: o executivo da companhia afirma que é possível ser 

competitivo em relação ao preço do Sedex (serviço carro chefe da ECT), já que os 960 voos 

diários da Gol decolam com ou sem o faturamento adicional gerado pelos pacotes. 

A supermercadista Walmart no Brasil, afirma que a variedade de fornecedores é a melhor 

alternativa para atender as reclamações de clientes, por isso a gigante americana trabalha com 

17 parceiros logísticos, o que facilita a substituição rápida de uma empresa que tenha 

dificuldades em realizar entregas. 

O comércio eletrônico brasileiro tem seguido um caminho de sucesso, na contramão do varejo 

tradicional. De acordo com dados do Webshoppers, houve um crescimento de 15,3%, em 

2015, em comparação a 2014, movimentando mais de R$ 41,3 bilhões, mesmo com diversos 

fatores que ainda dificultam a sua expansão. O segmento de e-commerce tem tratamento 

diferenciado pelos Correios, que investem em soluções diferenciadas para auxiliar as micro 

empresas e empresas de pequeno porte a fomentar vendas. 

Outro mercado que alimenta a movimentação de encomendas de até dez quilos é o de 

transporte de peças para assistência técnica e indústrias. Originada a partir da antiga Vaspex, a 

JadLog transporta itens de reposição para as montadoras Ford, Volkswagen e JAC Motors; a 

companhia tem 30 pequenas aeronaves próprias e firmou parceria com a Total Linhas Aéreas 

para operar um avião de maior porte. Nesse nicho, a JadLog vai bater de frente com gigantes 

internacionais como UPS e DHL. A UPS pretende mais do que dobrar sua área de atuação, 

visando atingir mais de 200 cidades. Já, a DHL Express aposta no posicionamento como 
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serviço premium, para atender a atratividade do transporte entre empresas, o qual abre espaço 

para a cobrança de preços mais altos em virtude do atendimento a encomendas essenciais e 

priorização do fator tempo; em contraposição do às margens apertadas do e-commerce. 

Pode-se afirmar que a mais importante tendência da logística de entregas de produtos está na a 

importância de se reinventar constantemente para ganhar competitividade no mercado. Antes 

as inovações tecnológicas, como drones ou caminhões automotores que estão revolucionando 

a forma de entregar encomendas, pareciam muito distantes da realidade de pequenas e médias 

empresas de comércio eletrônico, porém hoje isso está mais presente do que nunca.  

Os drones estão demonstrando que, apesar de limitados, os benefícios e suas funcionalidades 

são bastante atrativos pela economia e acessibilidade. Um exemplo que pode ser citado é a 

Amazon, uma das empresas pioneiras na venda por e-commerce, 80% das suas encomendas 

são leves o suficiente para serem transportadas por drones (serviço Prime Air – transporte de 

encomendas por até 30min) e o restante fica a cargo de caminhões. A operação da Amazon é 

a seguinte: enquanto um caminhão para em determinada residência para descarregar a 

encomenda mais pesada, vários drones vão entregando os pacotes menores com total 

segurança nas áreas próximas e depois retornam ao veículo. Dessa forma, com uma parada do 

caminhão é possível elevar a quantidade de entregas para até dez pacotes de uma vez só. 

Além da varejista Amazon, outras grandes empresas estão realizando testes com drones, como 

a rede supermercadista Walmart. 

Um pouco mais distante da realidade brasileira, devido à legislação, porém a novidade chama 

a atenção sobre a importância de ter controle total sobre as entregas: trata-se da automação de 

veículos, que é outra tendência que se desenha para o mercado de entregas; frente a eficiência 

do GPS, é possível saber a localização exata da carga, estimar com precisão prazos de entrega 

e até guiar caminhões automotores. A empresa InBev já realizou ação em parceria com a Otto 

(empresa de veículos automotores) para a entrega de 51 mil latas de cerveja por quase 200 km 

nos Estado Unidos. 

Realidade aumentada é uma das tendências do mercado logístico na etapa de gerenciamento 

de estoques, com lentes inteligentes é possível ter acesso à informações obtidas por meio da 

leitura de códigos de barras como, por exemplo, a localização exata dos produtos como 

propicia o aplicativo Google Glass. 

Isso nos faz pensar na necessidade de deixar o analógico para trás e investir em métodos mais 

eficazes de conferência. 

Essa entre outras facilidades geram precisão, agilidade e comodidade nos processos. 
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Same Day Delivery é a modalidade que promete entregar o produto adquirido no mesmo dia 

em que foi comprado pelo consumidor, saber dessa possibilidade faz com que o consumidor 

dê preferência ao atendimento imediato e personalizado, mesmo que o serviço tenha um preço 

mais elevado que outras modalidades de entrega. Apesar de essa tendência ainda ser mais 

intensa em outros países, ela só vem aumentando e algumas empresas já praticam esse tipo de 

entrega: Walmart, Amazon, eBay e nacionalmente Magazine Luiza, Livraria Saraiva e 

Netshoes. É um modelo bastante desafiador, pois é necessário ter uma estrutura bem definida 

e fundamentalmente ser gerenciada por softwares, já que além da rapidez no processamento 

de informações deve ser exata. 

Outra tendência é a remessa antecipada, que é uma tecnologia patenteada pela Amazon, que 

consiste em realizar as primeiras movimentações do produto antes mesmo de ser comprado. 

Isso é possível graças a algoritmos que são capazes de identificar a intenção do cliente à 

compra. Ao sinal de que existem grandes chances de o consumidor efetuar a compra, o item é 

imediatamente encaminhado para o centro de distribuição mais próximo do destino, o que 

reduz o tempo de espera e tende a aumentar a satisfação do cliente. 

De modo geral, as tendências do mercado de entrega demonstram que é possível obter 

informações valiosas sobre padrões de consumo e comportamento online. O mercado 

brasileiro ainda está evoluindo nesse sentido, mas já se observa a imprescindibilidade dos 

sistemas de gerenciamento de estoque e de relacionamento com o cliente, como o CRM, que 

registram movimentações e emitem relatórios com conclusões acerca de padrões de consumo. 

Dessa forma, é possível refletir estrategicamente para prever ações e aumentar a efetividade 

das entregas, já que a maior tendência logística é oferecer o melhor serviço possível. Toda 

inovação exige investimento, assim é mister que as empresas de transporte e entregas de 

encomendas disponham de vários meios para entregar seus produtos, pois se trata de uma 

estratégia importante para atender as crescentes demandas do mercado. Para o consumidor e-

commerce da atualidade, receber o melhor serviço de entrega possível já deixou de ser 

diferencial de compra, hoje, é necessário ultrapassar suas expectativas e ir além do que já é 

esperado. 

O conceito de omni channel é a atual e mais relevante mudança no comportamento de compra 

do consumidor: o cliente compra em diversos canais e pode preferir retirar suas compras em 

terminais de autoatendimento, que visam otimizar o mercado de envio, entrega e retirada de 

mercadorias, trazendo melhor experiência e comodidade para os consumidores do e-

commerce, evitando o desencontro no momento da entrega. Essa solução complementa a 
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entrega convencional por Correios e demais transportadoras, haja vista que se trata de mais 

uma opção para que os consumidores possam escolher o terminal mais próximo, que pode 

ficar em uma estação de metrô ou posto de gasolina, por exemplo, para receber a sua 

encomenda. 

ANÁLISE DO MACROAMBIENTE 

O ambiente de atuação da ECT é descrito por meio dos atores de maior protagonismo e 

representado pela imagem que segue abaixo. Essa abordagem confere uma visibilidade que 

permite identificar os papéis desempenhados e também a conjectura sobre possíveis 

consequências resultantes das ações provocadas pelas forças externas. 

 

 

Ambiente Político: 

Oportunidades:  

a) Quebra do monopólio postal e consequente liberalização da exploração dos serviços 

de correspondências por operadores privados; 

b) Oportunidades de expansão da clientela dos operadores privados, frente à ocorrência 

de movimentos grevistas no operador postal nacional (Correios); 

c) Potenciais clientes de soluções de logística nos Governos Federal, Estadual e 

Municipal; 

d) Potenciais clientes de soluções de logística nos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário; 

Ameaças: 

a) Forte regulação da atividade postal, o que pode implicar no aumento de burocracia 

para o desenvolvimento das atividades, bem como na dificuldade para liberação de 

certificados que possibilitem a operação de cargas especiais (por exemplo, material 

biológico); 

Ambiente Econômico: 
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Oportunidades: 

a) Alto crescimento das vendas virtuais e necessidade de investimento e soluções rápidas 

para atendimento do público de e-commerce; 

b) Demanda por soluções baseadas em endereços físicos e virtuais (geoprocessamento, 

portabilidade, mobilidade, etc.); 

c) Tendência do mercado por terceirização de serviços; 

d) Diversificação dos serviços para elevar a rentabilidade, como o aproveitamento das 

viagens aéreas para também levar carga; 

Ameaças: 

a) Globalização da concorrência (novos entrantes). 

Ambiente Social: 

Oportunidades: 

a) Política governamental de incentivo às as Micro e Pequenas Empresas - MPEs. 

Ameaças: 

a) Violência urbana e falta de segurança pública; 

b) Cultura da gratuidade do serviço digital. 

Ambiente Tecnológico: 

Oportunidades:   

a) Oportunidade de investimento em ferramentas tecnológicas para aumento da 

produtividade no processos produtivo do setor postal, como esteiras de triagem, bem 

como redução do custo com a mão de obra correspondente ao trabalho automatizado; 

b) Tecnologia como aliada no fornecimento de soluções ágeis aos clientes como drones 

nas entregas e smartphones providos de internet/rádio para aumentar a efetividade das 

entregas (em casos de desencontro com destinatários);  

c) Possibilidade de criação de soluções híbridas (física e digital), como exemplo do e-

CARTA, pelo qual o cliente envia a mensagem eletrônica aos Correios e este se 

encarrega de imprimir e entregar ao destinatário, coletar dados do receber, para fins de 

atendimento à legislação ainda existente em processos judiciais; 

Ameaças: 

a) Avanço de tecnologias de ruptura - efeito de substituição (principalmente mensagem, 

marketing direto e financeiro); 

b) Uso de tecnologia na prestação de serviços de atendimento; 

c) Aumento de produtos virtuais (e-books, por exemplo). 
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ANÁLISE DO MICROAMBIENTE 

O microambiente é composto pelas forças e agentes que estão próximos à empresa e muitas 

vezes alteram sua capacidade competitiva. Fazem parte do microambiente dos Correios os 

seus clientes, trabalhadores, sindicatos, fornecedores, investidores, concorrentes, prestadores 

de serviços, entre outros. 

 

 

Rivalidade entre os Concorrentes Atuais: Alta 

Atuação agressiva das empresas por aumento de parcelas de mercado é uma característica que 

se baseia na atratividade e ascensão do segmento de encomendas, o que explica o intenso 

movimento de fusões, incorporações e aquisições de empresas proporcionado pelo recente 

aumento do investimento direto na economia brasileira nos segmentos de mercado que geram 

encomendas. A consequência disso é a alteração da posição relativa da empresa tanto na lista 

dos maiores operadores logísticos como na lista dos maiores transportadores, possuindo alta 

intensidade de agressão inclusive para os Correios, que sofre ampla limitação na capacidade 

de reação frente aos concorrentes, ante a sua condição de empresa pública. 

Ameaça de Novos Entrantes: Alta 

Ante a baixa capacidade de reação e precária capacidade de investimento em tecnologia do 

operador logístico oficial do país, o amplo mercado brasileiro necessita de mais opções em 

soluções logísticas. Dessa forma, verifica-se que a ameaça de novos entrantes é alta e vem 

acontecendo rapidamente, desde pequenos (empresas com atuação regional), médios (atuação 

interestadual) ou grandes players (empresas de maior porte, com atuação nacional e 

internacional). 

Ameaça de Produtos Substitutos: Alto 

O mercado do serviço postal vem sendo absorvido pelas novas tecnologias, que se 

popularizam a uma velocidade maior do que o poder de substituição por produtos que 

minimizem a perda de receita. O segmento de mensagem (correspondências) é o que mais 
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sofre as consequências da tecnologia com o advento do e-mail, SMS e Internet Banking. A 

partir da solidificação desses produtos, os principais parceiros do serviço postal vêm 

gradativamente buscando sua substituição com alto impacto para esse segmento de negócio. 

Poder de Barganha dos Fornecedores: Médio 

Um parte dos insumos que alimentam a cadeia produtiva da atividade postal é commoditie e é 

encontrada com facilidade no mercado (tais como insumos de papelaria, microcomputadores, 

aquisição ou locação de veículos para composição da frota, serviços de motorizados, entre 

outros); e como aquisição é em grande quantidade, há uma política de descontos por 

vendas/aluguel em atacado – neste caso, o poder de barganha é baixo. Porém, há outros 

insumos dessa mesma cadeia produtiva que são oriundos de fornecedores mais especializados, 

tais como máquinas de triagem,  sistemas de geoposicionamento, módulo de baixa remota, 

tecnologias de controle via satélite, sistemas baseados na emissão de sinais GPS e GPRS, 

sistema de gerenciamento logístico, softwares de rastreamento/tracking de encomendas; a 

referida especialização torna alto o poder de barganha dos fornecedores especializados, já que 

são poucos ofertantes no mercado. 

Poder de Barganha dos Compradores: Baixo e Médio 

De maneira geral, os clientes de varejo são atendidos por tabela fixa de preços de frete, o que 

torna inflexível a negociação ou intervenção de qualquer poder sobre a contratação de 

serviços ou compra de produtos. Porém, para empresas que apresentam alto volume (ou alto 

potencial) de postagens recebem tratamento diferenciado, mediante customização de soluções 

e política de preços de frete, o que é precedido de análise de viabilidade/rentabilidade e 

negociações com os clientes alvo. 

CONCORRENTES 

Em âmbito nacional, pode-se listar os seguintes concorrentes: 

 

a) AGV LOGÍSTICA                                                                        

 

Razão Social: ARMAZÉNS GERAIS VINHEDO LTDA 

CNPJ: 02.905.424/0001-20 

Site: www.agvlogistica.com.br 

Data de Fundação: 23/10/1998 

Armazenamento Logradouro: Est. Vinhedo / Viracopos; Número: km 04; Bairro: 

http://www.agvlogistica.com.br/
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Bahia Localidade: Vinhedo; Município: SP – Vinhedo – 13280-000 

Segmentos de Negócio: Logística   

Atualmente a empresa é um dos principais provedores de inteligência e operação 

logística no País. Evoluiu em ritmo acelerado, com um crescimento médio anual de 

37%, com 98,6% de taxa de retenção de clientes, um dos maiores índices de 

fidelização no setor. Segundo o Relatório da Administração da AGV Holding S.A., 

considerando o mercado de prestadores de serviços logísticos, a AGV, que está entre 

os maiores players do setor: possui aproximadamente 1,6% de market share.   

A AGV Logística possui alguns diferenciais, tais como a competência de gestão de 

produtos multitemperatura – secos, climatizados, refrigerados, congelados e 

criogênicos; Rede de armazéns; Software house própria que possibilita maior agilidade 

e customização de sistemas e interfaces a custos competitivos; Sistemas de gestão da 

informação com visibilidade total da cadeia de supply chain; Sistemática integrada de 

gestão que garantem o tratamento adequado das não conformidades; Solidez 

financeira e governança corporativa, com um sócio de classe mundial a Equity 

Internacional. 

Em 2012, foram feitas mudanças importantes na estrutura, reduzindo o quadro 

funcional de 4.650 colaboradores para 3.300, dando mais produtividade as estruturas, 

além de repassar para a equipe a cultura e a maneira simples e direta.   Foram tomadas 

ao longo do ano ações importantes pra melhoria de resultado. Um dos pontos mais 

relevantes foi a análise de rentabilidade contrato a contrato com renegociação de 

contratos deficitários ou com baixa margem. Foi decidido também, voltar para a 

origem de empresa asset ligth, ou seja, deixaram de comprar outras empresas e 

celebraram contrato de parceria, poupando assim um enorme custo.   

 

b) ATLAS TRANSPORTE E LOGÍSTICA 

 

Razão Social: EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA 

CNPJ: 60.664.828/0001-76 

Site: www.atlastransportes.com.br 

Data de Fundação: 22/08/1966 

Logradouro: R. Soldado Hamilton Silva Costa, 58, Novo Mundo – São Paulo 

http://www.atlastransportes.com.br/
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Localidade: São Paulo, SP – 02190-901 

Segmentos de Negócio: Logística   

No início dos anos 90, fechou parceria com as melhores companhias aéreas incluindo 

o modal aéreo às suas atividades e incrementando ainda mais as soluções oferecidas 

aos seus clientes. Em 1994 passou a oferecer operações de armazenagem e logística 

integrada. Em novembro de 1997, tornou-se a primeira empresa brasileira do 

segmento certificada por entidade internacional, cumprindo todos os requisitos 

estabelecidos da Norma ISO9001:2008. 

A Atlas está desenvolvendo o Projeto de Revisão de Malha, ação inovadora que vai 

utilizar tecnologia de última geração para aperfeiçoar a rede logística da empresa. O 

projeto consiste na utilização do Supply Chain Guru, um dos mais avançados 

softwares do mundo, capaz de transcrever as informações de toda a malha logística da 

empresa (etapa de modelagem) e, com base nesses dados, apresentar as melhores 

soluções possíveis, a partir de cálculos matemáticos precisos (etapa de otimização). 

Com a implantação do projeto será possível definir com exatidão quais são os pontos 

ideais para a abertura de novas filiais, de acordo com a demanda dos clientes. 

A Atlas Transportes & Logística é uma empresa com capital 100% nacional que 

oferece soluções em logística integrada e viabiliza a distribuição rodoviária e aérea de 

produtos para clientes de diversos setores da economia, dentre os quais, o setor 

farmacêutico, peças, alimentício, eletroeletrônico, entre outros. Considerada uma das 

maiores transportadoras do Brasil, possui 56 filiais estrategicamente localizadas nas 

cinco regiões do País, 4.000 funcionários e 2.100 veículos para operações de coleta, 

transferência e entrega de cargas. Sua estrutura garante a segurança no transporte de 

produtos fracionados e o cumprimento dos prazos estipulados por intermédio de 

modernos dispositivos de rastreamento. 

 

c) AZUL CARGO 

 

Razão Social: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 

CNPJ: 09.296.295/0001-60 

Site: www.azulcargo.com.br 

http://www.azulcargo.com.br/
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Data de Fundação: 04/01/2008 

Logradouro: Alameda Surubiju; Número: 2010-2050; Bairro: Alphaville Industrial 

Localidade: Barueri; Município: SP – Barueri – 06455-040 

Segmentos de Negócio: Encomenda    

A Azul Cargo iniciou suas operações de cargas em 2009, com transporte aeroporto-

aeroporto entre Viracopos, Fortaleza, Recife e Salvador. Atualmente, já atende a todos 

os aeroportos de destino operados pela Azul. Aproveitando a capacidade dos porões 

das aeronaves E-190 e E-195 da Azul, a alta regularidade e pontualidade dos voos da 

empresa, e a agilidade da malha com voos diretos, a Azul Cargo desenvolveu o seu 

modelo de negócios com foco nas remessas expressas de cargas e encomendas, e está 

preparada para se posicionar como a solução mais pontual do mercado de transporte 

de carga aérea. Em Novembro de 2009 passou a oferecer também o serviço porta a 

porta de entregas expressas, que já atende a mais de mil municípios brasileiros, com a 

pontualidade demonstrada desde o início de suas operações. Os serviços de coleta, 

entrega e transferência rodoviária da carga são realizados por representantes e 

parceiros, treinados pela Azul Cargo para atuar sob padrões rigorosos de segurança e 

qualidade.   

Com a união das divisões de carga da TRIP Linhas Aéreas e da Azul Linhas Aéreas, a 

Azul Cargo reforçar sua presença no mercado de cargas. O principal foco da 

companhia está nos envios expressos, aproveitando a regularidade, número de 

frequências e capilaridade que a malha da Azul oferece, gerando oportunidades 

diferenciadas. “A companhia vem investindo em tecnologia e infraestrutura, além de 

expandir o número de representantes e parceiros rodoviários”. A Azul Cargo atende 

hoje a mais de 3,5 mil cidades e conta com 124 lojas espalhadas por todo o país. Em 

seu principal hub - o aeroporto de Viracopos, em Campinas -, a Azul Cargo detém 

84% de toda a operação doméstica do terminal. 

 

d) BRASPRESS 

 

Razão Social: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 

CNPJ: 48.740.351/0001-65 

Site: www.braspress.com.br 

http://www.braspress.com.br/
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Data de Fundação: 01/03/1977 

Logradouro: Rua Coronel Marques Ribeiro; Número: 225; Bairro: Vila Guilherme 

Localidade: São Paulo; Município: SP - São Paulo - 02068-050 

Segmentos de Negócio: Encomenda; Logística; Marketing 

A Braspress vem numa crescente ano após ano, realizando novos investimentos com o 

início das operações em 2012 da Braspress Logística, braço logístico do Grupo H&P, 

localizada no Bairro Alphaville Industrial, em Barueri, na região metropolitana da 

Grande São Paulo, estrategicamente localizada nas proximidades do Rodoanel. A nova 

empresa é o braço logístico da Braspress, ou seja, é mais um produto oferecido ao 

mercado. Foram investidos R$ 13 milhões com a aquisição de 150 carretas da 

Facchini, visando atender a demanda e será implantado mais dois terminais, um em 

Bauru/SP, com uma de 50.000 m², com investimentos de R$ 5 milhões; e outro em 

Novo Hamburgo/RS, de 53.551 m² com investimentos de R$ 9,4 milhões, com 

perspectiva de abertura de mais filiais. A Braspress realizou investimentos na 

instalação de 5 centros de distribuição na região metropolitana de São Paulo para 

tentar escapar dos congestionamentos. Eles estão localizado no ABC, em Barueri, na 

Cantareira, na Vila Guilherme e na Vila Maria. Para o Gerente Nacional de Operações 

da Braspress, Gentil Capolupo, 30 a 40% da qualidade da empresa para a entrega de 8 

mil encomendas diárias seria prejudicada sem estes investimentos. Além disso, todos 

os motoristas possuem GPS e rádio, por meio do qual se comunicam com a Central 

para um melhor direcionamento das rotas. A Braspress manifestou interesse em 

adquirir as operações da TNT Express Brasil, sucessora das empresas Expresso 

Mercúrio e Expresso Araçatuba. 

O grande diferencial desta empresa são os preços e a flexibilidade para a customização 

de contratos. É um concorrente que busca especialização no atendimento a nichos 

específicos de mercado (ex.: calçadista, farmacêutico, cosméticos, automotivos).  

A empresa BRASPRESS possui dois canais de atendimento disponibilizados ao 

cliente: lojas de atendimento e coleta de mercadoria, mas é observado que sua 

especialidade é a postagem através de coleta, uma vez que não há um investimento em 

lojas de atendimento ao cliente final. 

 

e) DHL 
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Razão Social: DHL EXPRESS BRASIL LTDA 

CNPJ: 58.890.252/0001-13 

Site: www.dhl.com.br 

Data de Fundação: 25/09/1969 

Logradouro: Avenida Santa Marina; Número: 1660; Bairro: Água Branca   

Localidade: São Paulo; Município: SP - São Paulo - 05036-000 

Segmentos de Negócio: Encomenda; Internacional; Logística   

A DHL oferece serviços e experiência em frete expresso, aéreo e marítimo, transporte 

terrestre, soluções de logística, bem como serviços postais internacionais, aliados à 

cobertura mundial e profundo conhecimento dos mercados locais. A rede internacional 

da DHL conecta mais de 220 países e territórios no mundo todo. Mais de 310 mil 

funcionários se dedicam a prestar serviços com agilidade e confiança que superam as 

expectativas dos clientes.    

A DHL faz parte do grupo Deutsche Post DHL que gera a receita de mais de 55 

bilhões de euros ao ano. A DHL é a companhia líder global no setor de logística. A 

empresa é especializada em serviços expressos internacionais, frete aéreo e marítimo, 

transporte rodoviário e ferroviário, armazenagem e distribuição, além de atuar também 

na área de correio internacional. Está presente em mais de 220 países, com mais de 

285 mil colaboradores em todo o mundo sendo 770 no Brasil. A DHL assume sua 

responsabilidade social ao apoiar a proteção ao clima, o auxílio a desastres e a 

educação. Para a América Latina a DHL Express, de logística em entregas expressas 

que anteriormente vislumbrava com otimismo o mercado brasileiro adotando uma 

série de estratégias para garantir seu crescimento acima dos 10% no país, vê 

obstáculos para ganhar terreno. Dificuldades como violência, falta da infraestrutura, 

barreiras comercias, burocracia e baixos níveis educacionais afetam vários países da 

região e dificultam o negócio da companhia.  

 

f) JADLOG 

 

http://www.dhl.com.br/
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Razão Social: JAD LOGÍSTICA LTDA 

CNPJ: 04.884.082/0001-35 

Site: www.jadlog.com.br 

Data de Fundação: 21/01/2002 

Logradouro: Rua Doutor Freire Cisneiro; Número: 97; Bairro: Jardim das Graças 

Localidade: São Paulo; Município: SP - São Paulo – 02714-020 

Segmentos de Negócio: Encomenda; Internacional; Logística; Marketing 

A Jadlog oferece uma gama completa de serviços e produtos para encomendas 

expressas em todo o território nacional e também internacional. Atende desde 

documentos até cargas de grande porte e volume, com ou sem valor comercial, e 

atende tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Oferece total comodidade, facilidade e 

agilidade de serviços de coleta e entrega de encomendas. Possuí um sofisticado 

sistema de logística e parcerias que permitem atender a todo o Brasil e outros países de 

forma rápida, econômica e no prazo certo para o cliente. 

A JadLog aumentou o transporte de encomendas de áreas como a de assistência 

técnica, peças para automóveis, produtos comprados por e-commerce e artigos da 

indústria têxtil. Outro fator que colabora com o negócio da JadLog é que as demandas 

por transporte e logística de empresas que atuam nesses setores, como o automotivo, 

eletroeletrônico e promocional, antes focadas no transporte rodoviário, estão migrando 

principalmente para serviços de carga expressa aérea. Os principais tipos de autopeças 

fretadas são as de reposição, como componentes elétricos, eletrônicos e demais peças 

automotivas, que seguem normalmente das fábricas das montadoras para 

concessionárias. 

Diferente da maioria da maioria dos concorrentes, a JadLog atua não somente por 

meio de coleta, mas através de lojas de atendimento. Estas lojas, que são consideradas 

postos de atendimento, não possuem como foco a venda. 

 

Além desses concorrentes, os Correios ainda dividem mercado com outros potentes 

fornecedores – principalmente na região Sudeste do país – como a Fedex e Rapidão Cometa, 

Gollog, Tam Expresso, entre outras. 

Além dos investimentos tecnológicos as empresas concorrentes vêm investindo pesado na sua 

infraestrutura, adquirindo/ampliando seus centros de distribuição, centros logísticos, terminais 

de carga, armazéns, aeronaves e veículos.   

http://www.jadlog.com.br/
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Destaque para a empresa Atlas está desenvolvendo o “Projeto de Revisão de Malha”, ação 

inovadora que vai utilizar tecnologia de última geração para aperfeiçoar a rede logística da 

empresa.    

Pensando no aumento das demandas, a Braspress adquiriu 150 carretas para incorporar a sua 

frota atual de 1.200 caminhões. A empresa investiu um total de R$ 13 milhões na aquisição 

dos implementos da fabricante Facchini.   

A DHL Express, de logística em entregas expressas, continua otimista com o mercado 

brasileiro, mas adota uma série de estratégias para garantir seu crescimento acima dos 10% no 

País, mesmo em tempos de crise econômica mundial. Entre as ações adotadas pela 

companhia, está o congelamento do dólar a US$ 1, 80 para o fechamento de contratos e o 

plano de expansão de franquias, com a possibilidade de chegar à casa das 100 unidades.   

Importante destacar, ainda, o lançamento nos próximos meses do novo serviço da FEDEX no 

Brasil, o Expresso Aéreo Nacional. A ideia é replicar o modelo internacional da companhia, 

com toda a expertise em termos de tecnologia, rastreamento, visibilidade da mercadoria e 

agilidade, em processos de tempo definido.   

A empresa aérea Gol, em parceria com a fabricante de aviões norte-americana Boeing, 

anunciou uma ordem de compra incremental de 60 aeronaves Boeing 737 MAX, que serão 

entregues a partir de 2018. Essa compra está diretamente associada às operações da Gollog, 

que utiliza a frota da companhia aérea para o transporte de cargas de clientes e deverá utilizar 

as novas aquisições nas futuras operações.   

Evidencia-se, portanto, que os principais concorrentes estão atentos ao mercado e priorizam a 

tecnologia para o incremento dos negócios. 

ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE 

FATORES ESTRATÉGICOS Peso (%) Correios AzulCargo BrasPress JadLog 

Disponibilidade de Capital 20 3 5 5 5 

Grau Tecnológico 15 3 3 4 3 

Market Share 12 5 2 3 2 

Parcerias Estratégicas 10 2 3 3 3 

Inovação 10 2 2 4 2 

Qualidade de RH 10 2 3 3 3 

Patentes 5 5 1 1 1 

Capacidade de Retaliação 5 2 3 4 3 

Vendas 5 3 3 3 3 

Economia de Escala 5 2 3 4 4 

Restrições Governamentais 3 5 3 3 3 

Total 100 300 308 365 313 
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Ante ao biênio de resultados negativos que os Correios apresentaram, sua disponibilidade de 

capital representa o seu ponto mais sensível, ao se tratar de capacidade de retaliação aos 

concorrentes. A atual precariedade de investimento em novas tecnologias, a forte regulação 

governamental das atividades postais, a própria condição de empresa pública adstrita a 

processos públicos de contratação e de seleção de pessoal, tornam os Correios um operador 

postal lento e pouco competitivo. Seu maior diferencial reside na capilaridade de atendimento 

e de distribuição, isto é, sua presença em todos os municípios brasileiros (tanto para a 

captação, quanto para a entrega), o que de outro lado se torna um ponto fraco, tendo em vista 

o grande custo que esse dever social (presença nacional) lhe acarreta. 

Ante esse cenário desfavorável aos Correios, o ambiente competitivo nos segmentos de 

encomenda e logística tem se movimentado mais a cada ano, mediante a lacuna existente para 

a exploração e fortalecimento de players/couriers nacionais e internacionais.  

Alguns concorrentes obtiveram um crescimento expressivo no faturamento nos últimos anos, 

esse aumento da receita está ligada diretamente aos investimentos efetuados pelas empresas 

principalmente na infraestrutura, aumento e renovação da frota, aquisição de novos espaços 

(terminais de cargas, hubs, agências/lojas de prestação de serviços, franquias, etc), como 

também na aplicação de novas tecnologias (rastreamento e processos gerenciais), além do 

incentivo na capacitação de seu quadro de colaboradores e aquisição e parcerias junto a 

empresas do ramo. Empresas concorrentes, em razão de parcerias e por meio de aquisição de 

outras empresas do ramo (e-commerce, logística e marketing direto) tem conseguido 

abocanhar grande parcela do mercado.  

Esses fatos demonstram que as concorrentes nacionais buscam maior participação no mercado 

ampliando sua infraestrutura, facilitando o controle dos clientes e diversificando seu portfólio 

de produtos e serviços; enquanto os concorrentes multinacionais pretendem ampliar 

participação no mercado brasileiro por meio de parcerias e forte investimento 

Várias ações estão em curso para reposicionar os Correios no mercado concorrencial – desde 

a reconfiguração da identidade corporativa, implantação do orçamento base zero, 

diversificação dos serviços para aumentar as receitas e redução do quadro de empregados para 

economia com a folha de pagamento – todo esse arcabouço para suportar a priorização 

gerencial e operacional dos processos mais rentáveis dos Correios, proporcionando condições 

de revitalização da qualidade dos serviços prestados, fortalecimento da marca e consolidação 
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do market share já conquistado pelo gigante público. 

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DAS PRINCIPAIS MARCAS 

Empresa Ano referencial* Abrangência Segmento Participação (%) 

Correios 2014 Nacional Encomendas até 10kg 26,50% 

BrasPress 2014 Nacional Encomendas até 10kg 6,70% 

JadLog 2014 Nacional Encomendas até 10kg 3,20% 

AzulCargo 2014 Nacional Encomendas até 10kg 1,20% 

Total 2014 Nacional Encomendas até 10kg 37,60% 
* A última pesquisa foi realizada em 2014, não há base para extração de dados mais atualizados. 

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

A segmentação dos clientes para os Correios ocorre da seguinte forma: 

a) Segmento de Cliente 

i. Atacado: todas as empresas/instituições privadas que não atendem os critérios 

de classificação de Micro e Pequena Empresa – MPE; 

ii. Governo: aqueles sujeitos a Lei 8.666/93: órgãos da administração direta, 

fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 

iii. MPE: todas as empresas/instituições privadas que atenderem os critérios de 

classificação de Micro e Pequena Empresa – MPE; 

iv. Varejo: todos os clientes à vista. 

b) Segmento de Mercado: 

i. Comércio eletrônico; 

ii. Telecomunicações; 

iii. Governo federal; 

iv. Governo estadual; 

v. Governo municipal; 

vi. Trânsito; 

vii. Associações / Sindicatos / Sociedades / ONGs; 

viii. Conselhos / Ordens de classe; 

ix. Serviços em geral; 

x. Cosméticos e farmacêuticos; 

xi. Vestuário / Material esportivo / Indústria têxtil / Calçados; 

xii. Indústria em geral; 
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xiii. Comércio em geral; 

xiv. Bancos / Adm. de cartões / Financeiras / Seguros e cobrança / Previdência; 

xv. Concessionarias (energia/saneamento/gás); 

xvi. Editorial / Gráficas / Agências de publicidade; 

xvii. Judiciário; 

xviii. Educação; 

xix. Eletroeletrônico; 

xx. Religioso. 

Além da classificação acima, cada cliente recebe uma categoria de A a I de acordo com a 

participação em faturamento nos Correios. Para calcular a segmentação do cliente, é 

considerada a meta de receita gerencial definida para o ano correspondente e o perfil de 

receita do cliente.  

Para o cálculo do valor do cliente será considerada a meta de receita gerencial com o peso 1 

para a receita oriunda de serviços monopolizados e peso 1,2 para os serviços concorrenciais. 

Em função do resultado, o cliente será categorizado, conforme tabela abaixo: 

 

Categoria Relacionamento 

Valor do Faturamento Anual 

(Unidade de medida: PPCC*) 

*Primeiro Porte da Carta Comercial 

A 

Gerente de Contas 

Especiais 

Acima de 200.000.000 

B 36.000.001 a 200.000.000 

C Acima de 5.400.001 a 36.000.000 

D Assistente Comercial I 1.000.001 a 5.400.000 

E Assistente Comercial II 300.001 a 1.000.000 

F Assistente Comercial III Acima de 100.001 a 300.000 

G 
Gerente de Agência 

Acima de 30.001 a 100.000 

H Abaixo de 30.000 

I Atendente Comercial Qualquer valor à vista 
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ANÁLISE DO COMPOSTO DE MARKETING (4Ps) 

MARKETING-

MIX 

Correios BrasPress JadLog AzulCargo 

Produto1 PAC 

Sedex 

Sedex 10 

Sedex hoje 

Embalagens 

Seguros 

Aviso de 

recebimento 

Expresso 

Terrestre 

Expresso Aéreo 

 

 

Seguros 

Econômico 

Rodo 

Expresso 

 

Embalagens 

Seguros 

 

Standard 

Cargo amanhã 

Rápido 10 

Expressaurgente 

Embalagens 

Seguros 

Preço2 (em R$)  32,00 65,33 31,55 27,71 

Praça Atendimento 

aos clientes por 

meio das Rede 

de atendimento 

próprias e 

terceirizadas e 

com coletas 

domiciliárias em 

todo o Brasil. 

Atendimento 

aos clientes nas 

lojas de 

atendimento e 

com coletas 

domiciliárias em 

todo o Brasil. 

Atendimento 

aos clientes nas 

lojas de 

atendimento e 

com coletas 

domiciliárias em 

todo o Brasil. 

Atendimento 

aos clientes nas 

lojas de 

atendimento e 

com coletas 

domiciliárias em 

todo o Brasil. 

Promoção Propagandas 

veiculadas no 

próprio site, na 

mídia televisiva, 

em revistas de 

grande 

circulação, 

patrocínio em 

jogos esportivos 

e na frota. 

Propagandas 

veiculadas no 

próprio site, na 

mídia televisiva 

e na frota. 

Propagandas 

veiculadas no 

próprio site, na 

mídia televisiva 

e na frota. 

Propagandas 

veiculadas no 

próprio site, na 

mídia televisiva 

e na frota. 

1Apenas principais produtos, 2 Preço Médio 
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PROJEÇÕES DE MERCADO 

Nos últimos anos estão sendo realizados estudos que contemplam o setor postal. Alguns 

deles, de caráter prospectivo, possibilitaram a identificação das tendências elencadas a 

seguir: 

a) Elevação dos preços postais – os clientes buscam alternativas mais econômicas 

(substitutos tecnológicos, outsourcing, mudança de categoria urgente/ não urgente, 

outros operadores). Muitos correios vêm repassando o impacto inflacionário para seus 

clientes;  

b) Queda do tráfego postal – liberalização de mercados, ações da concorrência, 

racionalização dos envios (consolidação de remessas) e redução de frequência, 

volume e pesos, são alguns dos elementos provocadores da queda no tráfego postal 

dos operadores públicos. Pode-se, ainda, citar como outros elementos que levam à 

queda do tráfego postal: as novas tecnologias de comunicação, que trazem 

comodidade e facilidades de consumo para a sociedade; as tecnologias substitutas 

(telefone celular, SMS, fax, TV digital interativa, redes sociais, etc.); e a 

conscientização ecológica da população no sentido de reduzir o uso de papel; 

c) Muitos mercados postais continuam a crescer (pequeno crescimento ou reduzida 

erosão no âmbito dos operadores públicos e rápido crescimento dos operadores 

privados), devido ao movimento, de alguns operadores, de diversificação de produtos 

e serviços e atuação no mercado internacional; 

d) Persecução de melhoria na qualidade dos serviços com menor custo para o cliente; 

e) Marketing direto personalizado com ampla utilização de impressão digital – demanda 

crescente em relação ao MD com personalização dos envios, suporte de 

geoprocessamento, impressão digital e outros; 

f) Necessidade de compatibilização de serviços públicos e viabilidade comercial - busca 

efetiva dos operadores públicos no sentido de harmonizar as obrigações de 

universalização com a sobrevivência comercial; 

g) Incremento da combinação de tecnologia eletrônica e correios – com a percepção de 

que os correios são inovadores, é necessária a combinação de tecnologia eletrônica e 

correios, com o objetivo de proporcionar inovações que agreguem valor, tornando 

relevante cada correspondência; 

h) Demanda por customização de produtos e serviços – os clientes buscam cada vez 
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mais produtos e serviços customizados no mercado postal, levando os operadores de 

correios a terem a flexibilidade necessária para se adaptarem rapidamente; 

i) Ampliação do mercado de encomendas e expressos - movimento de mercado 

impulsionado pelo crescimento contínuo, nos últimos anos, das transações comerciais 

pela internet (e-commerce). Ainda para ajudar a dimensionar o potencial de 

crescimento do comércio eletrônico, convém considerar que, para uma população de 

204 milhões de brasileiros, temos 108 milhões de contas bancárias, 75 milhões de 

usuários de internet e apenas 40 milhões de consumidores ativos no e-commerce; 

j) Movimento de internacionalização dos operadores de correios – estabelecimento de 

presença em outros mercados como posicionamento estratégico, além do alinhamento 

do âmbito de atuação ao fluxo de comércio internacional (importação/exportação); 

k) Aquisições e fusões de empresas especializadas e compra de participação acionária - 

Movimento adotado para entrar ou aumentar a participação no mercado alvo, e ainda, 

no caso de operador público, flexibilizar as suas ações estratégicas e operacionais; 

l) Implantação de Agenda Ambiental – visando atender demanda cada vez mais forte da 

sociedade sobre posicionamento ambientalmente correto das organizações (as pessoas 

passarão a consumir produtos e serviços ecologicamente corretos). Os grandes 

operadores públicos e privados possuem agendas ambientais; 

 

m) Pesquisas de mercado, sistemas de informação com foco no cliente, gerenciamento de 

canais, desenvolvimento de produtos, inovação - os clientes de serviços postais 

manifestam interesse por mais informações com foco nas suas necessidades, 

inovações e novos produtos/serviços; 
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n) Diferenciação das habilidades da força de trabalho e gerentes capacitados – indicação 

da necessidade de se desenvolver capacidades (competências) e lideranças que 

permitam a exploração de novos objetos e âmbitos de atuação; e crescimento da 

população e de sua renda – exploração de todas as possibilidades decorrentes da 

modelagem demográfica. 
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CAPÍTULO 5: CONSUMIDORES 

 

PERFIL DO CONSUMIDOR 

Pessoas Físicas e Jurídicas podem ser consumidores dos produtos e serviços ofertados pelos 

Correios. Em virtude de sua natureza de ente público, a ECT propicia o alcance econômico a 

toda população, por meio de tarifas mais acessíveis, o acesso é facilitado a todas as classes 

sociais ao seu variado portfólio de serviços e produtos. 

Percebe-se nos Correios que seus clientes/consumidores são das mais variadas faixas etárias 

e condições econômicas. Devido a essa diversidade de características, resta inviável 

identificar a distinção de personalidade dos seus clientes, haja vista inclusive que os produtos 

e serviços ofertados da sua rede de atendimento não desempenham papel apenas lucrativo, 

mas também cumprem um papel social. 

Os consumidores pessoas físicas podem postar sua correspondência ou encomenda para 

dentro ou fora do país, receber as encomendas adquiridas via on-line do exterior, abrir conta 

corrente, realizar transações bancárias, encontrar um documento perdido, inscrever ou 

regularizar o CPF, adquirir título de capitalização ou um consórcio, além de requerer 

certificado digital, o seguro DPVAT, protocolo de petições por escritórios de advocacia ou 

segundas vias de certidões, entre outros. 

Em se tratando de pessoas jurídicas, os Correios atendem a empresas de todos os portes, 

contudo há uma atenção em especial às micro e pequenas empresas, por meio de soluções 

diferenciadas, também cumprindo seu papel de desenvolvimento econômico-social no país. 

Essas empresas primordialmente podem postar suas correspondências e encomendas para o 

país ou para o exterior, tem acesso a soluções em logística integrada (e-fulfilment), podem 

contratar coleta diária pelos Correios, entre outros. 

NECESSIDADES E DESEJOS DO CONSUMIDOR 

Os serviços dos Correios são procurados para atender, principalmente, a necessidade de 

transporte de objetos com a devida segurança cabida a um objeto de terceiro.  

A principal exigência dos clientes é a informação sobre o status atual do referido objeto no 

trânsito postal e o cumprimento do prazo contratado. 

Ressalta-se novamente a informação como sendo fator determinante de satisfação e 

ferramenta que necessita modificações, conforme demanda dos consumidores. 

HÁBITOS DE USO E ATITUDES DO CONSUMIDOR 

A contratação de serviços de Correios inicia-se nas Agências de Correios e, no decorrer do 
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crescimento do consumo dos serviços os consumidores são segmentados e passam a receber 

atendimento mais específico, por meio de assistente comercial ou gerente de conta especial. 

O consumo de varejo equivale no Paraná a pouco menos de 50% da receita da empresa. A 

maior concentração encontra-se em grandes clientes, principalmente bancos, operadoras 

telefônicas e empresas de cobrança. Esses clientes requerem customização de seus serviços, 

preços e relacionamento. 

O consumidor que procura os Correios normalmente não busca apenas um consumo baseado 

em sua cultura, o meio onde está inserido, o fator psicológico ou qualquer outra característica 

de um consumidor qualquer. 

Normalmente, busca-se nos Correios serviços essenciais, como o envio de um produto para 

um cliente, ou de um presente pra quem se ama, pagar um boleto bancário, ou até mesmo 

fazer um empréstimo com taxas mais atrativas que as praticadas por financeiras. Podemos 

definir como principal critério na decisão de compra desse tipo de consumidor o fato de estar 

sendo atendido por um agente público, o que o torna exigente com o que adquire, sempre em 

busca de um misto de melhores preços e prazos. O motivo é a urgência da remessa também 

influencia na decisão de comprado indivíduo. 

O cliente de Correios pode ser de varejo ou empresarial, cada um com perfil e características 

bem distintas. O cliente de varejo é o cliente pessoa física, que além de serviços de envio de 

documentos e encomendas, tem uma gama de serviços de utilidade pública à sua disposição, 

como serviços bancários, seguro DPVAT, Certificado Digital, achados e perdidos para 

documentos, serviços de telefonia, venda de livros e apostilas para concursos, consulta de 

CPF e CNPJ, próprio ou de terceiros, junto ao SERASA, inscrição, regularização e alteração 

cadastral do CPF, pedido de certidões de nascimento, casamento ou óbito pra cartórios de 

todo o país, dentre tantas outras opções de serviços oferecidos pelos Correios. 

Clientes empresariais normalmente celebram com os Correios contrato de prestação de 

serviços por parte da ECT, que compreende a coleta, tratamento, encaminhamento e entrega 

de encomendas e documentos. Esse tipo de cliente tem grau maior de exigência por 

qualidade, pois contrata os Correios pra ser mediador entre eles e seus clientes. A falha em 

qualquer nível do serviço, ou a insatisfação do cliente por conta de qualquer contratempo 

entre a compra de certo produto e a recepção do mesmo, afeta não só a empresa que 

transporta, nesse caso os Correios, mas também a empresa fornecedora do produto. Por terem 

demanda maior que a de uma pessoa física, esses clientes contam com atendimento em 

agências, em centros especiais de captação, para grandes postagens, contam com consultoria 



68 
 

de assistentes comerciais e/ou Gerentes de Contas Especiais, de acordo com sua capacidade 

de postagem. Há também o cliente do Governo, que concentra nos Correios todo o seu uso de 

envio de encomendas e documentos. 

PAPÉIS DE COMPRA 

Quando se trata da compra pelo varejo – pessoa física, o próprio usuário é quem inicia e 

realiza todo o processo de compra. O mesmo ocorre no atendimento a micro e pequenas 

empresas, geralmente o próprio usuário é quem inicia o processo, decide e finaliza a compra.  

Tanto as agências de Correios, quanto os Assistentes Comerciais, apresentam os serviços 

disponíveis a atender a necessidade do cliente. Pelas diretrizes adotadas pela ECT, sua força 

de vendas deve:  

a) Transmitir informações sobre os produtos e serviços da Empresa e saber expressar-se 

junto aos clientes; 

b) Desenvolver o processo de venda qual seja fazer aproximação do cliente, 

apresentação de propostas, responder objeções e efetuar o fechamento da venda, saber 

os maiores argumentos de venda existentes para cada produto/serviço; 

c) Ofertar os serviços aos clientes, prestar consultoria postal, inclusive na solução de 

problemas.  

d) Trazer as necessárias informações sobre o cliente, auxiliando os dirigentes na tomada 

de decisões; 

Todo esse processo é mais absorvido na decisão de compra de clientes pessoa jurídica de 

atacado ou governo – clientes maiores, onde a definição de contratação dos serviços dos 

Correios, ocorre em sua maioria pelo influenciador – geralmente é a pessoa que mantém 

contato direto com os Correios, tem conhecimento e ajuda na determinação de 

características, modelos e especifica a customização necessária ao seu atendimento. 

No varejo, ou seja, quando se trata de pessoa física, o iniciador e o decisor, que geralmente 

são a mesma pessoa, são quem iniciam e finalizam o processo de compra de produtos ou 

serviços oferecidos pela ECT. 

Para essas situações, os funcionários de agências dos Correios são capacitados, através de 

diversas ações de educação ofertadas pela empresa, para oferecer um atendimento consultivo, 

em busca de identificar a real necessidade do consumidor, ou até mesmo ofertar algo que 

supere suas expectativas, além de agregar valor ao tíquete médio desse consumidor. 

É uma relação ganha-ganha, onde o cliente adquire o que precisa ou o satisfaça, e a empresa 

obtém um melhor retorno financeiro pelo serviço a ser prestado. Quando se trata de empresas 
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de pequeno porte, o proprietário do negócio é quem inicia e finaliza o processo de compra, a 

diferença para as pessoas físicas está na forma de ser atendido: enquanto o cliente de varejo é 

atendido nos guichês, o cliente empresarial tem atendimento especializado e priorizados nas 

Agências, sem enfrentamento de filas. 

Há ainda empresas de maior porte, os cliente corporativos, que possuem setorização de 

compras e finanças. Cada um desses departamentos pode ser decisor ou influenciador da 

compra, ou ainda agirem em conjunto na tomada de decisão pela seleção do transportador, de 

acordo com a política de cada empresa. Há, por fim, os órgãos públicos que tem legislação, 

regras e diretrizes próprias para despesas de Correios. 
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CAPÍTULO 6: POLÍTICA COMERCIAL 

UNIDADE 2: CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO, TAMANHO E ESTRUTURA DA 

FORÇA DE VENDAS. 

Análise Crítica 2.1 Canais de Comercialização 

Vivemos numa realidade em que as pessoas estão cada vez mais ocupadas, com pouco 

tempo para seus afazeres, compras ou aproveitar momentos de lazer. Dessa forma as 

empresas precisam chegar aos consumidores de forma que estes possam consumir seus 

produtos ou serviços de forma ágil, prática e com o menor esforço possível.  

Combinado a isso, temos uma crescente na concorrência e na inovação da oferta de 

produtos para os consumidores, todo dia são abertas novas empresas e criadas novas formas 

de atender os clientes. Dessa forma, oferecer o produto certo, ao cliente certo, no local certo 

se tornou imprescindível para o sucesso de qualquer organização.  

Por muitos anos, as empresas negligenciaram a importância dos canais de 

comercialização, entretanto com o aumento da tecnologia e da oferta, as empresas 

começaram a perceber que a escolha do canal de comercialização correto, para chegar ao 

cliente, não é somente um diferencial competitivo, mas um pré-requisito para o sucesso das 

organizações. Rosenbloom destaca que um bom canal de comercialização tem um papel, 

cada vez mais, fundamental na empresa quando diz:  

Por muitos anos, o campo dos canais de marketing recebeu pouca 

atenção em comparação com as outras três áreas estratégicas do composto 

mercadológico: produto, preço e promoção. [...] Nos últimos anos, porém, 

essa negligência relativa dos canais de marketing vem mudando[...]. Pelo 

menos cinco tendências conduzem a tal mudança de ênfase: Maior 

dificuldade em conquistar uma vantagem competitiva sustentável; Poder 

crescente dos distribuidores, especialmente os varejistas, nos canais de 

marketing; Necessidade de reduzir custos de distribuição; Revalorização do 

crescimento; Crescente papel da tecnologia. (ROSEMBLOOM, 2002, p. 23) 

Os Canais de Comercialização, conhecidos também como Canais de Marketing ou Canais 

de Distribuição, é a forma como o produto ou serviço é levado até o usuário final desde a sua 

fabricação, ele forma a ponte entre o produto ou serviço e o seu público ou consumidor final. 

Kotler e Keller, usando a terminologia de canais de marketing, definem que canais de 

comercialização são, “conjuntos de organizações interdependentes envolvidas no processo de 

disponibilizar um produto para uso ou consumo. Eles formam o conjunto de caminhos que 

um produto ou serviço seguem depois da produção, culminando na compra ou na utilização 

pelo usuário final. ” (KOTLER; KELLER, 2006, p.464) 
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Tipos de Canal 

Para levar os produtos ou serviços para os consumidores as empresas podem 

comercializar diretamente o produto ou serviço com os clientes ou pode contar com 

intermediários para comercializar seus produtos ou serviços com os consumidores finais, 

essas formas de trabalhar com o canal de comercialização são conhecidas como canal direto 

e indireto respectivamente.  

 

Canal Direto 

Serviço 

 

 

Produtos  

 

 

No Canal de Comercialização Direto, também conhecido como canal curto de 

comercialização, temos que o fabricante ou prestador do serviço comercializa o produto ou 

serviço diretamente com o usuário final, não utilizando de intermediários para negociar com 

os consumidores. No canal de distribuição, cada intermediação dentro da cadeia corresponde 

a um nível, dessa forma podemos definir o canal direto de comercialização como canal de 

nível zero, pois não apresenta nenhum nível de intermediação ao longo da cadeia.  

As organizações estão buscando, cada vez mais, trabalhar com os seus consumidores 

através de um canal direto de comercialização, eliminando os níveis de intermediação e 

construindo um relacionamento mais próximo aos clientes. Antônio Novaes defende essa 

mudança quando diz que, “Hoje, com a revolução no tratamento e no uso da informação e 

com a ampliação do comércio eletrônico, nota-se uma tendência de utilização de canais mais 

curtos na cadeia de suprimento. ” (NOVAES, 2004, p.122) 

Como Novaes comenta, a tecnologia e a informação permitem que a empresa consiga 

chegar mais longe, consequentemente atingir seu público sem a necessidade de 

intermediários. Com isso a empresa consegue um maior relacionamento com os seus clientes, 

descobrindo mais facilmente suas necessidades e aspirações. Além disso, a empresa 

consegue reduzir os custos finais para o cliente, uma vez que extingue os custos de 

intermediação e ainda possibilita para a empresa um maior controle sobre a cadeira de 

distribuição.  

Prestador 
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Usuário 

Final 

Fabricante Usuário 

Final 
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Entretanto essa comercialização direta com os consumidores cobra também o seu preço, a 

empresa deve estar preparada para vender seus produtos ou oferecer seus serviços em 

proporções menores, já que irão vender para o consumidor final e não para um distribuidor, 

também é necessário ter uma estrutura muito mais enxuta, que torna a sua implementação 

mais cara. Além disso, dificulta a capilaridade dos produtos e da marca, uma vez que uma 

empresa sozinha tem uma área de atuação menor que uma rede ou conjunto de empresas 

distribuidoras.  

 

Canal Indireto 

Serviço 

 

 

Produtos  

 

 

 

 

 

 

 

No canal de comercialização indireto ou longo, temos intermediários que levam o produto 

ou serviço do fabricante até o consumidor final. Esse tipo de canal possui pelo menos um 

nível de intermediação, não existe número máximo de níveis de intermediação dentro da 

cadeira, havendo produtos que possuem até sete níveis. As empresas que buscam ter uma 

maior capilaridade em seus serviços e produtos normalmente adotam o canal indireto, uma 

vez que através de distribuidores as empresas conseguem atingir áreas maiores, 

consequentemente um número maior de clientes. Outra vantagem desse tipo de canal é 

permitir vendas em volumes maiores, contando que os distribuidores, como irão vender para 

vários clientes, compram um volume maior que os usuários finais que compram o produto 

para consumo. 

 

Multicanais de Comercialização 

Com a necessidade de as empresas atingirem vários consumidores em diferentes 

Prestador 

do Serviço 

Agentes / 

Corretores 

Fabricante Varejista 

Usuário 

Final 

Usuário 

Final 

Fabricante Distribui-

dor 

Usuário 

Final 

Fabricante Atacadista Varejista Usuário 

Final 



73 
 

localizações e de formas diferentes, as empresas começaram a perceber que não existe um 

único modelo de canal de comercialização ideal para cada produto. O mesmo produto pode 

ter inúmeros canais de comercialização, desde que esses canais atinjam o público alvo do 

produto. Por isso o conceito de multicanais se tornou uma crescente dentro das organizações. 

Com o avanço da tecnologia e do fácil acesso a informação, um produto que antes só era 

comercializado através de um canal de comercialização, passou a ser comercializado de 

diversas formas diferentes, para que consiga atingir o maior número de clientes. 

Segundo Kotler e Keller existem três importantes benefícios em trabalhar com multicanais 

de comercialização, o primeiro é a maior cobertura do mercado, atingindo clientes diferentes 

de formas diferentes. O segundo benefício é o menor custo de canal, adaptando o canal de 

comercialização com o cliente se reduz custos desnecessários, como por exemplo clientes 

menores podem ser atendidos por telefone ao invés de receberem visitas. O terceiro é a 

possibilidade de uma venda mais personalizada, como cada cliente terá o canal de 

comercialização mais adequado a ele, a venda passa a ser mais direcionada, 

consequentemente mais personalizada. (KOTLER; KELLER, 2006, p.485) 

Podemos ter como exemplo fabricantes de roupas que antes normalmente trabalhavam 

apenas com revendas e agora além de possuírem lojas próprias também estão 

comercializando seus produtos em lojas eletrônicas, podendo assim atingir um número maior 

de clientes, além de identificarem as necessidades e desejos dos clientes de formas diferentes. 

 

Canal Reverso 

Além do fluxo normal dos produtos ou serviços, que parte do fabricante para o 

consumidor final, temos o fluxo reverso, em que o produto parte do consumidor final para o 

fabricante. O canal reverso é o processo, no qual, o produto volta do consumidor final até o 

fabricante, esse processo pode ser utilizado quando é necessária a reutilização de algum 

subproduto ou embalagem de algum produto por parte da fabricante, como em garrafas 

retornáveis; quando o consumidor final não tem acesso aos meios de descarte das sobras do 

produto, como o caso de defensivos agrícolas ou em alguns casos equipamentos eletrônicos; 

quando existe a possibilidade de troca do produto em que o consumidor devolve o produto 

para adquirir outro ou até mesmo quando o consumidor leva vários produtos para teste e 

acaba ficando somente com um e realiza a devolução dos outros. 
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Fatores que influenciam a decisão de canal 

A escolha do canal ou de multicanais de comercialização de um determinado produto 

sofre influência de uma infinidade de variáveis. Por isso é fundamental fazer um 

levantamento do peso que cada variável terá no sucesso ou fracasso do canal de 

comercialização, para que assim o erro seja minimizado. Dentre esses fatores podemos 

identificar fatores internos, aqueles que estão dentro da empresa e que a empresa tem maior 

controle, e fatores externos, os quais estão externos a empresa e que a mesma não possui 

muito controle. 

 

Fatores Internos 

Dentre os fatores internos que são usados como base para a tomada de decisão quanto aos 

canais de comercialização utilizados pela empresa temos o produto ou serviço oferecido. As 

características e usabilidades do produto ou serviço serão fundamentais para definir o modelo 

de canal utilizado, ele é a razão pela qual é necessário utilizar o canal. Outro fator que 

influencia a decisão de canal é o a estrutura da empresa, uma empresa com uma estrutura 

grande que consegue dar capilaridade ao produto pode optar por um canal mais curto, quando 

uma empresa com um alcance menor é obrigada a contar com intermediários. O 

conhecimento da marca pelo público também é um fator importante, uma vez que marcas 

mais conhecidas conseguem chegar diretamente aos seus clientes, enquanto marcas 

desconhecidas precisam que alguém apresente a marca aos clientes, necessitando para isso 

dos intermediários.  

 

Fatores Externos 

Quanto aos fatores externos a empresa que influenciam na escolha do canal, podemos 

destacar o público alvo da empresa, uma vez que a empresa necessita atingir esse público, o 

canal será diretamente influenciado por ele, onde ele estiver a empresa precisa levar o 

produto. Além disso a capacidade de negociação dos intermediários influencia também na 

escolha do canal, se o intermediário não possui muito poder de barganha com o cliente, a 

empresa deixa de ganhar dinheiro, dessa forma, um canal mais curto se mostra mais 

interessante. O potencial de conflito entre os membros do canal também é fundamental para a 

tomada de decisão, afinal um canal em conflito gera prejuízos e pode tornar um produto com 

alto potencial em um fracasso. Outro fator importante é o volume de compra do cliente final, 

se o cliente final sempre compra em pequenas quantidades, a utilização de um intermediário 
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se torna uma opção mais viável, já clientes com alto volume podem ser atendidos 

diretamente. Além disso os canais utilizados pelos concorrentes também podem influenciar a 

escolha do canal, uma vez que o concorrente pode ter percebido um cliente em potencial 

antes e que deve ser explorado também pela empresa. 

 

Membros do canal 

Dentre os membros presentes nos canais de comercialização temos o fabricante, no caso 

de produtos, e o prestador do serviço, no caso de serviços. Esses membros configuram o 

início da cadeia. Em canais longos de comercialização ainda temos os intermediários da 

cadeia, que são aqueles que levam o produto do fabricante ao consumidor final ou negociam 

a prestação do serviço com o cliente. Os intermediários podem ser conhecidos por algumas 

terminologias, segundo Kotler e Keller: 

 Corretor: Intermediário que apenas aproxima o comprador do vendedor ou 

prestador de serviço. Normalmente não estoca bens ou assume riscos; 

 Facilitador: Intermediário que propicia a distribuição dos produtos, entretanto 

só intermedia o processo, não tomando bens e nem negociando valores, apenas faz a 

ponte entre empresa e distribuidor; 

 Representante de Fabricantes: Intermediário que vende os produtos da 

fabricante, porém não deem exclusividade e não faz parte da força de vendas da 

fabricante; 

 Comerciante: Intermediário que compra a mercadoria, estoca e revende; 

 Varejista: Intermediário que compra a mercadoria, estoca e revende, 

normalmente já para o consumidor final; 

 Agente de Vendas: Intermediário que negocia com os clientes em nome da 

fabricante, entretanto não cria estoque, apenas negocia; 

 Atacadista: Intermediário que vende os produtos para revendedores ou para 

empresas. (KOTLER; KELLER, 2006 p. 469) 

 

Funções e Fluxo de Canal 

Segundo Kotler e Keller, “Todas as funções do canal têm três elementos em comum: usam 

recursos escassos, em geral podem ser mais bem desempenhadas por quem é especializado, e 

podem ser trocadas entre os membros do canal. “ (KOTLER; KELLER, 2006, p.470) 

Tendo em vista essas características das funções do canal de comercialização, podemos 
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dividir, segundo Churchill, as funções em três categorias principais: função transacional, 

função logística e função facilitadora. Tais funções são feitas pelos intermediários ou pela 

fabricante dependendo da estratégia de canal que a empresa adotar.  

Dentro das funções transacionais temos a compra da mercadoria dos intermediários a fim 

de repassá-los para o intermediário seguinte ou para o usuário final e a venda da mercadoria 

ou serviço para intermediários ou consumidor final. Além desses ainda temos o risco que o 

fabricante ou intermediário assume ao estocar o produto antes de vender, sabendo que o 

produto pode desvalorizar, se tornar obsoleto ou até danificar. 

As funções logísticas são a concentração de produtos de vários pontos para o mesmo 

lugar, o armazenamento dos produtos de forma a manter um estoque e proteger os produtos, 

a organização dos produtos em quantidades que atendam o cliente e distribuição física do 

produto do fabricante até o usuário final. 

As funções facilitadoras são compostas pelo financiamento que facilita a aquisição do 

bem, a graduação que classifica os produtos, após uma inspeção, e classifica em categorias, e 

a pesquisa de marketing que traz informações sobre o produto e o mercado. (CHURCHILL, 

2003, p. 256) 

Dentro dessas tarefas temos aquelas funções que seguem o fluxo normal, do fabricante ou 

prestador de serviço em direção ao consumidor final, aquelas que seguem o fluxo contrário, 

do consumidor final ao fabricante, e aquelas tarefas que seguem em ambos os fluxos. 

No fluxo normal da cadeia temos a movimentação do produto físico, a promoção da marca 

ou produto, a transferência de propriedade. Já no fluxo contrário da cadeia temos o 

pagamento e o pedido.  

Além desses dois fluxos ainda temos aquelas atividades que seguem em ambos os fluxos, 

como a negociação entre os intermediários ou com o fabricante ou consumidor final, o 

financiamento, as informações da cadeia, do produto ou serviço, e a transferência dos riscos. 

  

Conflitos de canal 

Os conflitos de canal de comercialização podem ser divididos em três principais tipos de 

acordo com Kotler e Keller, conflito vertical, conflito horizontal e conflito de multicanal. 

(KOTLER; KELLER, 2006, p.487) 

O conflito vertical ocorre entre o fabricante e o intermediário ou entre intermediários em 

níveis diferentes dentro da cadeia, normalmente ocorre quando a fabricante tenta impor 

condições para os intermediários que muitas vezes não são vantajosos para toda cadeia. 
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O conflito horizontal ocorre entre intermediários no mesmo nível dentro da cadeia, ocorre 

normalmente quando regras e metas não são claramente estabelecidas em que intermediários 

do mesmo nível da cadeia acabam se tornando concorrentes. 

O conflito de multicanal ocorre quando a empresa possui mais de um canal de 

comercialização para o mesmo produto e esses canais geram uma concorrência entre si, em 

que um produto é negociado de forma diferente do outro. 

Dentro desses três tipos de conflitos temos as principais causas de conflitos que são a 

incompatibilidade de metas, direitos e papeis pouco claros, diferenças de percepções dentro 

da cadeia e grande dependência dos intermediários em relação ao fabricante. 

Para gerenciar esses conflitos dentro dos canais, Kotler e Keller sugerem o seguinte, 

“Alguns conflitos de canal podem ser construtivos e levar um ambiente em transformação a 

uma adaptação mais dinâmica. Muitos, porém, são disfuncionais. O desafio não é eliminar o 

conflito, e sim lidar melhor com ele. ” (KOTLER; KELLER, 2006, p.487) 

Já Guerra sugere o seguinte para evitar que os conflitos ocorram, “O gestor deve analisar a 

consistência logística dos canais de distribuição de forma a garantir a qualidade dos 

resultados, evitando conflitos entre os canais. ” (GUERRA, 2007, p. 177) 

Assim percebemos que os conflitos sempre estarão presentes na estrutura do canal, 

entretanto há medidas e técnicas para evita-los ou até mesmo para gerenciá-los a fim de que 

esses tragam um amadurecimento dentro da cadeia. Percebemos principalmente a 

importância de um planejamento e objetivos bem definidos para todos os membros da cadeia 

a fim de que todos caminhem juntos para um mesmo objetivo, fazendo com que toda a cadeia 

se ajude e não trabalhe como concorrência. 

 

Projeto de Canal 

O projeto do canal é imprescindível para o sucesso de um canal e para que os conflitos 

sejam minimizados. Para que o projeto de canal tenha sucesso, Kotler e Keller determinam 

três ações para realização do projeto bem-sucedido, analisar as necessidades do cliente, 

estabelecer o objetivo do canal e identificar e avaliar as principais alternativas de canal. 

Para analisar as necessidades dos clientes a empresa deve entender o que realmente o 

cliente espera da empresa. Nesse aspecto deve ser analisado qual o tamanho do lote que o 

cliente pretende comprar, o tempo que o cliente está disposto a esperar para adquirir o 

produto, a conveniência que o canal de comercialização irá oferecer ao cliente, a variedade 

de produtos que será oferecida e os serviços complementares que irão dar suporte para o 
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produto. Dessa forma a empresa já adquire um norte de como estruturar seu canal de 

comercialização. 

O próximo passo é estabelecer os objetivos e limitações dos canais de comercialização, 

nesse ponto deve-se determinar quais são os melhores segmentos de mercado para se atuar e 

quais os melhores canais de distribuição para cada um desses mercado. Outra variável para a 

escolha do objetivo do canal é o produto que será comercializado, suas características e 

peculiaridades podem alterar roda estrutura da cadeia. Além disso é importante atentar aos 

pontos fortes e fracos de todos os intermediários da cadeia a fim de minimizar e erros ou até 

mesmo conflitos dentro da cadeia. Por último é fundamental atentar-se as variações do 

ambiente, o canal deve estar adaptado ao macro ambiente. 

Por último a empresa deve identificar as principais opções de canal, a partir do tipo de 

intermediários com que a empresa deseja ou tem a possiblidade de trabalhar e a quantidade 

de níveis de intermediários que formarão o canal. Após identificar os tipos de canais viáveis 

e os níveis do canal, a empresa precisa avaliar se os canais ou intermediários são viáveis 

economicamente para a empresa e se o controle e adaptação da empresa para com o processo 

ou intermediário é eficiente. (KOTLER; KELLER, 2006, p. 473) 

Dessa forma podemos perceber a importância de um planejamento aprofundado para que 

um projeto de canal de comercialização seja bem executado. O sucesso da empresa e do 

produto estarão diretamente envolvidos com um projeto de canal bem elaborado. 

 

Estratégias comerciais para os canais 

O avanço tecnológico, as novas oportunidades e formas de relacionamento com o cliente 

expandiram o leque de opções dentro dos canais de comercialização e permitiu que a mesma 

empresa consiga atender clientes em lugares muito diferentes de formas diferentes, 

adequando cada vez mais seus serviços e produtos com as necessidades dos clientes. 

Roosembloom, por exemplo, cita: “Por muitos anos, o campo dos canais de marketing 

recebeu pouca atenção em comparação com as outras três áreas estratégicas do composto 

mercadológico: produto, preço e promoção. ” (ROSEMBLOOM, 2002, p. 23) 

Entretanto, as organizações nos últimos anos perceberam que um canal de 

comercialização bem estruturado, em que todos os membros do processo trabalhem com um 

mesmo objetivo e que atinja os clientes de forma eficiente, se torna uma grande vantagem 

competitiva. Dessa forma o canal de comercialização deixou de ser apenas um processo na 

operação da empresa, mas passou a fazer parte do processo estratégico.  
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Política Comercial 2.1 Canais de Comercialização 

A rede de unidades de atendimento, responsável por 40% da receita comercial dos Correios, 

é composta pelos seguintes canais: 

a) Agência de Correios – AC; 

b) Agência de Correios Comercial – ACC; 

c) Agência de Correios Comunitária – AGC; 

d) Agência de Correios Franqueada – AGF; e 

e) Agência Filatélica – AF; 

f) Posto de Venda de Produtos – PVP. 

 

Sendo que as unidades ACC, AGC, AGF e PVP são operadas por terceiros. 

O atendimento dos Correios é realizado de forma complementar nos canais de venda, contato 

e relacionamento com os clientes, conforme descrito a seguir: 

a) Correios OnLine; 

b) Central de Atendimento dos Correios – CAC; 

c) Fale com os Correios; 

d) Caixa de Coleta – CC. 

e) Disque coleta. 

 

O foco principal das Agências de Correios de perfil comercial é o atendimento ao cliente e a 

geração de receitas para a sustentabilidade do negócio postal. 

O foco principal das Agências de Correios de perfil social é a universalização do serviço 

postal, levando os serviços postais e bancários básicos, visando o desenvolvimento das 

localidades e a inclusão social de sua população. 

A Rede de Atendimento da ECT deverá: 

a) atender, no mínimo, às metas de universalização e de qualidade dos serviços postais 

básicos, definidos pela Portaria 566/2011 – MC; 

b) assegurar a prestação dos serviços postais básicos às localidades brasileiras em nível 

mínimo de distrito (classificação IBGE), com população igual ou superior a 500 

habitantes, preferencialmente por meio de Agência de Correios Comunitária – AGC; 

c) assegurar a prestação dos serviços bancários básicos, prioritariamente, como 

instrumento de inserção social, nos municípios desassistidos de atendimento bancário, 
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conforme a fundamentação normativa do Banco Central do Brasil; e, 

d) propiciar, nas cidades com mais de cem mil habitantes, dentro de um raio máximo de 

dois quilômetros, o acesso a todo o cidadão, no mínimo, aos serviços oferecidos por 

meio de produtos pré-selados e ao envio de objetos postais sem registro, por meio da 

rede de agências e, também, por meio de Posto de Venda de Produtos – PVP. 

 

A Rede de Atendimento da ECT contará com modelos de agências ajustados ao perfil dos 

respectivos mercados e disporá de: 

a) agências especializadas em segmentos de negócio e em segmentos de clientes, 

considerando as estratégias da Empresa para a ocupação do mercado e para a 

prestação de serviços ao cliente de forma sustentável; 

b) mix de produtos e serviços adequados aos seus clientes, conforme as demandas do 

mercado em que se localiza; 

c) condições e recursos necessários para promover um atendimento de qualidade, 

adequado às expectativas do mercado em que se localiza; 

d) comunicação visual de forma a ser identificada de maneira uniforme e integral pelos 

clientes e pela sociedade, independentemente de seu porte, dos modelos e de seus 

operadores e servir como um instrumento de comunicação da imagem e dos valores 

da ECT com toda a sociedade,  

e) soluções de consultoria para clientes em negócios de elevada complexidade; 

f) modelos de parcerias com governos, federal, estadual ou municipal, com vistas à 

universalização do atendimento aos serviços postais; e, 

g) soluções para potencializar a exploração de espaços para a comercialização de 

produtos e serviços próprios ou de terceiros. 

 

Inclui-se no mix de produtos e serviços prestados por agência, conforme o modelo de 

unidade de atendimento e o mercado no qual a agência está inserida, os serviços auxiliares e 

preparatórios da postagem, assim como a coleta de objetos no endereço indicado pelo cliente. 

A Rede de Atendimento da ECT terá sua gestão orientada a negócios visando à rentabilidade, 

à produtividade e à lucratividade do conjunto de suas agências, mas considera-se essencial 

para o sucesso da unidade, sua localização no mercado. 

 

Nos canais de comercialização os correios trabalham com agências próprias e franqueadas, 
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tanto nas agências de perfil social como nas agências de perfil comercial. 

A proposta seria reduzir ao máximo a utilização de agências próprias, afinal grande parte 

dessas agências não são lucrativas, dando preferência para agências franqueadas, tanto no 

perfil comercial como no social. 

Essas agências franqueadas, no caso das agências de perfil comercial, precisam se manter, só 

sendo interessantes para o franqueado se derem lucro, já no caso das agências sociais, as 

franqueadas atuam a partir de parcerias com prefeitura e estado, dessa forma, mesmo atuando 

em pequenos centros conseguem ser sustentáveis. 

 

 

Análise do Comprimento de Canal 

  2 1 0 1 2  

Característica do Mercado        

Concentração de Mercado Alta X     Baixa 

Número de Clientes Poucos     X Muitos 

Número de Concorrentes Poucos   X    Muitos 

Pontuação        

Característica do Produto        

Tecnologia do Produto Alta X     Baixa 

Produto Por encomenda    X  Estocado 

Padronização Não 

padronizado 

    X Padronizado 

Preço Unitário Alto    X  Baixo 

Pontuação        

Característica da Compra        

Significado da Compra Alto X     Baixo 

Necessidade de Negociação Necessária  X    Não Necessária 

Tamanho do Pedido Grande   X   Pequeno 

Freqüência de Compra Baixa   X   Alta 
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Expedição Retardada     X Imediata 

Preferência do Cliente Compra Direta X     Revendedor 

Local 

Pontuação        

Característica da Empresa        

Recursos Financeiros Fortes  X    Fracos 

Instalações para a Venda (Final) Especiais     X Rotineiras 

Especialização da Força de Vendas Alta  X    Baixa 

Tecnologia de Apoio a Vendas Alta    X  Baixa 

Pós Vendas (Serviços)  Alto    X  Baixo 

Focos de Esforço de Marketing Usuário  X    Revendedor 

Local 

Pontuação  8 5  4 8  

SOMATÓRIA DOS PONTOS POR 

COLUNA    

 13  12  

  Curto  Longo  

  Direta  Indireta  

Análise dos Resultados 

A análise do comprimento do canal ratifica o posicionamento do canal já utilizado pelos 

Correios: canal curto, em virtude dos produtos principais dos Correios gerarem em torno de 

serviços – produzidos na presença do cliente, além de ser necessário um grande controle sobre 

sua execução. Inclusive, os Correios são reconhecidos pela capilaridade de seus canais: 

presente em todos os municípios brasileiros. 

Mesmo com a presença de intermediário em seu processo – franqueados – a extensão do canal 

ainda, pelos Correios ainda estarem próximos do consumidor final. 

 

Análise Crítica 2.2 Tamanho da Equipe de Vendas  

Definir um tamanho de equipe de vendas que corresponda a real necessidade da empresa é 

uma tarefa bastante complicada, entretanto de fundamental importância para a empresa. A 
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área de vendas representa uma área essencial para empresa, pois ela é a linha de frente de 

empresa, que irá tratar diretamente com o cliente, conhecendo suas aspirações e suas reais 

necessidades, porém cada profissional de vendas gera custos para a empresa que devem ser 

minimizados. Kotler e Keller abordam isso quando dizem, “Os vendedores são um dos 

patrimônios mais produtivos e caros da empresa. Aumentar seu número aumentará não só as 

vendas como também os custos. “ (KOTLER; KELLER, 2006, p.487) 

Já Futrell ressalta a importância da definição do tamanho da equipe de vendas quando diz, 

“A decisão quanto ao tamanho da equipe de vendas é importante, pois afeta as vendas e os 

lucros da empresa. “ (FUTRELL, 2003, p.390) 

Percebemos assim que uma equipe de vendas bem dimensionada está diretamente 

relacionada com o lucro da empresa, uma equipe grande demais gerará custos extras e pode 

deixar a equipe de vendas ociosa, já uma equipe de vendas pequena demais não dará conta da 

demanda, perdendo assim clientes para a concorrência. 

Considerando a importância de uma correta definição do tamanho da equipe de vendas, 

segue um exemplo hipotético de método de cálculo do tamanho da equipe de vendas que usa 

como base o tipo de clientes, visitas mensais por tipo de cliente e quantidade de visitas 

mensais realizadas por vendedor: 

 

Tipo de Cliente Número de Visitas 

por mês 

Quantidade de 

clientes 

Visitas Totais por 

mês 

A 4 200 800 

B 2 350 700 

 Total 550 1500 

 

De acordo com a tabela a empresa precisa realizar 1500 visitas mensais, a seguir vamos 

calcular a quantidade de visitas que cada vendedor consegue realizar por mês: 

 

Número de visitas diárias por vendedor 10 

Número de dias úteis no mês 22 

Total de visitas no mês  220 

 

Dessa forma temos um total de 1500 visitas a serem feitas por mês e vendedores que 

conseguem realizar 220 visitas por mês. Fazendo a razão entre o total de visitas necessárias e 
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o total de visitas que cada vendedor consegue fazer temos o número de vendedores 

necessários para a empresa. Nesse caso temos, 1500 / 220 = 6,81. Logo a empresa deve contar 

com uma equipe de vendas de 7 vendedores para que esses possam dar conta da demanda. 

Entretanto esse é apenas um método para dimensionar a equipe de vendas, existem 

diversos métodos diferentes, cabe a empresa usar o método que mais se adapta a sua 

necessidade. 

No exemplo temos como fatores para definição da equipe de vendas a quantidade de visitas 

mensais necessárias para cada tipo de cliente em função da eficiência mensal de visitas de 

cada vendedor, entretanto ainda existem outros fatores importantes que devem influenciar a 

escolha do tamanho da equipe de vendas. 

A projeção de vendas para o futuro determinará se a equipe de vendas atual irá dar conta 

de futuros clientes ou será necessário aumentar a equipe, a empresa não pode esperar a equipe 

ficar no seu limite para contratar, uma vez que recrutar e treinar um bom vendedor demanda 

seu tempo. 

Além disso temos a sazonalidade como fator de decisão para o tamanho da equipe de 

vendas, em mercados sazonais, uma equipe de vendas pode ser suficiente em determinado 

período, entretanto não dar conta de períodos de maior demanda, dessa forma a estruturação 

da equipe de vendas deve atentar a essa variação da demanda. 

Podemos ter como fator importante também a rotatividade da equipe, equipes de venda 

com alta rotatividade tendem a ser maiores, pois um vendedor leva seu tempo para ficar 

eficiente após a contratação. 

O programa de marketing também pode influenciar no tamanho da equipe, se a empresa 

decide lançar um novo produto ou explorar uma nova região o tamanho da equipe será 

afetado. 

Outro fator importante é a experiência e opinião do gerente de vendas, muitas vezes 

tentamos resolver tudo a partir de cálculos complexos, mas esquecemos que a experiência do 

gerente de vendas pode ser fundamental para um correto dimensionamento da equipe de 

vendas, ele conhece a rotina e a capacidade da equipe de vendas, sendo a sua visão de muita 

importância para o sucesso da equipe. 

Guerra sobre o dimensionamento da equipe de vendas ainda traz que, “ Alguns gerentes 

medem o seu prestígio em função do tamanho de sua equipe esquecendo-se que cada 

colaborador a mais em seu departamento também será um custo a mais, e que todos são 

medidos pelos resultados que proporcionam para a organização. “ (GUERRA, 2007, p. 42) 
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Dessa forma podemos perceber que o importante para a empresa, não é o quão grande a 

equipe de vendas é, e sim, a eficiência que essa equipe de vendas tem para a empresa.  

Política Comercial 2.2 Tamanho da Equipe de Vendas 

A quantidade de agências é definida pelas características do mercado e considera: 

a) para as agências de perfil comercial: 

i. o potencial de compras ou de prestação de serviços; 

ii. a população a ser atendida; 

iii. os modelos de agência e o seu público alvo; 

iv. a receita de equilíbrio de cada modelo de agência; 

v. a receita das agências atuais e suas metas de vendas. 

b) para as agências de perfil social: 

i. as metas e diretrizes para a universalização dos serviços postais básicos; e, 

ii. as metas e diretrizes para a universalização dos serviços bancários básicos. 

 

A localização das agências é determinada pelo comportamento do cliente e pelo seu potencial 

de compras e pela concentração e pelo fluxo de pessoas, devendo preferencialmente 

considerar: 

a) shopping centers, terminais rodoviários, metroviários e aeroportos, assim como 

logradouros (ruas e avenidas) onde haja grande fluxo de pessoas, de modo a dar maior 

cobertura de atendimento e de acessibilidade à população; 

b) pontos comerciais próximos ao maior número de paradas de ônibus, de estações de 

metrô ou de outros meios de transporte públicos; 

c) a existência ou a proximidade de estacionamento público ou de vagas reservadas para 

idosos ou portadores de deficiência física. 

 

A ocupação do mercado por meio de agências próprias ou terceirizadas se dará conforme os 

seguintes parâmetros: 

a) todos os municípios com população igual ou acima de duzentos mil habitantes terão 

uma rede de agência com, no mínimo, dez por cento de Agência de Correios próprias; 

b) todos os municípios com população igual ou superior a cinquenta mil habitantes terão 

uma rede de agências com, no mínimo, uma Agência de Correios própria; 

c) todas as sedes dos municípios existentes com população menor que 50 mil habitantes 

deverão estar dotadas de, no mínimo, uma Agência de Correios própria ou 
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terceirizada. 

 

No âmbito da estrutura da força de vendas corporativa, tem-se que o quantitativo de Gerente 

de Contas Especiais, Assistente Comercial I, II e III é definido a partir do tempo médio do 

vendedor despendido da sua jornada de trabalho para atendimento aos clientes de acordo com 

a sua categoria, conforme tabela abaixo. 

 

Categoria 

 do 

cliente 

Tempo médio do vendedor  

para cada cliente 

Quantidade de Clientes por Vendedor 

BA-MG-PR-RJ-RS-SPI-SPM DEMAIS 

A 100% de 2 vendedores 0,5 0,5 

B 100% 1 1 

C 50% 2 2 

D 25% 4 4 

E 16,70% 6 6 

F 8,30% 12 12 

G 5% - 20 

 

Considerando que o cliente “A” só consegue ser atendido em 50% de sua necessidade por um 

vendedor, serão necessários dois vendedores para atender um cliente dessa categoria. Para 

fins de dimensionamento da força de vendas, Gerente de Contas Especiais, Assistente 

Comercial I, II e III, serão obedecidos, ainda, os seguintes parâmetros:  

a) para a disponibilização de uma função, o somatório dos clientes da mesma categoria 

deve representar, no mínimo, 50% do tempo do vendedor; 

os percentuais abaixo de 50% somar-se-ão aos percentuais das categorias inferiores de cliente 

para definição do número de vendedores. 

 

Análise Crítica 2.3 Organização da Equipe de Vendas 

Após definir os canais de comercialização utilizados pela empresa e dimensionar a equipe 

de vendas, é de suma importância organizar essa equipe de vendas a fim de atingir o público 

alvo de forma eficiente.  

Segundo Kolter e Keller, “O vendedor atua como elo pessoalmente a empresa e os 

clientes. Para muitos destes, o profissional de vendas é a própria empresa. Também é ele 

quem traz as tão necessárias informações sobre os clientes. ” (KOTLER; KELLER, 2006, 
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p.618) 

Dessa forma percebemos a importância de organizar cuidadosamente os vendedores 

dentro da empresa, pois essa organização fará com que o vendedor certo atinja o cliente 

certo. 

A organização da equipe de vendas está diretamente relacionada com objetivo da empresa, 

se a empresa está voltada para relacionamento a organização será diferente de uma empresa 

voltada para prospecção. Como Kotler e Keller afirmam, “ A estratégia escolhida para a 

força de vendas tem implicações em sua estrutura. “ (KOTLER; KELLER, 2006, p.620) 

Futrell disserta que rara realizar a organização da equipe de vendas é necessário um 

projeto organizacional da equipe de vendas e formar a estrutura organizacional de vendas. O 

projeto organizacional seria as funções e as responsabilidades de cada profissional de vendas 

dentro da estrutura de vendas, com um projeto bem estruturado o vendedor sabe o que deve 

fazer e a quem se reportar para cumprir as suas funções. Já a estrutura organizacional é a 

relação formal entre as funções na empresa, é o organograma da área de vendas. 

Segundo Futrell, ainda existem alguns pré-requisitos para que o projeto e a estrutura da 

equipe de vendas sejam elaborados: 

 Deve-se examinar os clientes em cada mercado, as suas características e 

motivações;  

 Determinar os tipos de funções de vendas necessários para servir o mercado; 

 Definir as atividades que os profissionais de vendas irão executar em cada função; 

 Planejar as funções de vendas em torno dos clientes; 

 Estabelecer a estrutura organizacional da força de vendas, que inclui as várias 

funções e os territórios geográficos das vendas. (FUTRELL, 2003, p. 389) 

Existem diversas formas de organizar uma equipe de vendas, o modelo adotado irá 

depender do ramo de atividade da empresa, da estrutura da empresa e do mercado onde atua, 

como diz Guerra, “O tipo de estrutura a ser adotado no departamento de vendas pode ser por 

território, por tipo de cliente, por produto, por canais de distribuição, enfim uma estrutura 

adequada à organização e ao segmento de mercado onde atua. “ (GUERRA, 2007, p. 42) 

A seguir temos os principais modelos de organização da força de vendas e as suas 

aplicações: 

 

Organização por Mercado 

Na organização da equipe de vendas por mercado, também conhecida como organização 
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por cliente, a equipe de vendedores é separada para cada vendedor ou grupo de vendedores 

atenderem um determinado perfil de cliente. Segundo Moreira nesse tipo de estruturação o 

vendedor deve se adequar ao perfil do cliente, usando linguagem, postura e comportamento 

adequado. Normalmente os vendedores são separados pelo setor onde o cliente atua, mas 

também é possível separar pelo tamanho do cliente. Essa organização exige um alto 

conhecimento do setor de atuação do cliente e de seu perfil, além disso, essa estrutura não 

leva em conta a localização e os produtos adquiridos pelo cliente quando a carteira é 

formada. (MOREIRA, 2000, p. 227) 

Dentre as vantagens desse sistema de estruturação de força de vendas, podemos identificar 

que o cliente conhece profundamente o setor ou perfil do cliente, encontrando mais 

facilmente suas aspirações e necessidades e maiores níveis de serviços para atender as 

expectativas dos clientes. 

Porém os clientes podem estar muito dispersos, resultando em um maior deslocamento 

para atender os clientes, gerando uma desvantagem desse sistema. Além disso como o 

vendedor possui um grande conhecimento do cliente acaba por reduzir seu conhecimento dos 

produtos, não sendo possível uma abordagem mais técnica dos produtos para com o cliente. 

Normalmente empresas que atendem vários segmentos de mercado optam por essa 

organização da equipe de vendas, como segmento industrial, comercial, governo ou até 

mesmo ONGs. Empresas que atendem desde clientes muito grandes como também pequenos 

também utilizam essa estruturação. Empresas que trabalham com relacionamento com o 

cliente normalmente utilizam esse método, uma vez que o vendedor atenderá sempre os 

mesmos clientes, gerando uma confiança mutua entre vendedor e o cliente. 

 

Organização por Produto 

A organização da força de venda por produto se caracteriza por estruturar os vendedores 

de acordo com os produtos, linha de produtos ou famílias de produtos. Nessa organização os 

vendedores devem ter um conhecimento técnico dos produtos, sabendo as suas 

características, peculiaridades, funções, limitações, ou seja, tudo que o cliente possa ter 

interesse em saber sobre o produto. Como cada vendedor irá trabalhar no máximo com uma 

família de produtos, permite que o vendedor tenha um conhecimento maior do produto, uma 

vez que a maioria dos produtos terão as mesmas características, gerando maior credibilidade 

ao cliente.  

Kotler ressalta que a organização da equipe de vendas está cada vez mais comum nas 
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empresas quando diz, “a importância de os vendedores conhecerem bem seus produtos, 

somada ao desenvolvimento de divisões gerenciais destes produtos tem levado muitas 

empresas a estruturar suas forças de vendas por linha de produtos”. (KOTLER, 1998, p. 601) 

As principais vantagens do uso dessa organização da força de vendas é um maior 

conhecimento dos vendedores para com os produtos que serão comercializados, gerando 

confiança para o cliente, principalmente para produtos de alto valor agregado ou complexos. 

Essa organização também é ideal para vendas mais técnicas e mais demoradas, que exigem 

um número maior de visitas, gera relacionamento com o cliente. 

Entretanto essa estruturação da equipe de vendas pode gerar a visita de mais de um 

vendedor da empresa no cliente, faz com que o vendedor tenha que percorrer distâncias 

maiores, uma vez que clientes do mesmo produto podem estar distantes um do outro, tem 

maior dificuldade de gerar bonificação para o cliente por volume de vendas, pode também 

fazer com que o vendedor tenha que indicar outro vendedor da empresa em caso do cliente 

quiser adquiri um produto de outra família ou classe de produtos. 

Essa estrutura de força de vendas é muito comum em empresas que possuem produtos de 

alto valor agregado, produtos mais complexos que exigem um conhecimento técnico maior 

ou até mesmo empresas que possuem uma linha de produtos muito numerosa. 

 

Organização por Região 

A organização da equipe de vendas por região, também conhecida como organização por 

área geográfica é caracterizada por dividir os vendedores em regiões para que este vende 

todos os produtos da empresa para todos os clientes da sua região de atuação. O vendedor 

deve conhecer um pouco do perfil dos clientes e das características de cada produto, porém 

nunca terá um conhecimento profundo de nenhum deles. As áreas geográficas podem ser 

regiões de uma cidade, estado ou até mesmo de um país, dependendo da área de atuação da 

empresa. 

Dentre as vantagens dessa organização estão um menor gasto com deslocamento, uma vez 

que o vendedor só irá atuar numa mesma região, gera relacionamento do vendedor com os 

clientes locais e transfere uma responsabilidade clara ao vendedor, que sabe que deve atingir 

o máximo de clientes possíveis na sua região de atuação. 

Entretanto as desvantagens da organização por região é que o vendedor não possui um 

conhecimento mais profundo do perfil do cliente e nem dos produtos, além disso, com o 

tempo pode ocasionar a saturação da região, fazendo com que o vendedor não possa mais 
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prospectar novos clientes. 

Esse sistema normalmente é usado por empresas com uma distribuição de clientes 

descentralizada, que possui clientes muito longe um do outro, também usado por empresas de 

bens de consumo não duráveis que atendam vários mercados. Empresas que tem por objetivo 

explorar novas áreas de atuação são adeptas desse sistema de organização. 

 

Organização por Canais de Distribuição 

A organização da equipe de vendas por canal de comercialização é aquela em que os 

vendedores são estruturados de forma que cada grupo de vendedores atendam os clientes de 

determinado canal de comercialização utilizado pela empresa, esses vendedores também não 

conseguem possuir um conhecimento muito profundo dos produtos e nem dos clientes uma 

vez que irão atender todos os clientes e vender todos os produtos que compõe o seu canal de 

comercialização.  

A vantagem desse sistema é o conhecimento do vendedor de todo processo de distribuição 

do produto que será vendido, uma maior facilidade na estruturação do canal de 

comercialização, uma vez que os vendedores venderão exclusivamente os produtos do canal. 

Dentre as desvantagens temos que os vendedores não possuem conhecimento mais 

profundo dos produtos e do mercado, maior dificuldade de prospectar novos clientes, 

normalmente venda passiva. 

Normalmente utilizado por empresas que possuem mais de um canal de comercialização, 

principalmente no varejo quando a empresa possui vendedores nas lojas e externos, ou até 

mesmo vendedores por telefone. 

 

Organização Mista 

A organização da equipe de vendas mista é utilizada quando a empresa é de um porte 

maior e atua com vários produtos em diversos mercados, nesse caso combinam-se mais de 

um método de organização da força de vendas, seja produto-região, cliente-produto, região-

cliente, canal-cliente. Normalmente nesse sistema o vendedor se reporta para mais de um 

gerente ou a estrutura é composta por subdivisões., como por exemplo a organização de 

clientes pode ser uma subdivisão da organização por região.  

Grandes empresas que possuem atuação em grandes regiões, com diversos produtos e 

mercados variados não tem como selecionar apenas um método de estruturação da equipe, 

dessa forma elas utilizam a estrutura mista. 
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Organização por Contas Especiais 

Esse método de organização de força de vendas trata com grandes clientes de compra 

centralizada, porém com atuação em grande território. Nesses casos esse cliente é bastante 

representativo no faturamento da empresa, exigindo uma atenção especial para ele. Nesse 

caso os vendedores devem ter um vasto conhecimento do cliente, dos produtos e buscar 

sempre manter um bom relacionamento com o cliente. Normalmente nesse sistema esses 

grandes clientes possuem um vendedor exclusivo, ou até mesmo uma equipe de vendas 

exclusivas para o atendimento. 

Esse sistema é usado principalmente por empresas que são dependentes de um cliente 

chave que tem grande influência no faturamento na empresa. Normalmente é um cliente 

muito grande com abrangência nacional que demanda de produtos em diversas regiões, 

entretanto a compra normalmente é feita pela matriz. 

 

Política Comercial 2.3 Organização da Equipe de Vendas 

A organização da força de Vendas de Varejo é geográfica, centralizada por uma Região de 

Vendas – REVEN. As REVENs são órgãos da estrutura regional responsáveis pela gestão 

comercial, sob a subordinação técnica às Gerências das áreas de vendas, e atuam nos 

segmentos Micro e Pequenas Empresas – MPE, Governo e Varejo, sendo considerados neste 

os clientes do tipo G como clientes das carteiras das Agências. 

Essas Regiões são classificadas em categoria I ou categoria II, obedecendo-se aos critérios e 

prioridades abaixo para instalação: 

a) o mínimo necessário para que a Diretoria Regional tenha uma REVEN, independente 

da categoria, é de 50 Agências da rede principal, própria e terceirizada; 

b) a Diretoria poderá ter uma REVEN de categoria II para cada 20 milhões de Primeiro 

Porte da Carta Comercial Simples/ano, obtidos com a receita das unidades próprias 

nos segmentos Micro e Pequenas Empresas – MPE,  Governo e Varejo, a cargo das 

agências, desprezando-se as frações no arredondamento. Para fins de reclassificação 

deverá ser considerada a receita do ano anterior e o valor do PPCC vigente no último 

dia do ano base de reclassificação;  

c) a DR poderá ter uma REVEN de categoria I para cada 50 agências, com critério de 

arredondamento estatístico. 

Cada REVEN é responsável por identificar novos negócios, avaliar a concorrência, avaliar 
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desempenho das Agências de Correios – e sua respectiva força de vendas, e realizar gestão do 

atendimento prestado por essas unidades. 

Diversamente, a organização das equipes para atendimento aos clientes corporativos, 

considera critérios que deverão nortear a montagem das carteiras de clientes nas Regionais: 

a) os clientes estratégicos, corporativos e empresariais (categorias “A” a “F”) devem ser 

atribuídos, prioritariamente, ao agente de relacionamento da categoria do cliente – 

conforme exposto no subitem de Tamanho da Equipe de Vendas, buscando preservar a 

política da empresa de relacionamento com os clientes; 

b) os clientes comerciais (categoria “G”) devem ser atribuídos ao Gerente de Agência 

conforme a sua localização geográfica. 

 

Excepcionalmente, a Diretoria Regional poderá considerar as características regionais, como 

similaridade, distâncias e complexidade da gestão, podendo incluir clientes de diferentes 

categorias para um Gerente de Contas Especiais, Assistente Comercial ou Gerente de 

Agência.  

Os clientes com atuação em âmbito nacional e que possuam gestão comercial centralizada não 

poderão constar em carteiras regionais, exceto nos casos em que haja solicitação formal do 

cliente para atendimento descentralizado e após avaliação e anuência do Departamento 

Comercial – DECOM. 

Os novos clientes serão inseridos nas carteiras dos seus respectivos agentes de prospecção 

após a geração do primeiro faturamento, mediante solicitação de vinculação a uma carteira da 

Gerência de Vendas Corporativas.  

Por meio desse atendimento dedicado, requer-se o gerenciamento das grandes contas, 

elaboração de plano de ação, identificação de oportunidades, implantação das melhores 

soluções para os clientes, monitoramento de receita e implantação de ações de marketing de 

relacionamento. 

Essa vinculação pode ser representada pelo seguinte organograma: 
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Na organização da equipe de vendas propõe-se que seja feita uma fusão entre a Gerência de 

Vendas no Varejo e as Regiões de Vendas, uma vez que os dois departamentos atuam com o 

mesmo público, entretanto a GVV é responsável pela parte estratégica e a REVEN pela parte 

operacional, dessa forma, unindo os departamentos, a gerência ficará centralizada, cuidando 

tanto da parte estratégica como operacional, reduzindo cargos e custos. 
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