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ATA DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA/2018

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito
horas, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A,
Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a
Presidência de Guilhérme Campos Júnior, para a realização da primeira reunião
extraordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Demetrius Torres
Guiot, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de
Azevedo, Carlos Roberto Fortner, Francisco Eiji Wakebe, José Furian Filho
Cristiano Barata Morbach. Ausente o Vice-Presidente Miguel Martinho dos Santos
únior, em viagem ai serviço. Ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira,
Éefe do Departamento Jurídico respondendo pela Secretaria Geral, e Mirian
ATA DA 1- REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA/2018

1^

C.

C»Correios
Regina dos Santos, Superintendente de Compliance, Governança e Estratégia, à
luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva, o
Diretor Presidente da CorreiosPar, Henrique Pereira Dourado, o representante da
Consultoria Accenture Paulo Henrique Oliveira, os assessores especiais Geraldo
Thadeu Pereira dos Santos e Guilherme Henriques de Araújo, o Superintendente
Executivo de Controladoria - Vific, Jameson Reinaux da Cunha, o chefe do
Dgorc/Sucge Flávio Roberto Fay de Sousa, Carlos Augusto Maciel dos Santos, da
equipe técnica da Viope, e Katia Salina Carrero, Analista do Departamento de
Comunicação Corporativa Estratégica/Dcore, a convite do Presidente dos Correios.
O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos demais
itens constantes da pauta de assuntos. 1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE 4.1.1. Limite orçamentário para o exercício de 2018 e plano de medidas
extraordinárias para o reeguilíbrio da situação econômico-financeira dos Correios Relatório/PRESI no 004/2018. A Diretoria Executiva DETERMINA: a) o
contingenciamento do limite orçamentário de custeio para o ano de 2018,
encaminhado pelo Comitê Executivo OBZ no valor total de R$ 18.509.654.384,00
(dezoito bilhões, quinhentos e nove milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil e
trezentos e oitenta e quatro reais) com implementação em caráter imediato; b) o
contingenciamento do limite orçamentário do Investimento para 2018 no valor
total de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) com implementação
em caráter imediato; c) o recolhimento do Saldo Orçamentário de Custeio e
Investimento do ano de 2018, sendo a liberação condicionada ao fluxo de caixa, a
ser, promovido pela :Superintendência Executiva de Controladoria (SUCON) com
implementação em caráter imediato; d) a revisão da política de pagamento de
indenizações, com a coordenação da Presidência, com os respectivos ajustes dà
instrumentos normativos e condições comerciais, com implementação até fevereiro\
de 2018; e) a implementação da jornada reduzida de trabalho para o efetivo da área
ministrativa de orma facultativa, com a coordenação da VI P, com
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implementação até fevereiro de 2018; f) a elaboração da proposta de postergação
dos repasses das contribuições patronais para o instituto de previdência privada
Postalis, com a coordenação da VIGEP, com implementação até fevereiro de 2018;

-g) ,a implementação das ações decorrentes da extinção do cargo de Operador de
Transbordo e Triagem (OTT), de forma a adequar a força de trabalho existente
com a otimização do custo atual destes empregados, com a coordenação da
VIGEP, com implementação até fevereiro de 2018; h) a elaboração da proposta de
postergação dos repasses das obrigações tributárias principais, com a coordenação
da VIFIC, com implementação até fevereiro de 2018; i) a elaboração da proposta
para a eventual liberação dos recursos financeiros da garantia vinculada a ANS,
com a coordenação da VIFIC, com implementação até fevereiro de 2018; j)

a

revogação da subdelegação de competência para a autorização de assinatura de
Termo de Confissão de Dívida (TCD), para qualquer outra autoridade que nos
Correios, estabelecendo que apenas a VIPAD poderá autorizar este instrumento,
com implementação até janeiro de 2018; k) a elaboração de proposta de ajuste da
política comercial, com a coordenação da VICOM, com apresentação até janeiro
de 2018 e demonstração de resultados em março de 2018; 1) a elaboração de
proposta para leilões da capacidade ociosa das linhas de transporte, com a
coordenação da VICOM, com implementação até fevereiro de 2018; m) a
constituição de Grupo de Trabalho com o objetivo de coordenar a implementação
do Plano Medidas Extraordinárias. 1.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E
CONTROLADORIA

-

1.2.1. Liberação dos recursos financeiros depositados no

fundo garantidor da operação do Plano de Saúde.

-

Relatório/VIFIC n° 004/2018.

A Diretoria Executiva APROVA, em caráter prévio, a eventual liberação dos
recursos financeiros do fundo garantidor para operação do Plano de Saúde, com
,objetivo de cobertura de insuficiência de caixa. 1.3. VICE-PRESIDENTE
COMERCIAL

Y,

-

Clatório/VICOM

1.3.1. Reajuste de preços do serviço Despacho Postal
M°

003/2018. A Diretoria Executiva APROVA o Aajuste de

~
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preços do serviço Despacho Postal. 1.3.2. Venda de espaço disponível nas linhas
aéreas e terrestres da malha Correios. - Relatório/VICOM n° 004/2018. A Diretoria
Executiva RETIRA o Relatório de pauta e DETERIMINA que a Vicom elabore
um business case, em conjunto com a Superintendência de Controladoria. 1.3.3.
Mudança de atributos dos serviços de Encomendas - Convida Rosângela Alves dos
Santos, chefe do Departamento de Relacionamento com o Cliente - Derec/Vicom,
e o chefe do Dgorc/Sucge Flávio Roberto Fay de Sousa, para exporem sobre o
Relatório/VICOM n° 005/2018. A Diretoria APROVA a alteração das
indenizações por atraso de encomendas e de indenizações automáticas dos serviços
de Encomendas e de Remessa Expressa, conforme detalhamento apresentado no
citado relatório. 1.3.4. Reajuste de preços para os serviços internacionais Relatório/VICOM

O

006/2018. A Diretoria Executiva APROVA: a) o reajuste de

preços para o serviço Leve Internacional (código 45209) em 46,04%, aplicados de
forma não linear, mantendo a lucratividade de 25%; b) o reajuste de preços para
o Mercadoria Econômica (código 45128) em 41,94%, aplicados de forma não
linear, mantendo a lucratividade de 20%; e) o reajuste de preços para o EMS
,Documento (código 45012) em 37,81% %, aplicados de forma não linear,
mantendo a lucratividade de 26,25%; Reajuste de preços para o EMS Mercadoria
(código 45110) em 26,38%, aplicados de forma não linear, mantendo a
lucratividade de 26,25%. 2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTE DE
FINANÇAS E CONTROLADORIA - 2.1.1. Utilização das reservas financeiras
destinadas à estratégia de proteção das dívidas em moedas estrangeiras dos
Correios para a cobertura da insuficiência de caixa - Apresenta a
Comunicação/VIFIC no 003/2018, dando conhecimento a Diretoria Executiva qu
será necessário uso das reservas financeiras destinadas à estratégia de proteção das"
dívidas em moedas estrangeiras dos Correios, para a cobertura da insuficiência de
,9)xa. 3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE 3.1.1. Criação de Comitê
/ Vi&crise - A Diretoria Executiva DETERMINA que seja criado um ,Comitê de
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Crise, com a participação da Presidência e das Vice-Presidências Vific, Vipad e
Viope. E, como nada mais houvesse a tratay(XL-encerrada a reunião, às vinte e
uma horas e quinze minutos, da qual eu,

Cristina Couto de Oliveira e

Silva, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada por todos os membros da Diretoria Executiva
presentes.

Guilherme Campos Júnior
Presidente

FIel$*1eiia de A
Vice-Presidente de
Estratégica de Pé

Eugenio WatteeíinnegoCerqueira
Vice-Presidente de Tecnologia da Informação

Ca os Roberto Fortuer
Vice-,rçsidente de finanças e Contr91a0ori

Vice-Presidente de Negóciós Públicos

Comercial
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