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nas Áreas com Restrição para Entrega - ARE
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Resumo
O crescimento do comércio eletrônico, aliado ao aumento do consumo das classes sociais menos favoreFLGDVRFDVLRQRXXPDXPHQWRH[SUHVVLYRQDTXDQWLGDGHGHHQFRPHQGDVGHVWLQDGDV¢V£UHDVVHPRXFRP
pouca segurança. Como os Correios têm a maior capilaridade para entrega de objetos e, atualmente, são
RPDLRUIRUQHFHGRUGHVROX©·HVSDUDTXHPFRPSUDHYHQGHSHORFRP«UFLRHOHWU¶QLFRMXQWDPHQWHFRPR
ˌX[RGHFDUJDGHVWLQDGDDHVVDVUHJL·HVFUHVFHXWDPE«PRQ¼PHURGHGHOLWRVHVSHFLDOPHQWHQRHVWDGR
do Rio de Janeiro. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo apresentar estudo sobre a satisfação
dos clientes dos Correios do estado do Rio de Janeiro com relação ao serviço de entrega de encomendas
QDVUHDVFRP5HVWUL©¥RSDUD(QWUHJD$5($SDUWLUGRUHIHUHQFLDOWHµULFRHGRVGDGRVFROHWDGRVIRL
SRVV¯YHOSHUFHEHUTXHRVFOLHQWHVPXLWDVYH]HVQ¥RHVW¥RVDWLVIHLWRVFRPRVVHUYL©RVSUHVWDGRVSHORV
&RUUHLRVSRUGHVFRQKHFHUHPDVVROX©·HVRIHUWDGDVSDUDFDGDVLWXD©¥RTXHHQYROYHDHQWUHJDGHREMHWRV
SRVWDLV$VVLPIRUDPUHXQLGRVVXEV¯GLRVSDUDTXHRVGHSDUWDPHQWRVW«FQLFRVHQYROYLGRVQRSURFHVVR
possam ter uma atuação mais assertiva na busca de melhoria dos serviços prestados e na redução da
insatisfação dos clientes com o processo de entrega de objetos postais em áreas com restrição.
Palavras-chave: Correios. Satisfação dos clientes. Área com Restrição para Entrega.
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1 INTRODUÇÃO
necessidades e as percepções dos respectivos
6HJXQGR6ODFN&KDPEHUVH-RKQVWRQ  D clientes.
TXDOLGDGH « FRQVLGHUDGD XP LPSRUWDQWH FULW«(...) compreender as necessidades e os derio nas operações, podendo ser um serviço ou
sejos dos clientes nem sempre é uma tarefa
produto oferecidos sem erros, contribuindo
fácil. Alguns consumidores têm necessidades
para a satisfação ou insatisfação dos clientes.
GDVTXDLVQ¥RW¬PSOHQDFRQVFL¬QFLD2XQ¥R
Assim, é importante avaliar a satisfação do
conseguem articular essas necessidades. Ou
HQW¥R HPSUHJDP SDODYUDV TXH H[LJHP DOJXFOLHQWH TXDQWR DR DWHQGLPHQWR GDV QHFHVVLGDma interpretação. (KOTLER, 2000, p.43).
GHVGHOHVȤ6DWLVID©¥R«RVHQWLPHQWRGHSUD]HU
O mundo está passando por uma revolução
ou de desapontamento resultante da comparaWHFQROµJLFDTXHHVW£UHYHUEHUDQGRHPWRGRV
ção do desempenho esperado pelo produto (ou
os setores da economia, incluindo o posresultado) em relação às expectativas da pesWDO+£XPSURFHVVRFRQW¯QXRHPWHUPRVGH
conectividade digital global e do uso de nosoa” (KOTLER, 1998, p.53).
vas tecnologias de informação e comunicação, modelando novos comportamentos dos
FRQVXPLGRUHV RV TXDLV HVW¥R GHPDQGDQGR
FRQYHQL¬QFLD TXDOLGDGH UDSLGH] QR TXH GL]
respeito à entrega de correspondências e
HQFRPHQGDVSDFRWHV¢PHGLGDTXHRYDUHMR
físico cede espaço ao varejo on-line (era do
e-commerce global). (CORREIOS, 2017, p. 2).

Assim, a satisfação dos clientes é percebida
TXDQGRGDVHQVD©¥RFDXVDGDSHODDTXLVL©¥RGH
um produto ou prestação de um serviço em relação às expectativas.

Conforme Cannie e Caplin (1994), o desempeQKR H[FHSFLRQDO FRQVLVWH HP VDWLVID]HU DV H[LJ¬QFLDVGRVFOLHQWHVHSDUDVDEHUTXDLVV¥RHV- (VSHFLˋFDPHQWH FRP UHOD©¥R DR SURFHVVR GH
GLVWULEXL©¥R GH REMHWRV SRVWDLV SURFHVVR ˋQDsas exigências, basta perguntar a eles.
O¯VWLFRGRV&RUUHLRVSRGHPH[LVWLUODFXQDVTXH
Para sobreviver e crescer no mercado gloLQˌXHQFLHP QHJDWLYDPHQWH D SHUFHS©¥R GRV
EDO GH KRMH XPD HPSUHVD SUHFLVD VDWLVID]HU
RV FOLHQWHV IRUQHFHQGR EHQV GH TXDOLGDGH H clientes. Ao postar um objeto, o cliente almeja
SUHVWDQGR VHUYL©RV GH TXDOLGDGH ,VWR H[LJH TXHHVWHVHMDHQWUHJXHQRHQGHUH©RGHGHVWLQR
uma reavaliação contínua das necessidades Esse serviço é denominado entrega domiciliar.
dos clientes e um compromisso inabalável “Entrega domiciliar é o serviço de entrega de
GHPXGDUTXDQGRQHFHVV£ULRSDUDVDWLVID]HU
objetos postados nos Correios, em um deterou superar as expectativas deles. – Paul A.
minado
local (residência, comércio, indústria
Allaire, Presidente e CEO Xerox. (DESATNICK
etc.)”. (CORREIOS, 2018, p. 1).
e DETZEL, 1995 p.181).
1HVVHFRQWH[WRRV&RUUHLRVHPSUHVDTXHFRQsiste em um sistema de envio de objetos entre
um remetente e um destinatário, como deWHQWRUD GR PRQRSµOLR SRVWDO H WDPE«P PDLRU
operador logístico do país, precisa conhecer as

No entanto, sob a ação de alguns fatores como,
SRUH[HPSORRIDWRUVHJXUDQ©DSRUYH]HVQ¥R«
SRVV¯YHOTXHDHQWUHJDRFRUUDGDIRUPDFRPRR
cliente deseja e contratou.
Assim, a partir dos contínuos assaltos aos carteiros, das manifestações dos clientes registradas no sistema Fale com os Correios e das advindas de vários outros canais de comunicação,
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inclusive mídia impressa e televisiva, além de PHVHV SDUD YHULˋFDU D UHGHˋQL©¥R GR Q¯YHO GH
UHFODPD©·HVQRVµUJ¥RVGHGHIHVDGRFRQVXPL- risco.
dor, os Correios criaram, em 2012, as Áreas com
9DOHVDOLHQWDUTXHDSDUWLUGDVPHGLGDVGHIHQVLRestrição para Entrega - ARE.
vas adotadas pelos Correios, já é possível per$5(  D UHJL¥R JHRJU£ˋFD DEUDQJLGD SHORV FHEHUDTXHGDQDVRFRUU¬QFLDVGHGHOLWRHQYROlogradouros, representados por um conjun- vendo transferência, distribuição e coleta da
WRGH&(3TXHQ¥RDSUHVHQWDPDVFRQGL©·HV
mínimas de segurança ao carteiro durante o carga, como pode ser observado abaixo:
desempenho das atividades de entrega doFigura 1 – 2FRUU¬QFLDVGHGHOLWRQDWUDQVIHU¬QFLD
miciliária, onde a ECT poderá adotar medidistribuição e coleta da carga dos Correios
das defensivas de entrega. (CORREIOS, 2018,
p. 1).
Os Correios não efetuam a entrega domiciliar
em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Para estes casos, os Correios enviam os objetos para uma
XQLGDGH PDLV SUµ[LPD GR HQGHUH©R GR GHVWLQDW£ULR SDUD TXH VHMD UHDOL]DGD D HQWUHJD
interna. (CORREIOS, 2018, p.1).

9DOH QRWDU TXH YLVDQGR D SUHVHUYDU D YLGD H D
integridade física dos empregados lotados nas
UHJL·HV FODVVLˋFDGDV FRPR $5( H D GRV REMHWRVSRVWDLVUHDOL]DQGRDHQWUHJDGHOHVVHPSUH
TXHSRVV¯YHOIRUDPFULDGDVPHGLGDVGHIHQVLYDV
de entrega. A adoção dessas medidas observa
o nível de risco de cada ARE, considerando o
JUDXGHSHULFXORVLGDGHHDSULRUL]D©¥RGHFDGD
medida.
Os Correios, continuamente, revisam as medidas defensivas de entrega, desenvolvem e imSODQWDPQRYRVSURMHWRVTXHYLVDPDFRPEDWHU
os problemas para uma distribuição de objetos
FRP TXDOLGDGH ([HPSOLˋFDQGR DOJXPDV GDV
medidas existentes, aplicáveis às áreas com
restrição para entrega são: entrega com veíFXOR HRX FDUWHLUR GHVFDUDFWHUL]DGRV HQWUHJD
em horários e rotas diferenciados ou alternados; entrega interna em unidade operacional;
entrega com veículo rastreado e entrega com
acompanhamento de escolta armada. As AREs
são reavaliadas a cada ciclo avaliativo de seis

Fonte: Adaptado de Sistema de Segurança Patrimonial dos
Correios - SEPAT (2018)

Em 2017, a continuação da atuação integrada
GRV &RUUHLRV FRP µUJ¥RV GH VHJXUDQ©D S¼EOLFD UHVXOWRX HP SULV·HV GH Y£ULDV TXDGULlhas, implicando uma redução dos roubos a
FDUWHLURV GD RUGHP GH  H GH URXER D
DJ¬QFLDVGHHPUHOD©¥RDRDQRDQWHULRU
(CORREIOS, 2017, p. 9).

Com base em dados coletados e analisados na
área de segurança empresarial, a ARE foi insWLWX¯GDRˋFLDOPHQWHQRV&RUUHLRVSDUDRVHVWDdos do Rio de Janeiro e de São Paulo, embora
D%DKLDWDPE«PWHQKDSDUFHODVLJQLˋFDWLYDGH
HYHQWRV TXH VXJHUHP LQVHU©¥R GHOD QDV £UHDV
com restrição de entrega.
(P SDUDOHOR « LPSRUWDQWH UHVVDOWDU TXH R FRmércio eletrônico está na contramão da criVH GR PHUFDGR H TXH UHSUHVHQWD DWXDOPHQWH
HPWRUQRGHGHWXGRRTXH«DGTXLULGRQR
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YDUHMREUDVLOHLURHTXHGHYHFKHJDUDHP de encomendas nas áreas com restrição à en2021, conforme explícito no site “e-commerce trega dentro do estado do Rio de Janeiro e a reDOL]D©¥RGHSHVTXLVDFRPDIRU©DGHYHQGDVGD
Brasil”.
Superintendência Estadual do Rio de Janeiro –
$FRQVXOWRULD(ELWSUHY¬TXHRHFRPPHUFH
SE/RJ para avaliar a satisfação dos clientes com
GHYHU£ FUHVFHU  QHVWH DQR GH  FRP
HVWLPDWLYDV TXH DOFDQ©DP D IDL[D GRV 5 relação ao serviço de entrega de encomendas
bilhões. Esse total é completamente possível nas Áreas com Restrição para Entrega.
GHVHUDOFDQ©DGRXPDYH]TXHQRYDVHVWUDW«gias de consumo chegam ao mercado.
&DEH SRUWDQWR DRV ORMLVWDV FHUWLˋFDUHPVH
GH TXH VHXV HFRPPHUFHV HVW¥R GHYLGDPHQte preparados para atender às demandas do
mercado e às exigências dos consumidores.
O brasileiro continua consumindo, basta entender as condições ideais para levá-lo a sua
loja virtual. (MARTINS, 2017, p. 1).

&RQVLGHUDQGRTXHKRMHRFRP«UFLRHOHWU¶QLFR«
um setor fundamental de atuação dos Correios,
principalmente em se tratando de encomenGDV TXH UHSUHVHQWDP  GD UHFHLWD WRWDO GD
HPSUHVDHDLQGDTXHGRYROXPHWRWDOGHHQFRPHQGDVWUDQVSRUWDGDVSHORV&RUUHLRVV¥R
RULXQGDVGHDOJXPSURFHVVRGHYHQGDVUHDOL]DGR SHOD ZHE « LPSRUWDQWH TXH RV IDWRUHV TXH
permeiam esse processo sejam analisados.

2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Segundo Deming (1990, p.125):
$TXDOLGDGHVµSRGHVHUGHˋQLGDHPWHUPRV
GH TXHP D DYDOLD (P XPD GDV VXDV IUDVHV
PDLV IDPRVDV FRQFHLWXD TXDOLGDGH FRPR
“atender continuamente às necessidades e
H[SHFWDWLYDVGRVFOLHQWHVDXPSUH©RTXHHOHV
estejam dispostos a pagar.

De acordo com Juran e Gryna (1991, p. 11): “A
TXDOLGDGHFRQVLVWHQDVFDUDFWHU¯VWLFDVGRVSURGXWRV TXH Y¥R DR HQFRQWUR GDV QHFHVVLGDGHV
dos clientes, e dessa forma proporcionam saWLVID©¥RHPUHOD©¥RDRSURGXWR$TXDOLGDGH«D
ausência de falhas.”

A partir das citações acima, é possível perceber
TXHK£SHORPHQRVDQRVDTXDOLGDGHHVW£GLretamente relacionada às expectativas e às necessidades do cliente. Tudo isso, alinhado aos
LPSHUDWLYRVGRPXQGRPRGHUQRID]FRPTXHR
Este artigo tem como objetivo avaliar a satis- FRQFHLWRGHTXDOLGDGHSHUGXUHFRPIRU©DWRWDO
fação dos clientes dos Correios do estado do até os dias de hoje.
Rio de Janeiro com relação ao serviço de entrega de encomendas, pelos Correios, nas Áreas 3DUD &KLDYHQDWWR H &HUTXHLUD 1HWR   R
FRP 5HVWUL©¥R SDUD (QWUHJD  XPD SHVTXLVD FRQFHLWR GH TXDOLGDGH « HP UHVXPRȤDGHTXDTXDQWLWDWLYD H TXDOLWDWLYD  QD TXDO RV SDU¤PH- ção ao uso”.
WURV XWLOL]DGRV IRUDP D UHYLV¥R GD OLWHUDWXUD
Segundo Paladini (2005), no Brasil, o conceito
sobre a importância da satisfação dos clientes
GHTXDOLGDGHWHPVLGRUHJXODUPHQWHDWXDOL]DGR
na prestação de serviços, a análise das mani(PERUDDLGHLDGHTXHDTXDOLGDGHVHMDXPHVfestações dos clientes, recebidas por meio do
IRU©RSDUDPLQLPL]DURVGHIHLWRVHHVW£UHVWULWD
sistema Fale Conosco, relacionadas à entrega
¢VPHOKRULDVORFDOL]DGDVPXLWRVM£DHQ[HUJDP

“O desempenho do segmento de encomendas foi
GH5ELOK·HVUHSUHVHQWDQGRFUHVFLPHQWR
GHHPUHOD©¥R¢HLQFUHPHQWRGH
5PLOK·HVȥ &255(,26S 

60

POSTAL BRASIL
UHYLVWDWpFQLFRFLHQWtÀFDGRV&RUUHLRV

como um diferencial e um item básico para a
conservação da empresa.
Ainda de acordo com Paladini (2005), e a partir
GRVFRQFHLWRVDFLPD«SRVV¯YHOSHUFHEHUTXHK£
XPD UHOD©¥R GD TXDOLGDGH FRP R PHUFDGR 2V
clientes, ao interagirem com uma prestadora
GH VHUYL©RV EXVFDP DWLQJLU DV SUµSULDV H[SHFtativas nessa relação de consumo.

satisfação tem papel fundamental nos estágios
iniciais do relacionamento. Se as experiências
GR FOLHQWH Q¥R IRUHP VDWLVIDWµULDV QRV SULPHLros encontros, eles tenderão a permanecer meQRV WHPSR FRP D HPSUHVD -DS   DˋUPD
TXHQRJHUDOFOLHQWHVTXHHVW¥RVDWLVIHLWRVW¬P
menor tendência a terminar o relacionamento.
Assim, compreender as intenções futuras dos
clientes é importante para estimar o potencial
GHOHV GH FRQWLQXDU FRP D RUJDQL]D©¥R RX GHLxá-la, conforme Zeithaml, Berry e Parasuraman
(1996).

1HVVH FRQWH[WR ˋFD HYLGHQWH D FUHVFHQWH LPportância do setor de serviços na economia nacional; porém, muitas empresas ainda não dão
DGHYLGDLPSRUW¤QFLDSDUDDTXDOLGDGHQDSUHV- Entende-se por satisfação o “Ato ou efeito de satação desses serviços, mesmo sendo um fator WLVID]HU RX VDWLVID]HUVH FRQWHQWDPHQWR VHQestratégico importantíssimo. (AGUIRRE, 2013). VD©¥RDJUDG£YHOTXHVHPDQLIHVWD VLF TXDQGR
4XDQGRVHIDODHPTXDOLGDGHQDSUHVWD©¥RGRV as coisas correm de acordo com a vontade; cesserviços, é importante não apenas atender o VD©¥R GH XP GHVHMR SURGX]LGD SHOD SRVVH GR
TXH R FOLHQWH HVSHUD PDV WDPE«P VXSHUDU DV objeto desejado ...” (NASCENTES, 1988, p. 574).
expectativas para manter esse cliente por mais
tempo.

.RWOHUH.HOOHU S GHWHUPLQDPTXH
a “satisfação do cliente deriva da proximidade
$TXDOLGDGHGHXPVHUYL©R«SHUFHELGDGLIHUHQ- entre suas expectativas e o desempenho percebido do produto”.
WHPHQWHGDTXDOLGDGHGHXPSURGXWRSRUTXH
ȩ o serviço é intangível;
ȩ Q¥RSRGHVHUDUPD]HQDGR
ȩ não pode ser inspecionado;
ȩ não tem tempo médio de vida;

De acordo com Kotler (1998) a satisfação é a
função do desempenho percebido e das expecWDWLYDV6HRGHVHPSHQKRˋFDUORQJHGDVH[SHFtativas, o consumidor estará insatisfeito. Se o
desempenho atender as expectativas, o consumidor estará satisfeito e, se excedê-las, estará
altamente satisfeito ou encantado.

ȩ envolve relacionamento entre pessoas;

1HVVHFRQWH[WR'LDV S DˋUPDTXH
“as
empresas deverão, portanto, monitorar conȩ HP JHUDO VXD TXDOLGDGH « VXEMHWLYD '(
tinuamente a atitude e a satisfação do consuBASTIANI; MARTINS, 2012, p. 1)
midor para, rapidamente, detectar e corrigir
2.2 SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
TXDOTXHU DVSHFWR TXH YHQKD D FRPSURPHWHU
A satisfação dos clientes é obtida a partir de sua imagem”.
experiências bem sucedidas, e o conhecimenWR GHODV « LPSRUWDQWH SDUD D SUHGHˋQL©¥R GH Clientes insatisfeitos podem causar muiações futuras. De acordo com Bolton (1998), a WRV GDQRV ¢ HPSUHVD HQTXDQWR TXH FOLHQWHV
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satisfeitos são um forte fator para uma empre- $ LQWHQ©¥R LQLFLDO HUD UHDOL]DU D SHVTXLVD GLUHWDPHQWHFRPRVFOLHQWHVTXHSRVVXHPFRQWUDWR
sa ser bem sucedida.
GHHFRPPHUFHFRPRV&RUUHLRVHTXHSRVWDP
Para proporcionar táticas para uma maior par- encomendas destinadas ao Estado do Rio de
FHULDFRPRVFOLHQWHV:DONHU  VXJHUHTXH Janeiro. No entanto, não foi possível o acesso
a empresa deve:
a essa base de dados por ser uma informação
ȩ Agradecer aos clientes por negociar com a FODVVLˋFDGDFRPRVLJLORHPSUHVDULDOGHDFRUGR
RUJDQL]D©¥R Q¥R DSHQDV QR PRPHQWR GD FRPDUW|LQFLVR,GR'HFUHWRQ|
venda, mas também posteriormente, como DUW  H SDU£JUDIR ¼QLFR GD /HL Q| 
um lembrete de seu contínuo interesse por H DUW $ GR 'HFUHWR/HL Q|  $VVLP
sendo, em decorrência dessa restrição, o públieles;
FRDOYR GD SHVTXLVD IRL DMXVWDGR H R REMHWLYR
ȩ )D]HUFRPTXHHOHVVDLEDPSRUTXHDHPSUH- adaptado para avaliar a satisfação dos clientes,
sa é a melhor escolha entre os concorrentes; segundo a percepção da força de vendas da SE/
RJ, com relação ao serviço de entrega de encoȩ Participar da instrução dos clientes, dar mendas nas áreas com restrição para entrega
LG«LDV >VLF@ SDUD TXH HOHV SRVVDP PHOKRUDU no Estado do Rio de Janeiro.
VHXVSUµSULRVQHJµFLRV
)RL UHDOL]DGD XPD SHVTXLVD Survey, tendo em
ȩ 0DQWHUOLVWDVDWXDOL]DGDVGRVFOLHQWHV
YLVWD TXH R REMHWLYR « FRQKHFHU D RSLQL¥R GH
XPS¼EOLFRDOYRHVSHF¯ˋFRQHVWHFDVRDIRU©D
ȩ 6ROLFLWDU D RSLQL¥R GRV FOLHQWHV TXDQWR ¢
de vendas da SE/RJ. Os dados foram coletados
PDQHLUDTXHDHPSUHVDWUDEDOKD
DRORQJRGHGLDV¼WHLV$SHVTXLVDIRLHQYLDGD
para
39 empregados da área de vendas da SE/RJ,
ȩ )D]HUFRPTXHRVFOLHQWHVVLQWDPVHLPSRUTXHW¬PUHODFLRQDPHQWRGLUHWRFRPRVFOLHQWHV
tantes e participantes da empresa.
HˋFRXGLVSRQ¯YHOGDVKGRGLDDW«
3 METODOLOGIA
as 22h do dia 31/08/18. Por meio da plataforma
A seguir serão apresentados os procedimentos SurveyMonkey IRL HODERUDGR XP TXHVWLRQ£ULR
PHWRGROµJLFRVXWLOL]DGRVQRGHVHQYROYLPHQWR HVWUXWXUDGR FRP GH] TXHVW·HV VHQGR VHLV GH
deste artigo, com objetivo de descrever as fases escala de 1 a 5, três de múltipla escolha e uma
GD SHVTXLVD D PHWRGRORJLD DGRWDGD QD FROHWD aberta.
GHGDGRVHDLQGDDVW«FQLFDVXWLOL]DGDVQDDQ£Mediante a impossibilidade de acesso à base de
lise dos dados coletados.
FOLHQWHVPDVDˋPGHPDQWHURIRFRQDSHUFHSConcatenando com o objetivo geral, esta pes- ©¥RGHOHVDO«PGDDSOLFD©¥RGRTXHVWLRQ£ULR¢
TXLVD«TXDQWLWDWLYDHTXDOLWDWLYDFRPUHYLV¥R força de vendas da SE/RJ, foram analisadas as
de literatura, análise das manifestações dos manifestações recebidas por meio do sistema
clientes, recebidas por meio do sistema Fale Fale Conosco no mês de julho de 2018. Foram
Conosco, e análise dos dados coletados na pes- consideradas as manifestações genéricas sobre
TXLVDUHDOL]DGDFRPDIRU©DGHYHQGDVGD6(5- as áreas com restrição para entrega no estado
do Rio de Janeiro. Entenda-se por manifestação
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genérica as interações registradas no sistema Figura 2 – Pergunta 1 – Pesquisa Força de Vendas SE/RJ
Fale Conosco como: crítica, denúncia, dúvida,
elogio, reclamação genérica, solicitação de visita ou atendimento comercial e sugestões.
4 RESULTADOS
4.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO
$SHVTXLVDSDUDDYDOLDUDSHUFHS©¥RGDIRU©DGH
vendas com relação à satisfação dos clientes
com o serviço de entrega de encomendas nas
Áreas com Restrição para Entrega no estado do
Rio de Janeiro foi encaminhada aos 39 empregados. Foram recebidas 25 respostas dos entrevistados, resultando em um índice de retorno
GRVTXHVWLRQ£ULRVGHRTXHSRGHVHUFRQ
VLGHUDGR XP Q¼PHUR UHSUHVHQWDWLYR XPD YH]
TXH SDUD 0DUFRQL H /DNDWRV   TXHVWLR
Q£ULRVTXHV¥RHQYLDGRVSDUDRVHQWUHYLVWDGRV
DOFDQ©DPHPP«GLDGHGHYROX©¥R

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

&RQIRUPH ˋJXUD   GD HTXLSH GH YHQGDV
GD6(5-DYDOLDTXHRVFOLHQWHVHVW¥RVDWLVIHLWRV
ou muito satisfeitos com o serviço de entrega
de encomendas em geral feito pela concorrênFLDQ¥RW¬PXPDSHUFHS©¥RFODUDTXDQWR
¢VDWLVID©¥RRXLQVDWLVID©¥RGRVFOLHQWHVH
DYDOLDUDPTXHRVFOLHQWHVHVW¥RLQVDWLVIHLWRVRX
&RQIRUPHˋJXUDGDIRU©DGHYHQGDVGD
muito insatisfeitos.
6(5- Q¥R W¬P XPD SHUFHS©¥R FODUD TXDQWR ¢
satisfação ou à insatisfação dos clientes com a Figura 3 – Pergunta 2 – Pesquisa Força de Vendas SE/RJ
TXDOLGDGH GR VHUYL©R GH HQWUHJD GH HQFRPHQ
GDVHPJHUDOUHDOL]DGRSHORV&RUUHLRVDYD
OLDUDP TXH RV FOLHQWHV HVW¥R VDWLVIHLWRV H 
DYDOLDUDPTXHRVFOLHQWHVHVW¥RLQVDWLVIHLWRVRX
totalmente insatisfeitos.

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

&RQIRUPHˋJXUDFRPUHOD©¥R¢TXDOLGDGHGR
serviço de entrega de encomendas dos Correios
QDV UHDV FRP 5HVWUL©¥R GH (QWUHJD  GD
IRU©DGHYHQGDVGD6(5-SHUFHEHTXHRVFOLHQ
tes estão muito insatisfeitos ou insatisfeitos e
SHUFHEHPTXHRVFOLHQWHVHVW¥RVDWLVIHLWRV
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TXDQWR¢VDWLVID©¥RRXLQVDWLVID©¥RHSHU
FHEHPTXHRVFOLHQWHVHVW¥RLQVDWLVIHLWRV

Figura 4 – Pergunta 3 – Pesquisa Força de Vendas SE/RJ

Figura 6 – Pergunta 5 – Pesquisa Força de Vendas SE/RJ

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

&RQIRUPHˋJXUDFRPUHOD©¥R¢TXDOLGDGHGR
serviço de entrega de encomendas dos concorrentes nas Áreas com Restrição de Entrega,
GDIRU©DGHYHQGDVGD6(5-SHUFHEHTXHRV
clientes estão muito insatisfeitos ou insatisfeiWRVDYDOLDPTXHRVFOLHQWHVHVW¥RVDWLVIHL
WRVHQ¥RW¬PXPDSHUFHS©¥RFODUDTXDQWR
à satisfação ou insatisfação.
Figura 5 – Pergunta 4 – Pesquisa Força de Vendas SE/RJ

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

&RQIRUPH ˋJXUD  FRP UHOD©¥R DR SUH©R FR
EUDGR SHORV FRQFRUUHQWHV SHOD XWLOL]D©¥R GR
serviço de distribuição de encomendas em
JHUDO  GD IRU©D GH YHQGDV SHUFHEH TXH RV
FOLHQWHV HVW¥R VDWLVIHLWRV  Q¥R W¬P XPD
SHUFHS©¥R FODUD TXDQWR ¢ VDWLVID©¥R RX ¢ LQVD
WLVID©¥RHSHUFHEHPTXHRVFOLHQWHVHVW¥R
insatisfeitos.
Figura 7 – Pergunta 6 – Pesquisa Força de Vendas SE/RJ

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

&RQIRUPHˋJXUDFRPUHOD©¥RDRSUH©RFREUD
GRSHORV&RUUHLRVSHODXWLOL]D©¥RGRVHUYL©RGH
GLVWULEXL©¥RGHHQFRPHQGDVHPJHUDOGD
IRU©D GH YHQGDV SHUFHEH TXH RV FOLHQWHV HVW¥R
VDWLVIHLWRV  Q¥R W¬P XPD SHUFHS©¥R FODUD

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Com relação ao conhecimento, por parte dos
FOLHQWHVTXDQWRDRPRWLYRGDFULD©¥RGDVUHDV
FRP5HVWUL©¥RSDUD(QWUHJDFRQIRUPHˋJXUD
 GD IRU©D GH YHQGDV GD 6(5- SHUFHEH TXH
RVFOLHQWHVFRQKHFHPHPSDUWHSHUFHEHP
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TXHRVFOLHQWHVFRQKHFHPHSHUFHEHPTXH HQWHQGHPHSHUFHEHPTXHHQWHQGHPHP
os clientes não conhecem.
parte.
Figura 8 – Pergunta 7 – Pesquisa Força de Vendas SE/RJ

Figura 10 – Pergunta 9 – Pesquisa Força de Vendas SE/RJ

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Com relação ao conhecimento, por parte dos
FOLHQWHV TXDQWR ¢V VROX©·HV RIHUHFLGDV SHORV
Correios para a entrega de encomendas em
Áreas com Restrição para Entregas, conforme
ˋJXUDGDIRU©DGHYHQGDVGD6(5-SHU
FHEHTXHRVFOLHQWHVFRQKHFHPHPSDUWH
SHUFHEHPTXHRVFOLHQWHVQ¥RFRQKHFHPH
SHUFHEHPTXHRVFOLHQWHVFRQKHFHP
Figura 9 – Pergunta 8 – Pesquisa Força de Vendas SE/RJ.

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

1DSHUJXQWDDRVROLFLWDUDRSLQL¥RGDHTXL
SHGHYHQGDVGD6(5-TXDQWR¢VD©·HVTXHRV
Correios poderiam adotar para melhorar a saWLVID©¥R GRV FOLHQWHV FRP UHOD©¥R ¢ TXDOLGDGH
do serviço de entrega de encomendas nas áreas
com restrição para entrega, conforme podem
ser observados no Quadro 1, os pontos mais
DERUGDGRV IRUDP D TXHVW¥R GD FRPXQLFD©¥R H
da transparência com os clientes e a necessidade de desenvolvimento e de implantação de
soluções de entrega das encomendas destinadas às áreas com algum tipo de restrição para
entrega.

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Com relação ao fato de os clientes entenderem ou não a necessidade de cobrança adicioQDOHPHUJHQFLDOGH5SRUREMHWRSRVWDGR
nas encomendas destinadas ao Estado do Rio
GH-DQHLURFRQIRUPHˋJXUDGDHTXLSH
GHYHQGDVGD6(5-SHUFHEHTXHRVFOLHQWHVQ¥R

65

POSTAL BRASIL
UHYLVWDWpFQLFRFLHQWtÀFDGRV&RUUHLRV

Quadro 1 – Pergunta 10 – Pesquisa Força de Vendas SE/RJ

Figura 11 – Manifestações recebidas no Fale Conosco – 1º
semestre/2018

Fonte: Derec/Vicom/Correios (2018)

(VSHFLˋFDPHQWHQRP¬VGHMXOKRGHFRQ
IRUPH ˋJXUD  IRUDP UHJLVWUDGDV  PD
QLIHVWD©·HV QD 6(5- GDV TXDLV  RX 
referem-se especialmente à área com restrição
para entrega.
Figura 12 – Manifestações recebidas no Fale Conosco
– julho/2018

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

4.2 MANIFESTAÇÕES DOS CLIENTES
&RQIRUPH ˋJXUD   LQWHUD©·HV GRV
clientes foram registradas no sistema Fale
&RQRVFR FDQDO RˋFLDO GRV &RUUHLRV SDUD UHJLV
tro de manifestações dos clientes, no primeiro
semestre de 2018. Dessas, 46.614 foram regisWUDGDVQD6(5-GDVTXDLVIRUDPUHODFLR
nadas a ARE.

Fonte: Derec/Vicom/Correios (2018)

Assim sendo, foram analisados todos os 198 registros de manifestações relativos à ARE recebidos pela SE/RJ no mês de julho de 2018. Vale
UHVVDOWDU TXH QRV SUµ[LPRV H[HPSORV GDGRV
como nome de unidades operacionais, datas,
localidades e horários foram preservados em
DWHQ©¥R DR VLJLOR HPSUHVDULDO DUW | LQFLVR
, GR 'HFUHWR Q|  DUW  H SDU£
JUDIR ¼QLFR GD /HL Q|  H DUW $ GR
'HFUHWR/HLQ| 
'D DQ£OLVH GRV GDGRV IRL LGHQWLˋFDGR TXH D
PDLRUTXDQWLGDGHGHPDQLIHVWD©·HVUHIHUHVH¢
falta de informação. Os clientes não entendem
RTXH«£UHDFRPUHVWUL©¥RHQHPRPRWLYRSHOR

66

POSTAL BRASIL
UHYLVWDWpFQLFRFLHQWtÀFDGRV&RUUHLRV

TXDORREMHWRGHOHVQ¥RIRLHQWUHJXH$LQGDIRL
SRVV¯YHOREVHUYDUTXHHOHVW¬PG¼YLGDVVREUHR
local de retirada do objeto.
“...os Correios não entregam por se tratar de
uma área de risco e quando vou até agência para retirar falam que está na rua para
entregar.”
“...não recebeu o aviso de chegada de sua enFRPHQGDGHQWURGRSUD]RTXHDHQFRPHQGDˋcou no XXX XXX pelo motivo de se tratar de
área com restrição de entrega, entre os dias
XX/XX/2018 até o dia XX/XX/2018 e após esta
situação a encomenda foi devolvida ao remetente pelo motivo de não procurado no dia XX/
XX/2018, sendo que cliente se dirigiu até uma
agência dos Correios para solicitar informações com relação aos procedimentos a serem
seguidos e a unidade solicitaram que cliente
aguardasse o recebimento.”
“...consta no meu rastreamento a seguinte mensagem “Área com distribuição sujeita a prazo
diferenciado Restrição de entrega domiciliar
temporária” gostaria de saber em qual agência
o mesmo está, e se posso retirar pessoalmente.”
“Estou aguardando uma compra e no rastreamento existe a seguinte mensagem: Restrição
de entrega domiciliar temporária. O que
VLJQLˋFD"ȥ
“Boa tarde. Vi que minha encomenda se encontra com uma restrição para entrega. Gostaria
GHVDEHURQGHHVW£DˋQDOSDUDTXHHXSRVVDLU
buscar. Obrigada.”
“Estou com um pedido no qual o endereço de enWUHJDGHX£UHDUHVWULWD&RPRID©RSUDUHWLUDU"
(VW£HPDOJXPDDJ¬QFLD"ȥ
“Meu objeto já está na cidade do Rio de Janeiro,
mas o meu endereço tem restrição de entrega
como eu faço pra retirar se no rastreamento
Q¥RGL]HPTXDOFRUUHLRVHVW£"ȥ
“no rastreamento esta acusando área com
restrição de entrega sujeita a prazos maiores,
sendo que sempre recebei encomendas neste
endereço. E me informaram que não posso fazer
retirada nos correios. Não entendi bem o que
esta acontecendo e como posso pegar minha
encomenda cujo prazo o XXXXXXXXX me deu
até XX/XX/18 e o correio esta me informando
XX/XX/18. Gostaria de retirar na agencia o

mais rápido possível, pois necessito do produto,
e ele esta na agencia de correio próximo a minha residência e não me liberam para buscar.”
(Fonte: Sistema Fale Conosco , 1º semestre de 2018).

(PRXWURVFDVRVRVFOLHQWHVPDQLIHVWDUDPTXH
não recebem um aviso para retirada da encoPHQGDHTXDQGRUHFHEHPDXQLGDGHLQIRUPDda é distante do endereço deles. Além disso, falaram a respeito do horário de funcionamento
GDVXQLGDGHVHDLQGDGDVFRQGL©·HVHPTXHV¥R
expostos para retirar as encomendas em locais
inapropriados para o atendimento ao clienWH 0XLWDV YH]HV DV SHVVRDV SUHFLVDP DJXDUdar o atendimento em pé e expostos às ações
climáticas.
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“...não tem a mínima condição de atendimento
DRS¼EOLFRSRLVIXLREULJDGRDˋFDUHPXPDˋOD
embaixo de chuva, além do atendimento começar somente às XX horas, com péssimo atendiPHQWRRQGHDRFKHJDUQ¥RK£ˋODSDUDDWHQdimento de prioridade.”
“...formalizar uma reclamação contra o horário
de atendimento ser reduzido no XXXXXXXXX,
pois sua encomenda não houve nenhuma tenWDWLYD GH HQWUHJD H ˋFRX DJXDUGDQGR UHWLUDGD
direto (mesmo o seu CEP não constando como
área de restrição no site dos Correios), a cliente
pagou duas conduções para chegar na unidade
e o horário de funcionamento ser apenas das
XXhs às XXhs, sendo que no site dos Correios
não consta informações sobre as unidades de
distribuição funcionarem com horários inferiores ao das agências.”
“O processo de entrega é de uma incompetência considerável, moro em XXXXXXX, não entregam aqui alegando ser área de risco, e põe
meus objetos para serem retirados na XXXXX
como se lá não fosse. Gostaria de saber porque não encaminham para as agencias de
XXXXXXXXXX ou XXXXXXXX que são perto
da minha casa.”
“se for fazer a retirada em uma das agencias de
YFVTXDOVHULD"3RLVWGVDVYH]HVTXHˋ]FRPSUD
pela internet os produtos foram para a agencia XXXXXX. Sendo muito distante e em outro
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município. Causando um enorme transtorno.
Podendo ser nas agências próximas a minha
residência.”
“Os Correios não entrega na minha residência,
declarada como área de risco, e há uma agência no meu bairro (XXXXXXXX), mas sempre enviam para uma agência de outro bairro
(XXXXXXX), onde tenho que pegar condução
para chegar, sendo que a informação passada
por vocês é de que a entrega seria na agência
mais próxima da minha residência, porém não
é isso que está acontecendo.”
(Fonte: Sistema Fale Conosco, 1º semestre de 2018).

possui restrição e próprio sistema dos Correios
indica que para o local há entrega domiciliar.”
“Cliente nos contata para reclamar de que aproximadamente há três meses suas encomendas
não estão sendo entregues em seu endereço.
Uma funcionária dos Correios lhe informou que
o motivo seria área de risco, visto que a cliente garante que isso não procede. No sistema de
preços e prazos dos Correios não consta restrição no CEP de seu endereço. A situação está
crítica. A mesma ressalta que ela e seu marido
tem limitações para se locomover e comparecer
até os correios para retirar suas encomendas.
Solicita providencias da área responsável para
que a situação seja regularizada, pois há um
frete que é pago pelo serviço e é direito do cliente receber em casa. Aguarda contato com informações das providências que serão tomadas.
2EVDDJ¬QFLDQDTXDODVHQFRPHQGDVˋFDP
disponível é bem longe de sua residência o que
GLˋFXOWDDLQGDPDLVRUHFHELPHQWRȥ

3¶GH VHU SHUFHELGR WDPE«P TXH PXLWRV FOLHQWHV Q¥R VDEHP R PRWLYR GR SUµSULR HQGHUH©R
HVWDU FODVVLˋFDGR FRPR £UHD GH UHVWUL©¥R SDUD
HQWUHJDVHQGRTXHHPDOJXPDVVLWXD©·HVDR
consultar o Sistema de Captação de Preços e
3UD]RV GRV &RUUHLRVȟ 6&33 Q¥R K£ LQGLFD©¥R
(Fonte: Sistema Fale Conosco, 1º semestre de 2018).
GHTXHD£UHDVHMDUHVWULWD$LQGDTXHVWLRQDPR
SRUTX¬GRUHFHELPHQWRGHDOJXQVREMHWRVSRV0XLWRVFOLHQWHVWDPE«PLQIRUPDPTXHRUDUHtais e outros não.
cebem a informação de endereço incorreto, ora
“Gostaria que me informassem o motivo de mi- R GHVWLQDW£ULR HVW£ DXVHQWH RX TXH R HQGHUHnha encomenda ter sido enviada a agencia dos ©RHVW£ORFDOL]DGRHP£UHDFRPUHVWUL©¥RSDUD
correios ao invés de ter sido entregue, visto que HQWUHJD$O«PGLVVRTXHVWLRQDPWDPE«PTXH
o endereço ao qual resido não possui restrições!”
pagam o preço pelo serviço de entrega de en“Meu CEP está sendo indiciado como área de
risco, sendo que aqui não é comunidade, favela. comendas; no entanto, precisam retirá-las em
1¥RWHPQHQKXPWLSRGHWU£ˋFRSUHFLVRUHFHEHU uma unidade dos Correios, ou seja, não receHQFRPHQGDV H ˋFD GLI¯FLO SHORV &RUUHLRV GL]HU bem a informação de restrição de entrega da
que aqui e área de risco, sendo que não é.”
área de destino.
“...nos contata para reclamar do fato do seu
objeto constar como aguardando retirada na
unidade XXXXXX pois o local é muito distante
do seu endereço. Como no SCPP não consta nenhuma restrição em relação ao seu CEP solicita
que o objeto seja entregue em sua residência ou
então que seja encaminhado para uma unidade
mais próxima.”
“...reclamação devido objeto que aguarda estar
disponível para retirada na Agência sem sequer
ter ocorrido tentativa de entrega domiciliar.
Informa que o mesmo ocorreu com postagens
anteriores e questiona o motivo já que local não
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“meu pedido diz que se encontra no XXXXXXXX.
0DV YL QR VLWH TXH HVW£ FRP UHVWUL©¥R QR FHS"
(DJRUD"2TXHHXID©R"9¥RPHUHHPEROVDU"
Paguei sedex para ser entregue em meu endereço e não disseram em momento algum estar
em restrição.”
“Cliente reclama, pois está aguardando um objeto (cartão de banco) que deveria ter sido entregue em seu endereço. O carteiro não entrega
e no rastreamento sempre coloca como “endereço incorreto” o que não é verdade. No total já
são 3 objetos. Solicita apuração do caso, pois
o endereço está correto, inclusive já recebeu a
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senha do cartão. Reclama também que o local
onde mora tem uma restrição e o objeto deveria
ˋFDUGLVSRQ¯YHOSDUDUHWLUDGDHPXPDJHQFLDR
que não está acontecendo.”
“...reclamando dos procedimentos de entrega da
unidade de distribuição do seu bairro, o mesmo
questiona que a entrega não é feita no endereço
por que o carteiro informa área com restrição,
porém ao consultar o site não consta restrição
na área, o mesmo informa que o aviso de chegada é entregue, porém a entrega não ocorre e
em algumas vezes o sistema informa que o destinatário está ausente e manda para entrega
interna”.
(Fonte: Sistema Fale Conosco, 1º semestre de 2018).

5 CONCLUSÕES
$SDUWLUGDSHVTXLVDGHVDWLVID©¥RUHDOL]DGDIRL
SRVV¯YHO QRWDU TXH QD SHUFHS©¥R GD IRU©D GH
vendas da SE/RJ, os clientes estão mais satisIHLWRVFRPDTXDOLGDGHGRVHUYL©RGHHQWUHJDGH
HQFRPHQGDVUHDOL]DGDSHODFRQFRUU¬QFLD 
percebem como muito satisfeito e satisfeito)
GR TXH FRP D UHDOL]DGD SHORV &RUUHLRV 
percebem como satisfeito). Em se tratando de
preço, na percepção da força de vendas do Rio
de Janeiro, registrou-se o mesmo percentual
de satisfação para os Correios e para os conFRUUHQWHV SHUFHEHPFRPRVDWLVIHLWR HPERUDTXDQWRDRSHFHQWXDOGH,QVDWLVIHLWRHGH
Muito Insatisfeito, os Correios obtiveram um
percentual ligeiramente inferior ao registraGRSHORVFRQFRUUHQWHV SHUFHEHUDPFRPR
Insatisfeio ou Muito Insatisfeito em relação
DRV&RUUHLRVHHPUHOD©¥R¢FRQFRUU¬QFLD 
(VSHFLˋFDPHQWH FRP UHOD©¥R ¢ HQWUHJD GH HQFRPHQGDVQDV$5(VDSHUFHS©¥RGDHTXLSHGH
YHQGDVGD6(5-«GHTXHRVFOLHQWHVHVW¥RLQVDWLVIHLWRVWDQWRFRPRV&RUUHLRVTXDQWRFRPRV
concorrentes, registrando um maior grau de insatifação com o serviço prestado pelos Correios
 SHUFHEHP FRPR ,QVDWLVIHLWR H 0XLWR

,QVDWLVIHLWR SDUD RV &RUUHLRV H  SHUFHEHP
como Insatisfeito e Muito Insatisfeito para os
FRQFRUUHQWHV  $SHQDV  SHUFHEHUDP TXH RV
clientes estavam satisfeitos com os Correios e
FRPDFRQFRUU¬QFLD
&RPUHOD©¥R¢VTXHVW·HVHUHJLVWURXVH
TXHQDSHUFHS©¥RGDIRU©DGHYHQGDVGD6(5-
a maioria dos clientes não possuem um conheFLPHQWRLQWHJUDOTXDQWRDRPRWLYRGHFULD©¥R
GDV$5(V FRQKHFHPHPSDUWHFRQKHFHPHQ¥RFRQKHFHP HTXDQWR¢VVROX©·HV
oferecidas pelos Correios para entrega nessas
ORFDOLGDGHV FRQKHFHPHPSDUWHQ¥R
FRQKHFHPHFRQKHFHP 
2XWUR GDGR LPSRUWDQWH H[WUD¯GR GHVVD SHVTXLVDIRLTXHSDUDGDIRU©DGHYHQGDVGD6(
RJ, os clientes não entendem a necessidade da
FREUDQ©DDGLFLRQDOHPHUJHQFLDOGH5
Quanto às sugestões de melhoria para esse
processo de entrega de encomendas em AREs,
os pontos mais abordados foram relacionados à comunicação e à transparência com os
clientes e a necessidade de desenvolvimento e
implantação de soluções de entrega das encomendas destinadas às áreas com algum tipo de
restrição.
Da análise das manifestações extraídas do sistema Fale Conosco do mês de julho de 2018, foi
SRVV¯YHOLGHQWLˋFDUXPDOLQKDPHQWR¢VUHVSRVWDV GD SHVTXLVD DSOLFDGD ¢ IRU©D GH YHQGDV GD
SE/RJ com relação à necessidade de melhoria
do processo de comunicação junto aos clientes,
principalmente com relação ao entendimento
GRTXHYHPDVHUXPD£UHDFRPUHVWUL©¥RSDUD
entrega, aos motivos para a não entrega dos
objetos e aos locais de entrega. Outros problemas levantados a partir das manifestações do
sistema Fale Conosco foram:
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&RQWXGRFRQFOX¯PRVTXH«LPSRUWDQWHD£UHD
de comunicação corporativa dos Correios, em
conjunto com as demais áreas correlacionadas,
ȩ unidade informada para retirada dos obje- UHDOL]DUXPWUDEDOKRGHFRPXQLFD©¥RSDUDDWXtos distante do endereço do cliente;
DOL]DU D IRU©D GH YHQGDV H DLQGD HVFODUHFHU RV
ȩ LQDGHTXD©¥R GR KRU£ULR GH IXQFLRQDPHQWR FOLHQWHVTXDQWR¢HQWUHJDHP£UHDVFRPUHVWUL©¥R$O«PGLVVRˋFDDVXJHVW¥RSDUDRVIRUPDdas unidades para a retirada dos objetos;
WDGRUHVGRSURFHVVRSDUDUHDYDOLDUDVGLUHWUL]HV
ȩ condições inapropriadas de locais para a re- e as condições de aplicabilidade, observando os
problemas apontados pelos clientes.
tirada das encomendas;
ȩ não recebimento de aviso para retirada da
encomenda;

ȩ desconhecimento do motivo do endereço
HVWDUFODVVLˋFDGRFRPRUHDFRP5HVWUL©¥R
SDUD(QWUHJDVHQGRTXHHPDOJXPDVVLWXDções, ao consultar o Sistema de Captação de
3UH©RVH3UD]RVGRV&RUUHLRVȟ6&33Q¥RK£
LQGLFD©¥RGHTXHD£UHDVHMDUHVWULWDH
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