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Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às
dezessete horas e trinta minutos, 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 Guilherme Campos
Júnior, para a realização da décima sexta reunião ordinária deste exercício,
presentes os Vice-Presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Francisco Arsênio de
Mello Esquef, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Paulo
Roberto Cordeiro, José Furian Filho, Darlene Pereira e Cristiano Barata
Morbach.
Ainda
estiveram
presentes
Gustavo
Esperança
Vieira,
Superintendente Executivo Jurídico, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do
regimento interno da Diretoria Executiva, os representantes da consultoria
Accenture, o Assessor Especial Guilherme Henriques de Araújo, o
representante da equipe técnica/PRESI Fernando Miranda Gonçalves e o
Assessor Especial Geraldo Thadeu Pereira dos Santos, a convite do Presidente
dos Correios. O PRESIDENTE declara aberta a sessão e submete à Diretoria
Executiva as Atas das 14a e 15a reuniões ordinárias do exercício de 2017, as
quais são APROVADAS. O Presidente dos Correios dá conhecimento à
Diretoria Executiva do Processo Administrativo n° 08700.009588/2013-04,
instaurado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, em
desfavor da ECT, com a finalidade de apurar supostas condutas
anticompetitivas consubstanciadas em sham litigation sobre a entrega de cartões
magnéticos e talões de cheque, a licitação para contratação de motofrete, a
leitura do hidrômetro/medidor de consumo com emissão e a entrega imediata
(sem postagem) de fatura de conta de água/luz e a entrega, por meios próprios,
de cobrança tributária, bem como suposto tratamento anticoncorrencial
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Correios ---------------------referente aos serviços e-Sedex, redespacho e repostagem. O Presidente dos
Correios convida Raphael Ribeiro Bertoni, chefe do Departamento Jurídico
Estratégico, para prestar esclarecimentos adicionais. Raphael Bertoni informa
que a área técnica do CADE recomendou a remessa do Processo Admjnistrativo
ao Presidente do Tribunal do CADE para julgamento, opinando pela
configuração de infrações da ordem econômica praticada pela ECT, consistente
em abuso do direito de petição, restrição pura à concorrência e tratamento
discriminatório, bem como recomendou cessar as práticas anti competitivas
indicadas. A Diretoria Executiva autoriza a Superintendência Executiva Jurídica
a contratar escritório jurídico externo para atuar no caso e a tomar as medidas
judiciais cabíveis junto ao Supremo Tribunal Federal. Passa-se, a seguir, ao
exame
dos
demais
itens
constantes
da
pauta
de
assuntos.
1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS - Conforme subitem 9.7.1 do
regimento interno da Diretoria Executiva, o Presidente apresenta o quadro de
acompanhamento das recomendações feitas pelo colegiado. 2. MATÉRIAS 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Metas do Orçamento Base Zero - A Diretoria
Executiva convida Jameson Reinaux da Cunha, Chefe do Departamento de
Orçamento e Custos - DEORC/VIFIC, acompanhado dos consultores da
Accenture, para exporem sobre assunto. A seguir, apresenta o Relatório/PRESI
nO 017/2017. A Diretoria Executiva APROVA as metas do orçamento Base
Zero, conforme disposto no presente relatório e classifica o assunto como
CONFIDENCIAL.
2.2.
VICE-PRESIDENTE
DE
FINANÇAS
E
CONTROLES INTERNOS - 2.2.1. Iniciativas de Redução de Custos Relatório/VIFIC nO005/2017. A Diretoria Executiva convida Jameson Reinaux
da Cunha, Chefe do Departamento de Orçamento e Custos - DEORC/VIFIC,
acompanhado do consultor da Accenture, Alexandre Campos, para expor sobre
o assunto. A Diretoria Executiva APROVA as Iniciativas de Redução de Custos
identificadas e estruturadas na sub-etapa: Busca por Oportunidades de Redução
de Custos Top Down, referente à implantação do Orçamento Base Zero - OBZ
nos Correios, em consonância com as diretrizes do Programa DEZ em 1.
A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO
RESTRITO.
2.3. VICE-PRESIDENTE
DO NEGÓCIO
POSTAL
INTERINO - 2.3.1. Plano de Continuidade do Negócio - PCN/2017 - Risco
Greve - Relatório/VIPOS nO 007/2017. A Diretoria Executiva APROVA:
a) o Plano de Continuidade do Negócio - PCN/2017 - Risco Greve, conforme
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Anexo 1 do Relatório/VIPOS nO007/2017; b) o orçamento de R$33.375.000,00
para o PCN/2017, conforme Anexo 2 do Relatório/VIPOS nO 007/2017;
c) a delegação de competência ao Coordenador Nacional do PCN/2017 - Risco
Greve, conforme PRT/PRESI-040/2017,
para autorizar o uso e o
remanejamento do orçamento entre as rubricas de despesas até o teto aprovado,
de acordo com as necessidades devidamente justificadas. A Diretoria Executiva
classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 2.4. VICEPRESIDENTE DE LOGÍSTICA - 2.4.1. Prorrogação das Atividades da FT
Rio 2016 - Relatório/VILOG nO002/2017. A Diretoria Executiva APROVA a
manutenção do orçamento de funções no valor de R$ 188.495,44 para o período
de maio a junho de 2017, necessário à execução do cronograma de
desmobilização da FT Rio 2016. O Presidente enfatizou que o prazo de
encerramento das atividades da referida FT é dia 30/06/2017, em caráter
improrrogável. 2.4.2. Aprovação de preço mínimo - expansão do serviço de
distribuição dos kits de conversão para TV Digital - Relatório/VILOG
nO003/2017. A Diretoria Executiva APROVA o preço mínimo para expansão
do serviço de distribuição dos kits de conversão para TV Digital do cliente
"EAD", utilizando a metodologia de custo incrementaI, nas regiões de MG, CE,
PE, BA, SPI, ES, RJ, PR, SC, RS e MA, conforme quadro constante do
mencionado relatório. A Diretoria Executiva SOLICITA que a Vice-Presidência
de Logística e a Vice-Presidência de Finanças e Controles Internos realizem
cálculos de margem de contribuição da operação de distribuição dos kits de
conversão para TV Digital do cliente "EAD" na região metropolitana de São
Paulo, aprovada na 36a REDIR de 2016 por meio do Relatório/VILOG012/2016, apresentando o resultado a este colegiado em quinze dias.
3. EXPOSIÇÕES - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDAS - 3.1.1.
Status de implantação da Política Comercial - A Diretoria Executiva convida o
Chefe do Departamento Comercial - VIENC/DECOM, Jackson Augusto
Gonçalves Jacques, para expor sobre o assunto. 3.1.2. Projeto Política de Preços
e Benefícios - A Diretoria Executiva convida o empregado Taylor Montedo
Machado, da equipe técnica/VIENC, para expor sobre o assunto. O SI.
Fernando Miranda, da equipe técnica da Presidência, informou que não há
conflito entre a ferramenta de modelagem de preços apresentada e a Política
Comercial dos Correios. A Vice-Presidente de Encomendas explicou que a
Política Comercial dos Correios foi construída fundamentada na Política de
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Preços e Benefícios. O Vice-Presidente Cristiano ressaltou a importância da
aderência da Política de Preços e Benefícios à Política Comercial. O VicePresidente Esquef sugeriu a alteração do nome do projeto para Metodologia
para Modelagem de Preços e recomendou o encaminhamento da documentação
relativa ao projeto a todos os Vice-Presidentes e ao SI. Fernando Miranda, para
análise e implantação integrada. O Presidente dos Correios ressaltou a
importância do trabalho e destacou que a metodologia apresentada deve ser
integrada à Política Comercial dos Correios, devendo ser conduzida pela equipe
técnica da Presidência responsável pela Política Comercial. E, como nada mais
houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às vinte e uma horas e cinquenta
minutos, da qual eu,
~,
Cintia Maria Chioca Lopes Campos, secretária
desta reunião da Diretoria Executiva, lavrei esta Ata que, depois de lida e
aprovada, será por todos os presentes
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Guilherme Campos Júnior
Presidente
e respondendo interinamente pela Vice-Presidência do Negócio Post
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