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Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze
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 Guilherme Campos Júnior, para a realização da trigésima sexta
reunião ordinária deste exercício, presentes os vice-presidentes Eugenio Walter
Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Francisco Arsênio
de Mello Esquef, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho
dos Santos Júnior. Ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira,
Secretário Geral, e Mirian Regina dos Santos, Superintendente de Compliance,
Governança e Estratégia, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno
da Diretoria Executiva, os representantes da consultoria Accenture, os assessores
especiais Geraldo Thadeu Pereira dos Santos e Guilherme Henriques de Araújo, a
convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete
à Diretoria Executiva a ata da 35a reunião ordinária do exercício de 2017, a qual é
APROVADA, passando-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. Solicitação de suspensão dos prazos de
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iniciativas estratégicas da Vican - Relatório/PRESI n° 016/2017. A Diretoria
Executiva APROVA a suspensão dos prazos concernentes às seguintes iniciativas
estratégicas (lEs), que estão sob a responsabilidade da Vice-Presidência de Canais
(Vican): 2.1.1 Consolidação de agências; 2.2.1 Desenvolver e implementar a
tecnologia de pré-atendimento; 2.2.2 Implantar novo sistema de atendimento; 2.2.3
Produtividade e custo de atendimento; 2.2.4 Rever modelo de AGF e 2.3.1
Modelos alternativos de agências. Acolhendo manifestação do Vice-Presidente de
Tecnologia da Informação, fica suspenso o início do desenvolvimento da nova
solução da rede de atendimento, resultado da recomendação pelo grupo de trabalho
constituído pela PRT/VIREV-63/2016 apresentado na 20a reunião ordinária da
Diretoria Executiva, de 23/05/2017, tendo em vista a contratação do apoio externo
da consultoria Accenture para desdobramento da iniciativa estratégica 2.2.2.
Implantar novo sistema de atendimento, sob responsabilidade da Vican. O VicePresidente de Canais ressalva que tal suspensão não deve atingir a solução de Tela
Única, a qual deve ter continuidade. O Vice-Presidente de Finanças e
Controladoria aproveita a oportunidade e recomenda que a Vitec dê prioridade à
solução fiscal e tributária, devendo ser constituída força tarefa para conclusão
desse trabalho no menor prazo possível.2.2. VICE-PRESIDENTE DE
FINANÇAS E CONTROLADORIA - 2.2.1. Extensão do objeto da contratação
de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras, com a inclusão do
Postalis e da Postal Saúde - Relatório/VIFIC n° 003/2017. A Diretoria Executiva
APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de
extensão do objeto da contratação de auditoria independente sobre as
demonstrações financeiras dos Correios e sua subsidiária Correiospar, para o
exercício de 2017 e subsequentes, incluindo-se o Postalis e a Postal Saúde. 3.
EXPOSIÇÕES. 3.1. PRESIDENTE. 3.1.1. Correios digital - cenários atual e
projetado - Convida Ricardo Luiz de Souza e Silva, representante da Vific,
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acompanhado dos representantes Nexxera, para expor sobre o cenário atual e
futuro da tecnologia digital. 3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO
ESTRATÉGICA DE PESSOAS

-

Maria Amate, Gerente Corporativo

3.2.1. Gestão do absenteísmo Convida Elisa
-

-

Gsst/Degep/Vigep, Warley Lima e Rodério

Kunz, da equipe técnica da Vigep, para expor sobre o assunto. E, como nada mais
hove$se a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas, da qual eu,
Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria
xecutiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os
membros da Diretoria Executiva presentes.
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