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ATA DA 26 REUNIÃO ORDINÁRIA/2013
Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às quinze horas e
quinze minutos, no décimo nono andar do Edificio Sede da ECT - Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1,
Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a
Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da vigésima sexta
reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz
Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Larry Manoel
Medeiros de Almeida, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos
Santos e José Furian Filho. Ausente o Vice-Presidente Antonio Luiz Fuschino, em
férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria
Executiva a ata da 258 reunião ordinária do exercício de 2013, a qual é
APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da
pauta de assuntos. 1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Medidas de
mitigação de riscos estratégicos - RelatóriolPRESI n° 027/2013. A Diretoria
Executiva APROVA: a. o conjunto de medidas de mitigação dos riscos
estratégicos classificados no quadrante I da Matriz de Riscos Estratégicos;
b. o prazo de dezembro de 2014 para a apresentação da Matriz de Riscos
Estratégicos revisada; c. o encaminhamento ao Conselho de Administração, com o
parecer favorável da Diretoria Executiva, para monitoramento, da Matriz de Riscos
Estratégicos da ECT e das respectivas medidas de mitigação. A Diretoria
Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.
1.2. VICE-PRESIDÊNCIA
DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA,
respondendo pela área a Vice-Presidenta de Clientes e Operações 1.2.1. Projeto Melhoria da Gestão dos Correios - Frente 1, 2 e 3 - alteração na lista
dos 25 processos a serem modelados e otimizados pela Consultoria Falconi RelatórioNITEC n° 009/2013. A Diretoria Executiva APROVA: a) a exclusão do
processo "gerir planejamento de manutenção de equipamentos de automação
industriaJ"; e b) a inclusão do processo "planejar desenvolvimento de
pr;pdut6s/serviço". A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação
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PESSOAS - 1.3.1. Diferencial de mercado - aprovar a prorrogação até dezembro
de 2013 - RelatórioNIGEP n° 007/2013. A Diretoria Executiva APROVA a
prorrogação dos valores pagos a título de Diferencial de Mercado, conforme
Anexo 1 do mencionado relatório, até 31 de dezembro/2013, mantendo-se
inalterados os demais critérios relativos ao mecanismo. A Diretoria Executiva
RECOMENDA à área de Gestão de Pessoas a constituição de grupo de trabalho
encarregado de avaliar a metodologia do Diferencia de Mercado em vigor, bem
como de apresentar alternativas para conhecimento e deliberação da Diretoria
Executiva, no prazo de 5 meses. A Diretoria Executiva classifica este relatório
como informação de ACESSO RESTRITO. 2. COMUNICAÇÕES
_
2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Projeto de Branding(gestão de marca) - Apresenta a
Comunicação/PRESI n° 043/2013, informando a Diretoria Executiva do início do
desenvolvimento do Projeto de Branding, sob coordenação do Departamento de
Comunicação Estratégica - DECOE, com suporte de consultoria da empresa CDA
Branding & Design, contratada por licitação pública, c~o.. o o~' etivo de implantar
modelo de gestão de marcas. E, como nada mais houvess
tr tar;'foi encerrada a
reunião, às dezessete horas e quinze minutos, da qual Çl.l;'
, Cristina Couto de
Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que,
depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.
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