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Parecer do Conselho Fiscal rela�vo às
Demonstrações Contábeis e ao Relatório da
Administração referentes ao exercício de 2021.

 

Senhores Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Empresa Brasileira do
Correios e Telégrafos (ECT),

 

1. RELATÓRIO CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 

1.1. O Conselho Fiscal tem como função fiscalizar, atuando de forma colegiada e individual, os
atos do Conselho de Administração e do Presidente da Empresa e a gestão orçamentária, financeira e
patrimonial da ECT, examinando a gestão dos administradores, subsidiado pelo conhecimento do
negócio, da sua expansão (orçamento, desempenho e outros), dos riscos empresariais (estrutura de
gerenciamento de riscos e oportunidades) e dos controles internos.

1.2. Os membros devem possuir independência em relação aos membros do Conselho de
Administração, dentro e fora da ECT.

1.3. Dentro desse escopo e das atribuições inerentes, pode, ainda, examinar livros, quaisquer
outros documentos e requisitar informações, além de opinar e emi�r parecer sobre as demonstrações
financeiras do exercício social e o Relatório da Administração.

 

2. ANÁLISE

 

2.1. O Conselho Fiscal tem acompanhado, mensalmente, mediante reuniões formais, todo o
processo de gestão, esclarecendo pontos crí�cos de interpretação quanto à relevância, à conformidade e
à importância das informações produzidas pela Empresa e para o aprofundamento do entendimento da
situação da ECT.

2.2. Em consonância à Lei n° 6.404/1976 e seguindo a legislação e os preceitos e normas
contábeis vigentes, inseridas, também, nas boas prá�cas de gestão, foram apresentadas ao Conselho
Fiscal as Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 e o Relatório de Administração da Empresa,



permi�ndo, não só a este Conselho, mas, principalmente, à sociedade, o conhecimento acerca dos
principais resultados, da estratégia e do planejamento dos Correios para os próximos exercícios.

2.3. Dessa forma, subsidiaram o parecer do Conselho Fiscal, os seguintes documentos
disponibilizados para análise:

a) Relatório da Administração exercício 2021 – Apresentação;

b) Relatório da Administração exercício 2021 – Nota Técnica nº 29447829;

c) Relatório Demonstrações Contábeis 2021 - Apresentação;

d) Doc. Ref. 1 - Nota Técnica nº 29597838 – Demonstrações Contábeis exercício 2021;

e) Doc Ref 2 - Nota de Auditoria Interna (AUDIT) - Nº 5/2022;

f) Doc. Ref. 3 – Relatório dos Auditores Independentes 01-3/22– Consult Auditores
Independentes.

2.4. Depreende-se da documentação apresentada, que reúne as informações técnicas dos
órgãos internos da ECT, bem como da opinião independente de Agentes Externos, que as Demonstrações
Contábeis da Empresa, para o exercício de 2021, foram, exaus�vamente, analisadas e confrontadas
tecnicamente, demonstrando sensível melhoria nas boas prá�cas de Governança, no esforço para a
iden�ficação e prevenção de riscos e na evolução na qualidade técnica em relação à transparência
necessária que se impõe à administração pela Sociedade.

2.5. Constata-se, ainda, que, durante o período de 2021, a busca de solução conjunta entre a
empresa, órgãos de controle, aqui inserido o Conselho Fiscal, órgãos técnicos, órgãos de governo e
representantes do seu acionista controlador, garan�ram maior segurança jurídica e técnica para
sustentação das demonstrações financeiras e dos critérios e metodologias adotadas para sua elaboração.

2.6. Compara�vamente ao exercício de 2020, constata-se que o resultado final apresentado
mostra-se posi�vo, não apenas sob a ó�ca do valor absoluto do lucro auferido, mas, principalmente, na
depuração dos principais problemas que impunham ressalvas às contas de direitos e obrigações, o que
deixou de constar na apresentação das demonstrações de 2021

2.7. Destaca-se que o resultado foi influenciado posi�vamente, de forma significa�va, pela
reversão parcial da provisão de bene�cio pós-emprego saúde, conforme evidenciado nas notas
explica�vas apresentadas. O resultado demonstra, ainda, a capacidade compe��va aproveitada e
adquirida no momento em que o mundo passava pela pandemia de covid 19, na qual o tema postal teve
papel preponderante, principalmente, no segmento de encomendas nacionais e internacionais.
Evidentemente que o efeito dos atos de gestão da Administração contribuíram com o resultado posi�vo
apresentado no exercício de 2021.

2.8. Considerando a consistência dos dados apresentados nas Demonstrações Contábeis do
exercício de 2021, bem como as observações dos pontos técnicos relevantes e as a�vidades de
fiscalização realizadas pelo Conselho Fiscal junto à Empresa, verifica-se que foram e estão sendo
adotados controles efe�vos, traduzidos numa gestão responsável, voltada para a eficiência e eficácia
administra�va e financeira dos Correios.

2.9. Vale ressaltar, ainda, a transparência e cumprimento da legislação na elaboração das
demonstrações, constatando, de um lado, o evidente aumento no lucro em relação ao mesmo período de
2020 e, por outro, as ações para melhorar a composição dos indicadores de liquidez e de endividamento.

2.10. Ressalta-se, ainda, a evolução posi�va em todo resultado da Empresa, podendo-se citar,
dentre outros constantes na documentação de referência:

a) Resultado Líquido de R$ 2,3 bilhões, o maior apurado nos úl�mos anos, e Resultado
Recorrente de R$ 3,7 bilhões;

b) Saldo de caixa de R$ 3,7 bilhões;

c) EBTIDA de R$ 3,1 bilhões;

d) Margem EBTIDA de 14,6%.



2.11. Em consequência dos resultados econômico-financeiros alcançados em 2021, pode-se
constatar que todos apresentaram melhoras significa�vas quando comparados ao ano de 2020.

2.12. Dessa forma, o conjunto dos resultados ob�dos em 2021 propicia aos Correios
credibilidade e certeza de que sua condução, pautada em boas prá�cas e no fortalecimento da
sustentabilidade econômico-financeira, indica capacidade de con�nuar operando, e que possui recursos
para dar con�nuidade aos seus negócios no futuro.

 

3. CONCLUSÃO

 

3.1. Isto posto, o Conselho Fiscal, fundamentado na análise da documentação apresentada,
bem como nos relatórios da Auditorias, opina que o Relatório da Administração e as Demonstrações
Contábeis da ECT, para o exercício de 2021, refletem, adequadamente, a situação econômico-financeira
da Empresa, estando em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária dos acionistas.

 

 

 

(assinado eletronicamente)
GERSON NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho Fiscal
 
 

(assinado eletronicamente)
JOSÉ RENATO CORREA DE LIMA 

Membro Titular do Conselho Fiscal
 
 

(assinado eletronicamente)
RENATO PEREZ PUCCI

Membro Titular do Conselho Fiscal
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