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Osa Correios prestam 
diversos serviços que 
beneficiam a vida dos 
cidadãos e os municípios.

Serviços que beneficiam os cidadãos
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Desmistificando o monopólio postal

✓Não há monopólio para o serviço de encomendas

✓No serviço de encomendas com peso até 30 kg, os Correios 
são lideres de mercado, apesar de haver milhares de 
concorrentes atuando no país, incluindo as 3 maiores 
internacionais 

✓ As tarifas de cartas no Brasil estão entre as menores do 
mundo
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A questão da priorização

✓ O Governo Federal possui mais de 130 estatais. 

✓ Dentre as estatais federais, os Correios se destacam por 
haver previsão constitucional de sua existência e pela 
motivação claramente pública de sua missão. 

✓ Diferentemente da maioria das estatais federais, os Correios 
não são dependentes do Tesouro Nacional. 

✓ Os serviços prestados pelos Correios são consistentes, com 
precificação competitiva nacional e internacionalmente.
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O que se propõe – Governo Federal

✓ Que o Governo Federal abandone a ideia de privatizar os 
Correios e pare de atacar sistemática e injustamente a 
reputação da Empresa

✓ Que o Governo Federal avalie formas melhores de utilizar a 
infraestrutura dos Correios para ampliar e melhorar a 
prestação de serviços públicos aos cidadãos

✓ Que o Governo Federal não volte a dilapidar o 
patrimônio dos Correios, com medidas nocivas como o 
recolhimento excessivo de dividendos ou o congelamento 
tarifário

✓ Que o MCTIC lidere esforço para estudar o setor postal no 
mundo, trazendo informações técnicas para os debates     
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O que se propõe - Correios

✓ Que prossigam as medidas de profissionalização da 
gestão em curso na Empresa

✓ Que a Empresa passe a estudar medidas de ampliação de 
negócios e não somente de redução de despesas, como, 
por exemplo: 
- banco postal / correspondente bancário (nova seleção) 
- seguros (corretora), capitalização
- serviços complementares de logística (armazenagem, 
fulfilment)
- etc. 

✓ Que os Correios volte a se comunicar com a sociedade, 
para mostrar a relevância e a qualidade de seus serviços.  
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Correios, uma empresa de
todos os brasileiros.

Os Correios são uma plataforma pública de logística, de 
comunicações e de atendimento importante para a vida das 
pessoas, das empresas e dos governos. 

Cuidar bem dessa infraestrutura, potencializando sua utilização 
em benefício dos brasileiros é uma missão relevante para o 
Governo Federal, que deve enxergar os Correios como uma 
peça fundamental para o desenvolvimento do país.
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- Facebook:           https://www.facebook.com/todospeloscorreios/
- Twitter:                https://twitter.com/todospcorreios
- Instagram:          https://www.instagram.com/todospeloscorreios/?hl=pt-br
- Landing Page     http://www.todospeloscorreios.com.br
- WhatsApp:         (61) 99448-7766  
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