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Estudos do Setor Postal
DINEG/DEGEC- 22/03/2021
No último dia 16 de março, foi anunciada a conclusão e aprovação da primeira fase dos estudos
de desestatização do setor postal brasileiro pelo Conselho do Programa de Parcerias de
Investimentos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Na primeira etapa desse trabalho – que busca alternativas de atração e aumento da participação
privada na prestação de serviços postais – foram realizados um diagnóstico do setor postal
nacional e a avaliação da atual situação financeira e estrutural dos Correios, de forma a apontar
alternativas de modernização do segmento por meio do aumento de investimentos privados,
visando a trazer, enfim, mais eficiência no atendimento à população.

Os resultados da análise reforçam que a desestatização da empresa é a alternativa que melhor
satisfaz os requisitos técnicos, econômicos e jurídico-regulatórios para maximizar o valor gerado
para as diferentes partes interessadas: usuários, governo, empregados, franqueados e sociedade.
Com a desestatização, torna-se possível a promoção da sustentabilidade econômica e
operacional da empresa no longo prazo, bem como a de sua autossuficiência. A atração do capital
e da gestão privada são essenciais para viabilizar os investimentos necessários à implementação
das principais alavancas de valor da operação da companhia, tais como a melhoria e
diversificação dos canais de atendimento, otimização dos serviços de última milha – medida
essencial para o desenvolvimento do comércio eletrônico – aumento de eficiência nos centros de
distribuição, melhoria na rede de distribuição e diversos outros investimentos para tornar a
empresa mais dinâmica e responsiva às mudanças de mercado.

Os estudos apontam, ainda, que a desestatização da empresa de forma unificada, mediante
alienação de controle acionário, tem maior potencial de geração de valor tanto para o acionista
quanto para a sociedade, permitindo, ainda, a manutenção do serviço postal universal com
qualidade e a preços justos para o cidadão. Além disso, em razão dos investimentos a ser
realizados para aumentar da produtividade do setor, essa alternativa também viabilizará novas
oportunidades de emprego.

O relatório da primeira fase destaca, ainda, a existência de oportunidades para criação de valor na
empresa sob uma gestão mais flexível, sem as amarras da administração pública, aumentando
sua capacidade de investimento. Os estudos realizados na Fase 1 mapearam essas
oportunidades, indicando quais deverão ser detalhadas ao longo da Fase 2 do trabalho, que
também analisará, em detalhe, os efeitos do fim da imunidade tributária, assim como os passivos
que a empresa precisará resolver para avançar na modelagem do processo de desestatização.

PRÓXIMOS PASSOS

Com a conclusão da primeira etapa dos estudos e a consequente aprovação do relatório, o
Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos sugeriu a inclusão dos Correios no Plano
Nacional de Desestatização (PND).

A Fase 2 dos estudos técnicos, que tem previsão de conclusão para agosto de 2021,irá
aprofundar e detalhar o modelo a ser adotado para a liberalização e desestatização do setor
postal.

Mais informações e detalhes sobre o anúncio do PPI estão disponíveis no link:
https://www.ppi.gov.br/correioscppi
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