
 

                                                                                           

  

 

                                                                                                 Brasília/DF, 12 de Abril de 2021. 
 
 
Ao Ilustríssimo Senhor, 
Alex do Nascimento 
(Vice-Presidente de Negócios e Coordenador do Grupo de Trabalho de Negócios). 
 
À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT).  
SBN QUADRA 01, BLOCO A – Bairro ASA NORTE, Brasília/DF, CEP: 70002-900. 
 
Assunto: Proposta de pauta para reunião do GT de Negócios.  
  
 

Prezado Senhor, 
 
  
Ao tempo em que agradecemos a oportunidade de apresentação dessa pauta, 

externamos os devidos cumprimentos à Vossa Senhoria; 
Encaminha-se, por meio deste, as sugestões para a Pauta do Grupo de Trabalho de 

Negócios, a ser realizado no presente mês de Abril. Seguem, portanto, nossas propostas: 
 
 

1. Simplificar/unificar apresentação e controle das metas contábil, gerencial, prospecção 
e outras de forma que a AGF seja avaliada pela receita total; 
 

2. Revisão dos altos índices de meta para seguro e AR; 
 

3. Finalização da devolução dos valores referente aos Selos Menor Aprendiz pela ECT. 
EX: AGF Gonçalo Coelho com altos valores pendentes; 
 

4. PACIN – Evitar que as AGFs sejam cobradas por documentos armazenados na ECT; 
considerar ATA dos GT de 2012 a 2014 onde constam que a ECT liberou o layout das 
partes internas das AGFs; 
 

5. Normalizar os prazos de resposta de P.I., inclusive voltando com as indenizações por 
atraso; 
  

6. Tornar o seguro de encomendas obrigatório tal qual transportadoras (evita 
reclamações/discussões quando de extravio de objetos sem cobertura);  
 

7. Cobrança rigorosa das unidades de entrega em relação a falta de lançamento final no 
SRO;  
 

8. Não entendemos a nova política de aumento do desconto p/ o pacote bronze tendo em 
vista que ele não tem cota mínima, gerando volume enorme de contrato com 
faturamento ínfimos, R$ 200/300,00 sem contrapartida; 
 
 
 
 



9. Novo Termo de Adesão de Postagem Industrial, dado que esta Associação solicita 
maiores esclarecimentos à ECT sobre o novo Termo de Adesão de Postagem Industrial, 
bem como suspensão do processo até que os pontos levantados pelo Ofício Nº 02/2021 
(protocolado no dia 01 de abril de 2021) sejam esclarecidos para que as AGFs decidam 
se irão assinar o termo;  

 
10. Diferença de prazo entre PAC e SEDEX está muito pequena para alguns destinos, 

porém, o preço continua grande, dificultando a conversão em SEDEX; 
 

11. Como a ECT não vai aumentar o limite para postagem de órgãos públicos, que ao 
menos, nos primeiros trimestres de cada ano, esse limite seja duplicado somente 
naquele período. Está acontecendo que os franqueados que atendem aos órgãos 
públicos têm sido severamente penalizados com o aumento de postagens, 
característicos do início de ano e acabam tendo que trabalhar de graça esse aumento 
de volume para poderem manter o cliente durante o restante do ano; 

 

12. Finalmente, a pressão que as AGFs vêm sofrendo para se dedicarem às vendas 

de produtos que não sejam serviços postais: vimos expor à Derat e Dicom que há 

um ano que o Mercado Livre tirou os clientes das AGFs, nós temos sofrido 

sucessivas quedas de receitas. Esse fenômeno ainda foi agravado após a greve 

dos Correios em setembro e muitos bons clientes ainda não voltaram com toda a 

carga. O resultado é que tivemos que demitir funcionários – tanto atendentes, 

quanto expedidores e motoristas. Estamos com o quadro muito enxuto. Como se 

não bastasse a correria por equipes diminuídas, temos passado de duas a três 

tardes por semana com sistema SARA caindo. Esse fato provoca filas nos 

balcões, deixa os clientes irritados e mal educados. Nossos funcionários ficam 

desgastados com o estresse e ainda acabam ficando nas AGFs até tarde da noite 

para postarem a carga quando o SARA volta. Nesse ambiente, ainda temos 

conseguido comercializar produtos, mas vimos solicitar a compreensão de Vossa 

Senhoria para que aliviem a pressão por metas nos produtos Caixa Odonto, Chip 

Celular, Serasa e Doação Hospital de amor. 

 

 

Diante do exposto, antecipamos agradecimentos. 

 

Atenciosamente, 

                                  
Maria Salette Rodrigues de Melo  

PRESIDENTE da APOST BR – Associação Nacional das Entidades Regionais de Agências  

de Franquias Postais   

 

 

 


