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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5
DIRETORIA EXECUTIVA
ATA DA 98 REUNIÃO ORDINÁRIA/2013
Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às quinze
horas e trinta minutos, no décimo nono andar do Edificio Sede da ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte,
Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal,. reuniu-se a Diretoria
Executiva da ECT, sob a Presidência de Nelson Luiz Oliveira de Freitas, VicePresidente de Administração no exercício da Presidência, para a realização da
nona reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Luis
Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel
Medeiros de Almeida, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos
Santos e José Furian Filho. Ausente o Presidente Wagner Pinheiro de Oliveira,
em viagem de serviço ao exterior. O Presidente em exercício declara aberta a
sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da ga 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. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - .1.1.1.Programa de
remuneração de dirigentes e conselheiro para o período de abril/2013 a
março/2014 - Relatório/VIGEP n° 004/2013. A Diretoria Executiva APROVA o
encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável,
das informações referentes à proposta de remuneração de dirigentes e
conselheiros para o período de abril/2013 a março/2014, conforme anexo 1 do
mencionado relatório, para envio ao Ministério das Comunicações, com
solicitação de encaminhamento para apreciação e aprovação do Departamento
de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, para posterior submissão à Assembléia
Geral. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de
ACESSO RESTRITO. 1.2. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E
OPERAÇÕES - 1.2.1. Projeto "Melhoria da Gestão dos Correios" - Frente de
Atua ão 1: Crescimento da receita de vendas de servi os e rodutos. Frente 1 Receita - A Diretoria Executiva convida a equipe da Fale ni Consultores e

~,' ~)

~/~

l. ATADA

çrJ
9' REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXEC

,

CORREIO(
Resultados para expor sobre o assunto. A seguir, a Vice-Presidenta de Clientes
e Operações apresenta o Relatório/VICOP nO003/2013. A Diretoria Executiva
APROVA: a) a validação das oportunidades de melhoria para o crescimento da
receita de vendas, conforme Anexo 1 do mencionado relatório; b) a meta global
de receita de vendas por produto/serviço para 2013, como referência para as
negociações com as áreas e Diretorias Regionais, conforme Anexo 2 do
mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como
informação de ACESSO RESTRITO. 1.2.2. Projeto "Melhoria da Gestão dos
Correios" - Frente de Atuação 3: Melhoria do desempenho operacional
mediante a elevação do Índice de Qualidade Operacional (1QO). Frente 3 Operação - A Diretoria Executiva convida a equipe da Falconi Consultores e
Resultados para expor sobre o assunto. A seguir, a Vice-Presidenta de Clientes
e Operações apresenta o Relatório/VICOP n° 004/2013. A Diretoria Executiva
VALIDA: a) o diagnóstico dos pontos críticos nos processos relacionados ao
Índice de Qualidade Operacional identificados pela Frente 3 - Operação,
conforme Anexo 1 do mencionado relatório; b) os pontos críticos a serem
enfrentados e as oportunidades de melhorias a serem implementadas,
conforme Anexo 2 do mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica
este
relatório
como
informação
de
ACESSO
RESTRITO.
1.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS 1.3.1. Criação do serviço adicional Pagamento na Entrega - RelatórioNILOG
nO 003/2013. A Diretoria Executiva APROVA: a) a criação do Serviço
Adicional Pagamento na Entrega; b) os preços de R$ 10,00 para a modalidade à
vista e de R$ 8,00 para a modalidade sob contrato; c) a extinção do Serviço de
SEDEX a Cobrar à vista; e d) a vedação a novos contratos de SEDEX a Cobrar
e Reembolso Postal, a partir da aprovação do novo serviço, com migração
gradual dos contratos existente em até 90 dias, prorrogável por mais 90 dias.
A Vice-Presidenta de Clientes e Operações SOLICITA a apresentação dos
resultados deste novo serviço, um ano após a implementação desta proposta.
A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO
RESTRITO. 2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
- 2.1.1. Atas do Comitê Executivo - Comex - Apresenta a Comunicação/PRESI
nO009/2013, com cópias das atas referentes às reuniões do Comex (la a 4a
reuniões ordinárias ela
reunião extraordinária), realizadas no mês de
janeiro/2013. 2.1.2. Ata do Comitê de Avaliação de Constituição de
Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coaap - Apresenta a
ComunicaçãolPRESI n° 010/2013, com cópia da ata do Com~~ de Avaliação de
Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Partici~ç(\)es Societárias -
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Coaap, referente à I a reunião ordinária, realizada em 19/02/2013. A Diretoria
Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO
RESTRITO. 2.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO
2.2.1. Apresentação das análises e respectivas oportunidades de melhoria
(otimização) da Frente 2 - Melhoria na eficiência dos gastos com redução de
despesas identificadas pelo Instituto de Desenvolvimento Gerencial SI A INDG com a participação dos Gestores de Pacotes - Apresenta a
Comunicação/VIEFI n° 003/2013, informando que ao longo de janeiro e
fevereiro ocorreu a primeira etapa do projeto, composta pelo atendimento das
demandas originadas pelo Instituto de Desenvolvimento Gerencial SI A - INDG
para alicerçar o trabalho inicial dos consultores com informações produzidas
pela ECT. A Diretoria Executiva classifica staJcomunicação como informação
de ACESSO RESTRITO. E, como nada a {kóuvesse a tratar, foi encerrada a
reunião, às dezenove horas, da qual eu
, Cristina Couto de Oliveira e
Silva, secretaria das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois
de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

Jose unan Filho
Vice-Presidente de Logística e Rncomendas
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