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Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às quinze
horas, no sétimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A,
Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a
Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da vigésima
primeira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia
Corrêa, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira
de Freitas, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José
Furian

Filho. Ausente

regulamentares.

o Vice-Presidente

Luis Mario Lepka,

em férias

O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria

Executiva a ata da 20a reunião ordinária do exercício de 2014, a qual é
APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da
pauta de assuntos. 1. MATÉRIAS
férias à Vice- Presidenta
031/2014.

A

regulamentares
matrícula

Executiva

à Vice-Presidenta

APROVA

a

de Negócios,

com o primeiro

período

- 1.2.1. Subordinação

concessão

de

Morgana Cristina

(18 dias). 1.2. VICE-PRESIDENTE

INFRAESTRUTURA

- 1.1.1. Concessão de

de Negócios - 10 período - Relatório/PRESI

Diretoria

1.001.133-1,

11/07/2014

- 1.1. PRESIDENTE

de fruição

férias
Santos,

de 24/06 a

DE TECNOLOGIA
do Comitê

na

de Gestão

E
de

Segurança da Informação e Comunicação na ECT - CGSI - Relatório/VITEC na
001/2014. A Diretoria Executiva APROVA a alteração do regimento interno do
Comitê de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação na ECT - CGSI
~~

~

23/3). 2. COMUNICAÇÕES
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- 2.1. PRESIDENTE
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- 2.1.1. Resposta
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de Auditoria da Controladoria-Geral

a Comunicação/PRESI

SA201400419/011,

nO 038/2014,

da União - CGU -

dando

conhecimento

item 46, originada na Controladoria-Geral

da

da União, por

meio da qual são solicitadas informações sobre as providências

gerenciais

adotadas em 2013, pela Diretoria Executiva, para dirimir as causas do nãoatingimento

das metas mensais dos indicadores

estratégicos.

A Diretoria

Executiva REGISTRA que parte dos indicadores que apresentaram resultados
abaixo da meta estipulada refere-se a resultados financeiros, os quais foram
afetados, entre outros fatores, pelo não reajuste das tarifas desde 2012 e pelo
baixo

rendimento

do mercado

financeiro.

A Diretoria

Executiva

vem

acompanhando a execução do planejamento estratégico, efetuando os ajustes de
rumo necessários. Entre as medidas adotadas, cita-se o desenvolvimento

de

novos produtos e serviços, como o MVNO, o Serviço Postal Eletrônico e o
novo Banco Postal, como forma de atualizar o portfólio e gerar novas receitas.
Também são destacadas as novas parcerias firmadas ou a serem firmadas para
execução dos novos serviços. Por fim, ressalta que desde 2013 vem sendo
executado o contrato firmado com a Consultoria Falconi, para a melhoria da
gestão. 3. EXPOSIÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. "Jogos Rio 2016" convida a Gerente Corporativo Luciana Ramos da Silva, acompanhada pela
Chefe do Departamento de Comunicação Estratégica - Decoe, Graziela Maria
Godinho Cavaggioni,
DELIBERA

para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva

pela constituição

de uma ação estratégica,

além daquela já

existente com enfoque na operação logística dos jogos olímpicos, sob a
coordenação da Vilog. Esta segunda ação terá o seguinte enunciado: "Rio 2016
- Comunicação
oportunidades
vinculados

e Novos Negócios;

de Comunicação

aos Jogos

Descrição:

Identificar

(incluindo patrocínio)

Olimpicos

e Paralimpicos

e explorar as

e de novos negócios
- Rio 2016",

sob a

coordenação da Presidência e com a participação de representantes do Decoe,
Vilog, Vicop e Vineg. 3.1.2. Indicadores estratégicos referentes aos meses de
janeiro a abril/2014 - convida o Chefe do Departamento
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de Planejamento

~ Filho,p;a expor oassunto~

ATA DA 21" REUNIÃO ORDINÃRIA DA DIRETORIA

2

Correlos

_

3.2. VICE-PRESIDENTE

DE GESTÃO DE PESSOAS - 3.2.1. Balanço da

mesa nacional de negociação permanente - convida a Chefe do Departamento
de Relações Trabalhistas

- Deret, Heloisa Marcolino, para expor sobre o

assunto. E, como nada mais ho

e e a tratar, foi encerrada a reunião, às

dezessete horas, da qual eu,

, Cristina Couto de Oliveira e Silva,

secretária das reuniões da Dire oria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida
e aprovada, será por todos os presentes assinada.
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Vice-Presidenta de Administração
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Vice-Presidente de ecn og a e Infraestrutura
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Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas
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Vice-Presidente de Logístiea e Encomendas
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