Prezado Franqueado,

Nesta quarta-feira, 08, ocorreu em Brasília, mais
uma reunião com o Presidente dos Correios, Sr.
Guilherme Campos, e com as suas VicePresidências de Encomendas e Rede de
Atendimento e Varejo, em continuidade às
discussões sobre a Nova Política Comercial de
Encomendas da ECT.
Abaixo, transcrevemos um resumo do relato
efetuado pelo Presidente da ABRAPOST Nacional,
Chamoun Hanna Joukeh, na noite de ontem, quando do seu retorno de Brasília.
Os detalhes e aprofundamento das discussões serão repassados nas nossas reuniões
Regionais que ocorrerão a partir da próxima semana.
Seguem os principais trechos do relato do Chamoun:
“Depois de aproximadamente quatro horas de reunião muito tensa, saímos com o sentimento de
termos conseguido avançar mais alguns degraus nesta dura escalada.
Se não conseguirmos alcançar todos os objetivos traçados, ainda assim, entendo que saímos com
a certeza de mais uma batalha vencida em meio aos aspectos contrários por parte de alguns
gestores da ECT.
Vamos agora, com muita calma, avaliar os próximos passos sem nunca descartarmos as
ferramentas que sempre estiveram em nossas mãos em defesa dos nossos contratos e modelo de
negócio.
1. Cliente Industrial
➢ Limite alterado para 18 mil objetos por mês no CNPJ.
➢ A partir daí acontecera a nossa entrada na nova tabela de remuneração R5, com a
faixa de remuneração de 8,52%;
2. Habilitação da AGF como Agência Industrial;
➢ Foram mantidos os 11 mil objetos de um ou mais clientes habilitados para postagem
Industrial;
➢ Importante - Para o cliente se qualificar na categoria Industrial na AGF, foi mantido
o mínimo de 2.200 objetos por mês;
3. A VIENC e a VIREV tentarão estabelecer critério e um corte mínimo para o encaminhamento
dos "objetos Industriais" via coleta diária na AGF;
4. Foi assinado o cancelamento da regra dos 6 meses e a liberação das AGFs para o
atendimento de todos os clientes;
➢ Importante - o anúncio será feito nos próximos dias via comunicado interno da ECT;
5. A VIREV agendará uma reunião de trabalho para os próximos dias e assim clarearmos ainda
mais algumas situações que não foram tratadas na reunião de hoje;
6. Conforme a fala do presidente da ECT, serão feitas reuniões de avaliação mensais para
ajuste fino.
Quero agradecer o apoio de todos e o empenho dos colegas, Márcio Pires (ABRAPOST-SP), Michel
(ABRAPOST/AL) e Alessandra (ABRAPOST-RJ) que foram fundamentais para mais este avanço”.

Importante destacar que, após este relato, desdobramentos ainda poderão ocorrer com a
continuidade das discussões.
A ABRAPOST continuará acompanhando a evolução da Política Comercial dos Correios e confia na
condução dos gestores da empresa, no sentido de avaliar e corrigir distorções que se apresentarem
ao longo do período de implantação.
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