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3RGHPRV GL]HU TXH HVWD « XPD HGL©¥R HVSHFLDO GD
Revista Postal Brasil, pois marca o início da submissão de artigos oriundos do curso de Pós-graduação
HP *HVW¥R GH 1HJµFLRV GRV &RUUHLRV TXH WHYH D
FRQFOXV¥R GD SULPHLUD WXUPD HP GH]HPEUR GHVWH
DQR(PERUDDDSUHVHQWD©¥RGHDUWLJRV¢UHYLVWDVHMD
aberta, conforme prevê seu regulamento, dos artigos aprovados para esta edição, cinco são resultados
do trabalho de conclusão do curso de pós-graduação,
TXHHPFRQMXQWRFRPRXWURVTXDWURDUWLJRVIRUDP
avaliados e selecionados pelo Comitê de Avaliação
Técnica. Foram trinta e oito artigos submetidos,
QRYHVHOHFLRQDGRVGRLVDUWLJRVDPDLVTXHDHGL©¥R
DQWHULRU R TXH GHPRQVWUD R FUHVFLPHQWR GD QRVVD
revista.
Assim como a Postal Brasil, o curso de Pós-graduação
em Gestão de Negócios dos Correios é uma prática de Gestão do Conhecimento dos Correios. Se no
contexto do modelo de GC da empresa a revista visa
à retenção e ao compartilhamento do conhecimenWR R FXUVR SRU VXD YH] H[SDQGH SDUD D FULD©¥R H
aplicação deste conhecimento, ambos funcionando
como ferramentas de gestão do conhecimento e fomento à inovação contínua, visando ao desenvolviPHQWRGDVSHVVRDVHDRDSUHQGL]DGRRUJDQL]DFLRQDO
para sustentabilidade empresarial.
O curso de Pós-graduação foi criado em 2016 como
uma evolução do Curso de Administração Postal,
TXHRIHUHFLDIRUPD©¥RLQWHUQDHPQ¯YHOVXSHULRUH
GR 3URJUDPD GH %ROVDV GH (VWXGRV TXH YLDELOL]RX
a formação externa em diversos níveis da educação
formal (idiomas, técnico de nível médio, graduação,
SµVJUDGXD©¥R HP Q¯YHO GH HVSHFLDOL]D©¥R PHVWUDGRHGRXWRUDGR $SUHPLVVDGRSURMHWRGRFXUVRIRL
de desenvolver um processo contínuo de formação
H FDSDFLWD©¥R SURˋVVLRQDO GH JHVWRUHV H HVSHFLDOLVWDV QR VHWRU SRVWDO XWLOL]DQGR RV UHFXUVRV H[LVtentes, como infraestrutura física e tecnológica de

educação e, principalmente, o corpo docente, formado por empregados dos Correios com ampla exSHUL¬QFLDSURˋVVLRQDOQRVHWRUHIRUPD©¥RDFDG¬PLFDHPQ¯YHOGHHVSHFLDOL]D©¥RPHVWUDGRHGRXWRUDGR
Para efeito do credenciamento da Universidade
&RUSRUDWLYD GRV &RUUHLRV MXQWR DR 0LQLVW«ULR GD
(GXFD©¥R R SURMHWR SHGDJµJLFR H WRGRV RV QRUPDtivos do curso foram construídos de forma alinhada
¢OHJLVOD©¥RYLJHQWHQRTXHGL]UHVSHLWR¢RIHUWDGH
FXUVRVGH(VSHFLDOL]D©¥RQDPRGDOLGDGHDGLVW¤QFLD
Embora esta legislação não tenha mantido a obrigaWRULHGDGH GH UHDOL]D©¥R GH WUDEDOKRV GH FRQFOXV¥R
GHFXUVRRXPRQRJUDˋDSDUDFXUVRVGHVVDQDWXUH]D
a coordenação do curso decidiu por manter o TCC
FRPR GLVFLSOLQD H SU«UHTXLVLWR SDUD DSURYD©¥R ˋQDO FRP REMHWLYR GH IRPHQWDU D SU£WLFD GD HVFULWD
observando as regras de direitos autorais e da meWRGRORJLDGDSHVTXLVDFLHQW¯ˋFD$O«PGLVVRRFXUso aborda temas vinculados a produtos, processos,
tecnologias e serviços do setor postal, visando ao
GHVHQYROYLPHQWRGHSHVTXLVDDSOLFDGDDRV&RUUHLRV
Abrimos esta edição com artigo da autora formada
no curso de Pós-graduação em Gestão de Negócios
GRV &RUUHLRV TXH DERUGD D DGR©¥R GH XPD QRYD
ferramenta de os Correios se conectarem aos seus
clientes por meio do autoatendimento de encomendas. O artigo analisa o grau de aceitação de clienWHVGHHQFRPHQGDVTXHIUHTXHQWDPDVDJ¬QFLDVGRV
Correios e a adoção da prática em outros correios
do mundo para estudo da viabilidade de adoção do
modelo de atendimento.
Ainda sobre o tema gestão de canais, o segundo
artigo analisa a percepção do usuário pessoa física
no uso de canais alternativos de atendimento nos
&RUUHLRV GR %UDVLO 2V DXWRUHV XWLOL]DUDP SHVTXLVD
em formulário eletrônico com aplicação do método de aderência do modelo de aceitação tecnológica (Technology Acceptance Model – TAM) para
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FRUURERUDUQRVHQWLGRGHTXHSRGHPVHURIHUHFLGRV
aos usuários novas alternativas de atendimento,
não somente na tecnologia de autoatendimento
(totem, ATM, TAE, locker, Drive-Thru), como também em outras tecnologias, tais como: pré-atenGLPHQWR LQLFLDGR QR PRELOH $33  H ˋQDOL]DGR HP
ponto de venda físico (PDV), coleta alternada de
REMHWRVvending machine no PDV físico, coleta e enWUHJDGHIRUPDFRODERUDWLYDDGHTXDQGRDVVROX©·HV
tecnológicas de acordo com o grau de usabilidade
dos usuários.

2TXLQWRDUWLJRDERUGDDTXDOLGDGHGRDWHQGLPHQWR
em agências dos Correios. Para a autora, a escolha
GRV&RUUHLRVFRPRIRFRGDSHVTXLVDGHXVHSRUHOD
ser uma das maiores empresas públicas do Brasil,
importante agente social do Governo, com atuação
em todo território nacional e, em certas localidades
do interior, o único ponto físico de representação
JRYHUQDPHQWDO $ SHVTXLVD HVWUXWXUDGD DYDOLRX FDWHJRULDV FRPR ORFDOL]D©¥R DSUHVHQWD©¥R GRV IXQFLRQ£ULRVH[SHFWDWLYDGRWHPSRGHHVSHUDTXDOLGDde no atendimento e acesso às informações.

Qual o potencial de negócio para o serviço de
emissão da carteira de identidade em agências dos
&RUUHLRV" (VWD « D TXHVW¥R FHQWUDO DSUHVHQWDGD QR
WHUFHLURDUWLJR6HJXQGRRDXWRUDSHVTXLVDVXUJLX
da observação de usuários em agência dos Correios
TXH DR VROLFLWDUHP VHUYL©RV OLJDGRV ¢ LQVFUL©¥R GH
CPF e ao Banco Postal, tinham a necessidade de
HPLVV¥RRXDWXDOL]D©¥RGHVHXGRFXPHQWRGHLGHQtidade. Esta demanda atualmente não é atendida e
« FRQVWDQWHPHQWH TXHVWLRQDGD SHORV FOLHQWHV DRV
atendentes comerciais das agências dos Correios.
Por ser uma necessidade básica de todo cidadão,
torna-se uma oportunidade de negócios para os
Correios.

8PD GDV JUDQGHV H GHVDˋDGRUDV RSHUD©·HV ORJ¯VWLFDVUHDOL]DGDSHORV&RUUHLRV«RWHPDGRVH[WRDUWLJRDORJ¯VWLFDGROLYURGLG£WLFRQR$PD]RQDV1HVWH
DUWLJR R DXWRU DSUHVHQWD DV GLˋFXOGDGHV ORJ¯VWLFDV
na distribuição dos livros didáticos no estado do
$PD]RQDV H D LPSODQWD©¥R GH XP VLVWHPD GH WULDJHP LQIRUPDWL]DGR TXH UHDOL]H R FRQWUROH GH HQFRmendas nas atividades e acelere o tratamento da
carga no centro de distribuição local e, assim, conWULEXDSDUDTXHRVOLYURVFKHJXHPHPWHPSRK£ELO
nas escolas públicas do Estado, superando todas as
adversidades características da região, como granGHVGLVW¤QFLDVFOLPDHPRGDLVORJ¯VWLFRV
Marketing é o assunto do artigo de número sete.
Embasado em uma ampla revisão da literatuUD D SHVTXLVD ID] UHˌH[¥R VREUH D 6RFLHGDGH GD
Insatisfação, com suas características, anseios, deFHS©·HV H GHPDLV DVSHFWRV TXH OHYDP RV FOLHQWHV
D SHUFHEHU YDORU $O«P GLVVR R DXWRU LGHQWLˋFD DV
melhores práticas do marketing de relacionamento
para agregar valor ao cliente.

/RJ¯VWLFDGHGLVWULEXL©¥R«RWHPDGRTXDUWRDUWLJR
Nele o autor parte dos principais conceitos em loJ¯VWLFDHWHUFHLUL]D©¥RHDSUHVHQWDR3UHVVXSRVWRGD
&RRPSHWL©¥R RULXQGR GR HVWXGR GH 3DQ]DU  
TXHLQVSLURXDSHVTXLVD6HJXQGRRDUWLJRRWHUPR
&RRPSHWL©¥RHPOLQKDVJHUDLV«GHˋQLGRFRPRFRlaboração entre empresas rivais e surgiu nos Estados
8QLGRV FRP R FUHVFLPHQWR GLQ¤PLFR GR PHUFDGR
GH HFRPPHUFH TXH UHVXOWRX QR H[SRQHQFLDO FUHV- O oitavo artigo aborda umas das bases da adminisFLPHQWR QR YROXPH GH HQFRPHQGDV H IH] FRP TXH WUD©¥R GH TXDOTXHU LQVWLWXL©¥R H TXH « HOHPHQWRpara se manterem competitivas, as empresas come- FKDYHSDUDVXDVXVWHQWDELOLGDGHDLPSRUW¤QFLDGR
çassem a colaborar com seus concorrentes.
SODQHMDPHQWRHVWUDW«JLFRSDUDDVRUJDQL]D©·HV&RP
abordagem direta e embasado em autores renomados no assunto, o artigo discorre sobre elementos
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YLWDLV SDUD D HODERUD©¥R GH XP SODQHMDPHQWR TXH
VHMD GH IDWR XPD H[FHOHQWH IHUUDPHQWD GH JHVW¥R
TXHGLUHFLRQHDRUJDQL]D©¥RHDX[LOLHDWRPDGDGH
decisão pela liderança.
Fechamos esta edição da Postal Brasil com o artigo
UHODFLRQDGR¢JHVW¥RGDUHGHIUDQTXHDGD1HVWHHVtudo de caso, o autor apresenta uma análise da rede
IUDQTXHDGD GRV &RUUHLRV FRP EDVH QR VLVWHPD GH
informação gerencial para informação e suporte no
)UDQFKLVLQJXWLOL]DGRSHORV&RUUHLRV6HJXQGRRDXWRUHPDUHGHIUDQTXHDGDIRLUHVSRQV£YHOSRU
sessenta e um por cento da receita de toda a rede
GHDWHQGLPHQWRGRV&RUUHLRVRTXHGHPRQVWUDXPD
VLJQLˋFDWLYDRSRUWXQLGDGHGHQHJµFLRHGHPHOKRULD
contínua no processo de gestão da rede.
$SURYHLWHRTXHHVWDPRVFRPSDUWLOKDQGRFRPYRF¬

Marcelo Carlos da Silva
Presidente do Conselho Editorial
da Revista Postal Brasil
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