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Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às quinze
horas e trinta minutos, no vigésimo 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 segunda reunião ordinária deste exerCÍcio, presentes os
Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos,
Nelson Luiz Oliveira de Freitas e Cleucio Santos Nunes. Ausente o VicePresidente José Furian Filho, em viagem de serviço ao exterior. O Presidente
declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 21a reunião
ordinária do exerCÍcio de 2015, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir,
ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. 1. MATÉRIAS 1.1. VICE-PRESIDENTA
DE NEGÓCIOS - 1.1.1. Redesenho do serviço
Mala Direta Domiciliária - RelatórioNINEG
nO 006/2015. A Diretoria
Executiva APROVA o redesenho do serviço Mala Direta Domiciliária,
conforme item 3.2 deste relatório. A Diretoria Executiva classifica este
relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 2. COMUNICAÇÕES 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Pontos de auditoria - relatório (abri1/2014 a
abri1(2015) - Apresenta a ComunicaçãolPRESI nO 025/2015, com o relatório
final do grupo de trabalho constituído por meio da PRT/PRESI-022/2015,
compreendendo o período de abri1/2014, dados disponíveis à época da
instalação do grupo, a abril/2015, mês de encerramento de seus trabalhos.
2.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 2.2.1. Serviço de pré-postagem diagnóstico do teste piloto - Apresenta a ComunicaçãoNINEG nO 004/2015,
informando os resultados do teste piloto do serviço de pré-postagem, realizado
dse 01/07/2014 a 31/12/2014, em atendimento ao disposto no Relatório
VINEG-006/2014, que previa a reavaliação do serviço após seis meses de sua
impl~mentação, com intuito de verifica, a necessidade de ev uais ajustes. Os
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141#Correios --------------------resultados de tal reavaliação apontam para a necessidade de revlsao da
modelagem, em conjunto com o redesenho dos serviços de Mala Direta, o
que já se encontra em curso, além de ações de comunicação e treinamento da
força de vendas. 3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. VICE-PRESIDENTE
DE
GESTÃO DE PESSOAS - 3.1.1. Implementação da estrutura de transição _
procedimentos - Informa que para a operacionalização da estrutura de transição,
que dará inicio á implementação do novo modelo de governança e estrutura
organizacional, faz-se necessária a adequação da tabela de orçamento de
funções. Dessa forma, a Diretoria Executiva DELIBERA pela suspensão, a
partir desta data, de novas designações de funções técnicas no âmbito da
Administração Central até a data estipulada para implementação da referida
estrutura. 4. EXPOSIÇÃO - 4.1. PRESIDENTE
- 4.1.1. Novo modelo
empresarial - convida o Chefe de Gabinete da Presidência, Adeilson Ribeiro
Telles, para expor sobre as ações realizadas pelo grupo de trabalho instituído
pela PRT/PRESI-006/2015, bem como sobre as novas ações necessárias à
implantação do novo modelo de governança e estrutura organizacional. E, como
nada mais~.•~uvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas, da qual
eu,
(414. , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da
Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por
todos os presentes assinada.
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Vice-Presidenta de Adfuinistração, e respondendo
pela Vice-Presidência de Clientes e Operações e
Vice-Presidência de c ologia e Infraestrutura

Morgan
antos
Vice-Presi enta de Negócios
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Nelson 'LUIZOliveira de Freitas
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas

Cleucio antos Nl,Ines
Vice-Pre 'dente Jurídico
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