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 Os Correios são uma ponte para integrar o povo brasileiro e não devem ser privatizados para 
enriquecer empresas multinacionais.
 A ECT não é uma empresa para gerar lucros, e sim para ser um elo de comunicação do povo 
brasileiro, papel outorgado pela Constituição brasileira:.

 O Monopólio Postal garantido pela Lei n. 6538/78 e ratificado pelo Supremo Tribunal 
Federal, que reconhece a exclusividade na prestação de serviços postais. Portanto, o serviço postal é 
como a Saúde, a Educação, ao Transporte e a Segurança, isto é, que deveriam ser serviços sociais, 
prestados com qualidade pelo Estado, e não para dar lucro.

A ECT é a única empresa que chega a mais de 40 mil distritos no país, alcançando todos os 
municípios do Brasil, integrando em uma rede social a ampla maioria dos 200 milhões de habitantes, 
prestando serviços postais e financeiros:

 Além disso tudo, a ECT é a segunda maior empresa empregadora do Brasil, com 115 mil 
funcionários, e é a segunda maior empresa de Correios do mundo, menor apenas que os Correios da 
Alemanha. A ECT também é responsável por 90% do fluxo postal da América Latina. Por isso, não 
tem justificativa para ser desmontada e privatizada.
   

Fonte: Relatório de Administração da ECT 2016
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Unidades de atendimento ao público

Frota de Veículos

7,4 bilhões de objetos
 (cerca de 40 objetos por habitantes do Brasil)

40.536 distritos

5.570 municípios

13.105 unidades

25 mil veículos de pequeno porte,  
18 aeronaves e 597 caminhões

Números da ação dos Correios no Brasil

2016

Objetos distribuídos num ano

A importância dos Correios para o Brasil

Art. 21. Compete à União: (EC no 8/95, EC no 19/98 e EC no 49/2006)
X– manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (EC no 19/98)
V – serviço postal;
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A tentativa de privatização dos Correios começou com FHC, por meio do PL 1491, que, felizmente, 
foi derrotado pelos trabalhadores. Mas se introduziu a terceirização por meio de agências 
franqueadas e a criação do Banco Postal.
 Em 2008, o governo Lula criou um Grupo de Trabalho que propôs transformar a ECT em 
uma empresa negociável na Bolsa de Valores, uma S.A. A mobilização dos trabalhadores dos 
Correios engavetou o processo. Porém, Lula prorrogou as franquias de agências, ampliou a 
terceirização de serviços em áreas fins e realizou dois planos de demissão voluntária.
 O projeto de Correios S.A. voltou no governo Dilma através da Medida Provisória 532 do 
ano 2011, com objetivo de uma suposta “modernização” dos Correios para 2020, que terminou 
sendo aprovada (A MP 532 virou a Lei n. 12.490/11), abrindo espaço para a privatização e o 
desmonte da ECT por dentro.
 Arrematando essa situação, se prepara um ataque brutal por parte do governo Temer, que 
ameaça demitir 25 mil funcionários concursados, alegando as dificuldades financeiras da ECT, que 
justificariam juridicamente a demissão de funcionários que gozam de estabilidade por lei.

 O gráfico abaixo demonstra o sucateamento da ECT, pois os investimentos realizados na 
empresa não cobrem nem seu grau de desgaste e depreciação:

Fonte: Relatórios da ECT 2009 a 2016. Elaboração ILAESE.

 Vemos nesse gráfico uma queda dos investimentos na ECT, entre 2013 e 2016, da ordem de 
56%, que não foi suficiente nem para suprir o desgaste e a depreciação dos bens da empresa: portanto, 
a empresa está sendo sucateada de propósito, para provocar prejuízos e, com isso, justificar sua 
privatização.
 Toda a árdua luta que os funcionários dos Correios estão realizando há 20 anos é uma luta 
contra os efeitos da privatização dos Correios, que, por ação dos governos, está sendo desmontada 
para facilitar a penetração das empresas privadas no setor postal e de encomendas.
 Para justificar a privatização de uma empresa que é bem avaliada pela população, os diversos 
governos precisam desacreditá-la perante o povo, e é isso que explica suas ações contra os Correios e 
seus funcionários.
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Governos desmontam os Correios para justificar a privatização
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Eles querem desacreditar a empresa para acabar 
definitivamente com o monopólio postal e 
vender partes dos Correios que são rentáveis, 
abrindo espaço para que as quatro grandes mul-
tinacionais do setor de logística e encomendas 
(TNT, DHL, UPS e FEDEX).
 No Brasil, esse mercado vale R$ 9 
bilhões, no qual a ECT detém 35% e os demais 
setores privados já detêm 65% do mercado, de-
monstrando que, na área de encomendas, os 
Correios já não têm o monopólio.
Além disso, as multinacionais estão
de olho no faturamento anual da 
ECT, no valor de R$ 18 bilhões.
 Os planos do governo Temer
para a ECT, portanto, passam por 
quebrar o monopólio, entregar 
agências para o setor privado, de-
missão de funcionários, etc. Sem-
pre a mesma proposta: cortar os salários e empregos.
 Os problemas da ECT, porém, estão 
justamente nos planos de privatização da 
empresa, e não nos custos excessivos dos salários.
 Hoje, o monopólio dos correios se 
mantém apenas no setor menos rentável, que é a 
correspondência, que se resume a envio de 
faturas empresariais atualmente. O setor que 
mais cresce é o de encomendas expressas (in-
cluído o de comercio 
eletrônico) e, nessa área,
 a ECT não tem o mono-
pólio, ao contrário do 
que diz a Constituição
Federal de 1988. Inclu-
sive, a ECT cancelou o
 E-Sedex (em 21 de junho 

de 2017), na área de comércio eletrônico, 
quando deveria estar entrando com tudo nesse 
ramo, favorecido pelo seu domínio territorial de 
distribuição postal e de ter acesso aos serviços 
financeiros do Banco Postal. Essa atitude 
mostra que a alta cúpula dirigente dos Correios 
já trabalha para favorecer o setor privado.
 A direção da empresa repassou lucros a 
mais do que deveria, no valor de R$ 6,2 bilhões, 
nos últimos 8 anos para o Governo Federal, 
                                     diminuindo os investimentos na 
                                     ECT.
                  A privatização e uso do 
                                     dinheiro dos trabalhadores dos 
                                     Correios e aposentados, tanto no 
                                     Plano Saúde Postal quanto no 
                                     fundo de previdência dos funcio-
                                      nários, o Postalis, em irregularidades 
                                     e malversação de bens públicos, 
geraram um rombo de R$ 7 bilhões, que está 
sendo pago pelos trabalhadores e aposentados. 
Segundo Controladoria Geral da União (CGU), 
a responsabilidade pelas irregularidades no Pos-
tal Saúde e Postalis é da direção da ECT e do 
Governo Federal. Essa conclusão está no Rela-
tório nº: 201602617 do exercício de 2015.
 A terceirização generalizada é uma 
forma de privatização. Hoje, a maioria das 
                                                              agências dos Correios 
                                                               são franqueadas ao setor 
                                                               privado, que arrecada 
                                                               boa parte dos lucros da 
                                                               E C T .  S ã o  6 . 4 5 9 
                                                               agências próprias dos 
                                                                Correios e 6.610 ter-
                                                               ceirizadas.

A terceirização 
generalizada é uma forma 
de privatização. Hoje, a 
maioria das agências dos 

Correios são franqueadas ao 
setor privado, que arrecada 

boa parte dos lucros da 
ECT.
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O que está por trás desta campanha de que a ECT está falida?

Fonte: Imagem retirada http://portalctb.org.br/site/noticias/
brasil/29810-temer-revela-que-privatizacao- dos-correios-esta-proxima
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A ECT é uma empresa muito produtiva e lucrativa. O gráfico abaixo confirma com números:

Fonte: Relatórios anuais da ECT. Lucro bruto de 2016 não foi divulgado. Elaboração ILAESE

 O gráfico mostra um 
crescimento sustentado por 
meio das vendas de serviços 
da ECT, representando um 
crescimento de 67% em 8 
anos, durante a maior crise 
econômica da história do 
Brasil, que começou em 
2014. Também vemos um 
lucro bruto (faturamento da 
empresa, descontados os 
custos de produção) de cerca 
de R$ 4 bilhões por ano, que 
caiu para R$ 2,5 bilhões 
devido à crise.

A direção da ECT foi entregue por Dilma ao PMDB, que usou e abusou da governança da empresa 
para locupletar-se. A primeira atitude dessa diretoria foi saquear os cofres da empresa, mandando 
todos os lucros para o Governo Federal:

Lucro líquido X dividendos pagos ao Governo Federal –2009 a 2015
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Fonte: Relatórios anuais da ECT – 2009 a 2015 – Elaboração ILAESE

 O gráf ico ao lado 
demonstra que a ECT man-
dou ao Governo Federal, 
entre 2009 e 2015, na forma de 
dividendos, R$ 7 bilhões, en-
quanto deveria ter mandando 
R$ 800 milhões. Portanto, a 
ECT enviou a mais R$ 6,2 bi-
lhões entre 2009 e 2015. Justa-
mente esses bilhões que estão 
faltando e foram lançados nos 
balanços de 2015 e 2016 como 
prejuízo.
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Apesar de tudo isso, a ECT é uma empresa autossustentada
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Lucro Líquido
Dividendos pagos
Dividendo que deveria 
ter pago



 Por outro lado, a direção da empresa faz uma campanha anunciando a quebra da empresa, 
que estaria gerando prejuízos bilionários. Ela usa esse argumenta para justificar a privatização. 
Vejamos os lucros líquidos da empresa nos últimos anos e o porquê do rombo nas contas da empresa:
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 Vemos uma queda do 
lucro líquido da ECT a partir 
de 2013, quando se iniciou a 
crise econômica no Brasil. Os 
balanços dos anos de 2015 e de 
2016 apresentam prejuízos 
bilionários. Isso é assim porque 
foram lançados nos balanços 
os rombos que tiveram na 
gestão do Postal Saúde e com o 
fundo de previdência Postalis.

 Para se ter uma ideia desses gastos, a ECT gastou R$ 3,1 bilhões em 2015 e em 2016 com o 
Postal Saúde. Gastou também R$ 3,1 bilhões no mesmo período, cobrindo o rombo deixado pelos 
gestores do Postalis. No total, foram R$ 6,2 bilhões nos dois anos, que terminaram por desvirtuar o 
balanço da empresa, posto que a ECT vinha apresentando, até então, lucros de centenas de milhões 
de reais por ano.
 Esse prejuízo já se deve à “autogestão” do Postal Saúde e do fundo de pensão Postalis. Ao 
invés de penalizar os trabalhadores, se deveria confiscar a riqueza dos corruptos e corruptores que 
quebraram o Postalis e devolver aos cofres da empresa o que foi roubado.
 O estudo do DIEESE, Considerações sobre a situação econômico-financeira dos Correios, 
de 2017, faz uma análise das despesas no déficit da empresa em 2015 e concluiu o seguinte:

“A rubrica com maior impacto para o déficit foi o provisionamento para o Saúde Postal e para o Postalis, que alcançou 
61,6% do déficit da ECT em 2015. Depois veio as despesas com a remuneração das agências franqueadas, que chegou a 

35,1% do déficit. As despesas com pessoal contribuiu com apenas 22,3% do prejuízo da empresa em 2015.”

 Portanto, 86,7% do “prejuízo” da ECT em 2015 foi resultado do provisionamento “pós-
emprego” e do pagamento de agências terceirizadas e não foi proveniente do custo da mão de obra da 
empresa, como tem alardeado a direção da ECT.
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O faturamento por trabalhador da ECT cresceu 67% entre 2009 e 2016 enquanto o número de funci-
onários cresceu apenas 6%, revelando um aumento da produtividade e da exploração dos traba-
lhadores dos Correios.
 Os Correios têm se mantido autossustentado durante muitos anos, e só agora de 2014 em 
diante é que supostamente se tornou deficitário.
 Numa contrapropaganda dos Correios, a direção da ECT diz que o motivo do prejuízo 
bilionário é do gasto excessivo com pessoal. Por isso, demitiu por meio de “planos de demissão 
voluntários” cerca de 10 mil trabalhadores entre 2013 e 2016.
 Mas não é verdade que o prejuízo se deve à folha de pagamentos de pessoal. Ele resultou de 
provisões bilionárias que a ECT está jogando no balanço para cobrir o rombo do fundo de 
previdência Postalis. A folha de pagamento, expurgada da provisão para o Postalis, oscila em torno 
de 45% do total dos custos. O crescimento da folha de pagamento entre 2009 e 2016 é quase igual ao 
crescimento da inflação do mesmo período, em torno de 65%. Então é mentira da direção da ECT 
que os salários são responsáveis por 70% dos custos da empresa.
 Por outro lado, a terceirização dos serviços nos Correios cresceu mais que a folha de 
pagamento, mostrando que está avançando a privatização da ECT:
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Fonte: Relatórios anuais da ECT 2009 a 2016. Elaboração ILAESE

 Enquanto a folha de pagamento cresceu 63%, os gastos com terceirização avançaram 88,9% 
nestes mesmos 8 anos e estão quase no mesmo patamar dos gastos com pessoal próprio.

Além desses gastos com terceirização por meio das agências franqueadas, se generaliza a 
contratação de mão de obra temporária. Em 2015, se gastou R$ 1,2 bilhão nessa rubrica, 
contratando cerca de 10 mil trabalhadores temporários.

Vamos ver agora no gráfico a seguir quanto rende e quanto custa o trabalhador dos Correios, para 
demonstrar que os funcionários da ECT são produtivos e dão lucro para a empresa:
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A exploração dos trabalhadores dos Correios

Trabalhador dos Correios é produtivo
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Fonte: Relatórios anuais da ECT 2009 a 2015. Elaboração ILAESE

O único setor social que defende os Correios como empresa estatal são os trabalhadores. Nenhum 
patrão nem governo defenderá a ECT. Todos querem agarrar um pedaço desse bolo para enriquecer 
ou se corromper. Os sucessivos governos trataram sempre de atacar os direitos dos trabalhadores e 
prepararam a privatização da empresa desde FHC, passando por Lula, Dilma e, agora, Temer. Os 
trabalhadores só acabarão
 com o sucateamento da ECT quando eles próprios controlarem a empresa por meio dos 
sindicatos e da FENTECT, com o fim da indicação política para a administração da ECT. Essa é a 
condição para se exigir o monopólio total do setor postal e de encomendas, incluindo o comércio 
eletrônico, para que a ECT seja uma empresa 100% estatal e que realize serviços de qualidade a 
preços módicos.

 De acordo com esses números, cada trabalhador dos Correios está dando de presente um 
carro popular por ano à ECT, apesar de os trabalhadores do setor operacional dos Correios 
receberem um salário médio um pouco acima do salário mínimo.
 Com isso, comprovamos que o serviço dos Correios não é deficitário devido aos 
trabalhadores, e sim pela má gestão dos recursos públicos, de responsabilidade da direção da ECT e 
do Governo Federal, que estão privatizando a empresa e cometendo atos que levam a prejuízos dos 
bens públicos em favor do setor privado.
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R$ 73.890,30
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Conclusão
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