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 Jair Bolsonaro chega ao poder dizendo-se 
patriota. Seu governo traz como slogan “Pátria 
Amada Brasil”. Mas o que vemos na realidade é um 
governo que tem desprezo pelo Brasil. 

 Um governo que oferece numa bandeja de 
prata o patrimônio do povo brasileiro é um governo 
criminoso e um dos maiores crimes que Bolsonaro 
quer cometer é privatizar os Correios. 

 Estamos falando de uma instituição que tem 
355 anos de história, mais de 100 mil funcionários, 
entre eles, 55 mil carteiros e carteiras.

 Os Correios estão presentes em 100% dos 
municípios brasileiros. É uma das maiores empresas 
do segmento no mundo e está entre as primeiras no 
ranking mundial de qualidade, com mais de 98% de 
objetos entregues dentro do prazo.

 Nesta cartilha, feita com base em material da 
Federação Interestadual dos Sindicatos dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (FIND-
ECT), vamos demonstrar a grandeza dessa empresa e 
desconstruir os argumentos a favor da sua entrega 
ao mercado. 

 Defender os Correios é defender a cidadania 
e a nossa soberania. Impedir sua privatização é dever 
de quem ama o Brasil e respeita o povo brasileiro.

 Espero que este material auxilie na grande 
luta que vamos travar contra a privatização dos 
Correios. 

Erika Kokay
Deputada Federal

PT-DF

Conto 
com vocês 
nessa luta! 

Privatizar os Correios é
um crime!



41% dos
municípios 
atendidos pelo 
Banco Postal

Grandes números dos Correios

Números institucionais

355
anos de
história

empregados
diretos

percorridos pelos
carteiros

105 mil 55 mil
carteiros

ao redor da terra
diariamente

17 voltas
671 mil km

empregos
indiretos

300 mil

100% dos
municípios 
atendidos pelos 
Correios

+ de 1 milhão
de encomendas 
entregues por 
dia

+ de 19 milhões 
de mensagens 
entregues por 
dia

+ de 11 milhões 
agências de 
atendimento
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Entre os Correios no mundo

Megaoperações logísticas

empresa
empregadora

maior
no ranking 
mundial de 
qualidade

entre os
primeiros

Rede de 
Agências 
Postais

maior

Faturamento
maior

de inscritos
5,3 milhões

milhões de provas
11,5 milhões

rotas de distribuição

percorridos

2.300

293 mil km

toneladas de carga
979

voos
fretados

35
voos

fretados

37

municípios
1.728

malotes
86.931

 entregues dentro 
do prazo

98%
de objetos

Enem 2018

de encomendas

16,9
milhões

distribuição de 
vacinas e 

medicamentos

SUS

Eleições  (2 anos)
Logísticas de urnas

Eleições 2018

Tribunal 
Superior Eleitoral

de livros

de alunos

120 milhões

37 milhões

escolas
140 mil

toneladas de carga
57 mil

rotas de distribuição
4 mil

centralizadoras
72

FNDE 2018
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Mala
direta

Vale postal 
Eletronico

Carta
 resposta SedexDNE



Governo Bolsonaro mente ao 
dizer que Correios são

ineficientes e dão prejuízo

Motivos para manter os
Correios público

Correios
são 

eficientes,
dão lucro

e empresa é 
superavitária 

Em 2018,
Correios 
tiveram 

faturamento 
de R$ 19 
bilhões

Repassou 
cerca de R$ 

7,5 bilhões à 
União, além 
dos rendi-

mentos 
obrigatórios

A Constituição Federal diz que compete à União 
manter o serviço postal (Art. 21)

Brasil é 5º maior do mundo em extensão territorial, 
mas a tarifa da carta é a menor que a média mundial

Os 8 países que privatizaram seus Correios têm área 
menor que o estado de Mato Grosso

Países que privatizaram os Correios, tiveram que 
reestatizar, como é o caso dos Correios na Argentina

80% dos Correios no mundo são estatais, inclusive, 
nos EUA



Compromisso com sua missão 
institucional de atender os 

outros municípios

Mercado postal no Brasil

Única empresa que abrange todo o território nacional 
e garante a entrega com cobertura em 100% dos 
municípios brasileiros

Empresas privadas só atuam onde dá lucro. Como 
ficarão os 92% dos municípios brasileiros? Sem 
serviço postal?

No Brasil, o mercado de encomendas é totalmente 
aberto. Há inúmeras empresas em todo o país, mas 
mesmo assim inúmeras localidades só são atendidas 
pelos Correios

90% das lojas virtuais (e-commerce) utilizam os 
Correios em suas entregas

Em apenas 8% deles (324 municípios) há lucro para a 
empresa

Nos outros 92% (5246 municípios) há prejuízo

8% do
lucro

vai para o
atendimento

de outras
regiões



Ao invés de privatizar
os Correios o que o governo

Bolsonaro deveria fazer?

Deixar a empresa trabalhar e se desenvolver

Propostas parafortalecimento da 
empresa

Fidelização dos órgãos do governo federal aos 
Correios – aumento do faturamento

Investimento em logística e logística integrada – aumento 
da produtividade

Banco Postal ser administrado diretamente – redução de 
despesas

Melhorias das condições de trabalho e salariais 
– economia com passivos trabalhistas e mais 
produtividade

Dar continuidade às medidas de profissionalização da 
gestão

Não promover medidas de congelamento tarifário, nem 
de recolhimento excessivo de lucro

Avaliar formas de melhor utilizar a infraestrutura da 
empresa para ampliar e melhorar a prestação de 
serviços públicos
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