


União Postal Universal (UPU), e um dos primeiros
a testar RFID para o rastreamento de objetos. Acre-
dito que no início de 2008 já tenhamos o sistema
de etiqueta inteligente em piloto. Hoje, esse mode-
lo é usado para entrega de grandes volumes, com o
chip colocado na parte externa de um contêiner, in-
formando o que há dentro. Etiquetar cada objeto fi-
ca muito caro. Por isso, vamos começar pelo malo-
te, que vai e volta para o cliente, permite corres-
pondência agrupada e tem controle por onde pas-
sa. Atualmente, a ECT possui em torno de 300 mil
malotes contratados, dos quais 90 mil circulam por
dia, em média, nos sistemas de triagem automati-
zada. Estamos em fase de projeto, com consultoria
do Correio da Dinamarca, pioneiro na tecnologia.

Muita gente questiona
se TI é gasto ou investimento. Nos Correios todos têm
a percepção de que TI agrega valor, e que muitas vezes
o negócio é a própria TI. Um exemplo é que hoje pra-
ticamente todo telegrama enviado por empresas é
criado online, pelo Sistema de Postagem Eletrônica.
Além disso, o site www.correios.com.br possui 9 mi-
lhões de acessos por mês e perto de 70% das compras
online no Brasil são entregues pelos Correios, de CDs
a geladeiras. Qualquer cidadão que se considere lesa-
do pode entrar no site e fazer uma reclamação. A ECT
(Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) apura o
caso e ressarce o consumidor pelo valor declarado,
sem intermediários. O leque de serviços é tão grande
que costumo dizer que os Correios entregam até car-
ta. Distribuímos 35 milhões de objetos por dia. Essa
logística precisa de muito controle, resultados e efi-
ciência, por isso o investimento em TI é significativo.

Em 2007, 54% do orçamento da ECT foram
destinados às áreas de tecnologia e infra-estrutura,
que inclui também obras em imóveis em alguns dos
12 600 pontos de atendimento dos Correios no
país. Para 2008, acredito que deva ser mantida a
mesma paridade de investimento. A virada na mo-
dernidade da empresa aconteceu a partir de 2002.
Naquela época, criamos, em parceria com o Brades-
co, o projeto do Banco Postal e as cerca de
6 mil agências próprias dos Correios passaram a
funcionar também como agentes bancários. De lá
para cá, foram 6,5 milhões de contas abertas em
cinco anos. Para de fato operar de modo totalmente
online e com segurança, precisávamos estar infor-
matizados de ponta a ponta.

Existem vários motivos para implantar RFID.
Segurança é um deles. A empresa precisa ter certeza
que uma caixa foi entregue com seu conteúdo intac-
to. Quanto maior o controle tecnológico, mais se ini-
bem as falhas humanas. O RFID deve gerar ganhos em
racionalização operacional, auditoria da qualidade in-



indústria voltada para o segmento de postagem.
Quando fui visitar a TNT, uma das maiores empre-
sas de encomendas do mundo, na Holanda, estive
com o CIO, que me disse: "Aqui não morremos de
amor por TI, nosso negócio é correio". Por muito
tempo esse amor por TI existiu na equipe do Brasil,
o que foi bom, porque não tínhamos benchmark na
América Latina, onde 80% de todas as encomendas
trafegam pela ECT. Já o correio americano tem um
volume cinco vezes maior. Vários sistemas criados
no Brasil são referência na América Latina e na
África. Um dos projetos para 2008 é criar uma fá-
brica de software, no lugar de contratar o serviço,
para não depender de fornecedores na atualização.

se Management System). O projeto iniciou-se em
2000, com o desafio de integrar, em uma única solu-
ção, todo o backoffice das áreas financeira, recursos
humanos, administrativa, comercial, tecnologia e ope-
racional. Atualmente, a solução conta com 16 200
usuários e é considerada pela Oracle um dos maiores
cases mundiais de implantação de ERP. Temos 450
pessoas em TI, número que atinge 3 mil, contando
também a área de infra-estrutura. Dos cerca de 108 mil
funcionários, em torno de 50 mil estão ligados na re-
de. A maior parte dos funcionários é de carteiros e
muitos ainda têm resistência ao uso de computador.

vembro, é a rede de gestão e prevê a interconexão de
232 prédios dos Correios, mais, os dois data centers, lo-
calizados em Brasília e em São Paulo, que funcionam
espelhados. Dentre os serviços previstos há telefonia
VoIP, contingência de rede para unidades críticas e vi-
deoconferência. A velocidade de link pode variar de 64
kbps a 155 Mbps. O outro contrato, chamado rede de
negócio, conectará 6 304 pontos, unindo todos os
5 561 municípios do país, em MPLS. A premissa bási-
ca da nova rede é ampliar a banda larga para permitir
maior trafegabilidade dos dados, com hierarquia.

terna, novos serviços, integração de sistemas e inven-
tários com mais rapidez e precisão. Para as encomen-
das e demais envios registrados, cujo volume diário al-
cança a média de 1,3 milhão de objetos, o estudo de
viabilidade ocorrerá em um segundo momento. Hoje o
controle é por código de barras.

teiro fazer a confirmação da entrega por celular. O pi-
loto de mobilidade foi feito em Belo Horizonte, por
um mês, com 66 carteiros que entregam Sedex 10 e
Sedex Hoje. Os carteiros efetuaram as entregas dos
objetos e, por meio de um aplicativo Java no celular,
transmitiram as informações para a base nacional, por
GPRS. As informações ficaram disponíveis para con-
sultas pelos clientes na internet. É possível usar men-
sagens SMS, bem como o envio de imagem, como a
assinatura do recebedor, por exemplo. Por enquanto, a
experiência foi importante para avaliar a facilidade de
uso do equipamento pelos carteiros e finalização das
especificações técnicas. Foram usados 58 celulares, em
1200 operações de informação de entrega de objetos.

Estamos em testes com uma solução para o car-

Hoje nas feiras do setor vê-se uma grande

licitação da rede multisserviços, vencido pelo consór-
cio Embratel/Telefônica. A nova rede, em tecnologia
MPLS, começou a ser implantada no início do ano, em
duas fases. A primeira, que deve ser concluída em no-

Em outubro de 2006, concluímos o processo de

havia casos de diretorias regionais com suas próprias
planilhas. No final deste ano, a ECT concluirá a im-
plantação do sistema de gestão empresarial, o One-
World Enterprise One, da Oracle, com a ativação dos
módulos de faturamento, contas a receber, custos, DRP
(Distribution Resources Planning) e WMS (Warehou-

admmistrativa e 96% das compras são feitas pela in-
ternet. O propósito é tornar os processos de aquisição
de bens e contratação de serviços mais simples, ágeis,
econômicos e transparentes. O sistema de pregão ele-
trônico dos Correios, em operação desde meados de
2003, totaliza 6 mil compras até o momento.

O processo de licitação é conduzido pela áreaAtualmente sim. Antes da implantação do ERP,

Text Box
Fonte: Info Corporate, n. 49, out. 2007.




