
Correios vão poder vender celular e comprar avião 
Andreza Matais, Natuza Nery e Márcio Falcão  
 
MP permite que companhia ofereça telefonia móvel e tenha frota aérea 
 
Medida prevê que empresa poderá investir no trem-bala; edital do Banco Postal prevê preço de 
R$ 500 mi 
 
Os Correios estão autorizados, a partir de hoje, a montar uma empresa de telefonia celular, a 
ter uma frota de aviões própria para o transporte de carga e a investir na construção do trem-
bala. 
 
A estatal também poderá criar seu próprio banco e se associar a outras empresas financeiras, 
de serviço de logística e postal eletrônico. 
 
A permissão consta em medida provisória assinada ontem pela presidente Dilma Rousseff, que 
reforma o estatuto dos Correios, de 1979. 
 
A decisão amplia os poderes da companhia no momento em que passa a ser comandada pelo 
PT. 
 
Sob Lula, quando eram aparelhados também pelo PTB e pelo PMDB, os Correios tiveram a 
imagem arranhada por escândalos - o mensalão e a rede de tráfico de influência que derrubou 
a ministra Erenice Guerra. 
 
Lula tentou, sem sucesso, transformar a estatal em uma S.A. Embora essa mudança jurídica 
não tenha sido feita, o pacote assinado por Dilma permitirá aos Correios funcionar como tal. 
 
O presidente da estatal, Wagner Pinheiro, disse à Folha que a MP é o ponto de partida para 
que a empresa ofereça serviços de telefonia. 
 
A ideia é operar nos moldes do MVNO, sigla em inglês que significa operadora móvel virtual. 
Funciona assim: os Correios "compram" no atacado espectro ocioso de operadoras de celular, 
como Vivo, TIM e Oi , e vendem no varejo para seus clientes. 
 
Esse modelo permite oferecer tarifas menores, já que a estatal não é obrigada a investir em 
infraestrutura de rede, ao contrário das tradicionais operadoras. 
 
"A gente vai ser uma espécie de operadora de celular, que vai comprar no atacado e vender no 
varejo. Vai ser uma marca Correios." 
 
Com relação ao serviço aéreo, um dos maiores gargalos dos Correios, Pinheiro afirmou que a 
nova legislação permite adquirir frota própria ou ter participação minoritária em outra já 
existente. "Vai depender da estratégia do governo."  
 
Banco Postal 
 
Pinheiro disse que a MP autoriza os Correios a operar no exterior e a serem sócios minoritários 
de banco postal. 
 
Há dez anos o serviço é oferecido pelo Bradesco. O contrato expira no fim de 2011. Ontem, foi 
divulgado o edital para selecionar o novo administrador - em licitação com preço mínimo de R$ 
500 milhões, que prevê que os Correios também poderão oferecer cartão de crédito e 
pequenos empréstimos. 
 
A companhia passará a divulgar seus balanços em jornais de circulação nacional, não mais do 
"Diário Oficial". 
 



Isso começará a ocorrer já na próxima semana. A Folha teve acesso ao lucro registrado em 
2010: R$ 820 milhões. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 29 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A9. 


