
DÁ E SEMPRE
DEU LUCRO

Se mantém e investe em melhorias com recursos 
próprios. Não utiliza dinheiro público, sempre deu lu-
cro e repassou dividendos aos governos. A ineficiên-
cia que o governo alega se deve aos R$ 6 BILHÕES 
a mais do que tinha direito, que ele tirou do caixa da 
empresa. Isso gerou dificuldade, mas a empresa se 
recuperou sozinha e os lucros já voltaram em 2017!

Privatizar os Correios só interessa ao 
governo e aos empresários que ele representa

Empresas querem dominar as entregas e ampliar seus lucros - Para a 
população isso vai trazer aumento de preços e restrição dos serviços, com 
abandono das entregas em cidades pequenas e periferias das grandes cidades!

Bons motivos para defender a empresa de Correios estatal

AUMENTOS
NOS PREÇOS

Os preços dos Correios são bem me-
nores que na iniciativa privada. Se 
privatizar, o serviço fica restrito ao 
que dá lucro e os preços aumentam. 
Se você acredita que a privatização 

vai diminuir preços, compare as taxas dos Correios 
com as da DHL, FEDEX, UPS e outras  e veja que o 
preço dos Correios é muito menor.

SOBERANIA E 
SEGURANÇA

Com privatização, o Estado 
perde soberania e a segu-

rança nacional é comprometida, 
pois é entregue a empresários o lucro da empresa, 
o controle do fluxo e o sigilo das correspondências
e encomendas, não só da população, como também
da justiça, por exemplo, que utiliza os Correios para
o transporte de processos, citações, intimações etc.

TRABALHADOR 
PAGA O ROMBO,
NÃO O GOVERNO
O Postalis é o fundo de aposentadoria complemen-
tar dos trabalhadores dos Correios. São eles que pa-
gam pelo rombo feito pela má gestão dos diretores 
indicados pelo governo e pelas aplicações erradas 
dos bancos, entre eles o BNY Mellon, dos Estados 
Unidos. Nenhum tostão sai do bolso do governo!

INTEGRA O PAÍS 
DE NORTE A SUL
É única empresa presente e que liga os 
5.570 municípios do país. Atua em áreas 
como educação e saúde, entregando as 
provas do ENEM, livros didáticos, vacinas 
e medicamentos em todas as cidades. Nas eleições, 
sua logística viabiliza a chegada de urnas eletrônicas 
em todas as sessões no mesmo horário.

ATENDE TODOS
O serviço postal é um direi-
to do povo e está previsto na 

Constituição Federal. Tem que ser estatal. Só assim 
pode garantir atendimento a todos. Para fazer isso, 
usa parte do lucro obtido nos 324 maiores municípios 
para atender os mais de 5 mil que dão prejuízo. Ne-
nhuma empresa privada garantirá serviço em locais 
pequenos, distantes e que não dão lucro. 
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Privatização dos Correios prejudica
toda a população e a economia do Brasil
Essa privatização é propaganda política do governo e visa a agradar as empresas 

nacionais e multinacionais que ele representa. Para a população e para o país 
traz prejuízo e retrocesso no direito à comunicação e na estrutura da economia

PRIVATIZAÇÃO 
AGRAVA O 
DESEMPREGO
As privatizações pioram o de-
semprego, o que é terr vel num pa s com mais de  
mil es de desempregados. Ao tomar o controle da 
empresa pública, empresários demitem uncionários 
para reduzir os já baixos salários e direitos.

Bons motivos para defender a empresa de Correios estatal

NÃO EXISTE 
MONOPÓLIO
EM ENCOMENDAS
A entrega de encomendas é área 

de livre concorrência em que atuam FEDEX, DHL, 
Amazon, UPS e centenas de outras empresas, como 
o aplicativo Rappi. O monopólio se resume a Cartas
simples, Telegramas e Malotes e é necessário para
subsidiar e garantir a entrega onde não dá lucro.

INCENTIVO AO 
E-COMMERCE
Possue as menores tarifas do 
mundo e atende mesmo em lug-
ares não lucrativos. Isso favorece 
empresas de E-commerce (vendas pela internet).
Elas contam com a eficiência dos Correios, que entre-
gam com 99% de acertabilidade encomendas valiosas 
de maneira segura e confiável. Até a concorrência usa 
os Correios para viabilizar entregas onde ela não vai.

SERVIÇO SOCIAL
E CONFIABILIDADE 
Os Correios prestam um Serviço 
Social de grande relevância. Não é pra dar lucro, é 
pra atender o povo, o que faz muito bem, ao ponto de 
ser manter como a empresa de maior confiabilidade 
dos brasileiros, mesmo com o governo piorando os 
serviços para justificar uma privatização.

BANCO POSTAL
Cumpre funções bancárias em 
2.230 cidades onde não existem 

bancos, sendo a única instituição financeira a atender 
seus moradores e negócios locais. Sem esse serviço 
bancário a economia dessas cidades vai declinar e a 
população empobrecer e precisar se deslocar longas 
distâncias para efetuar transações econômicas.

PRIVATIZAÇÃO 
NÃO FUNCIONA

Mais de 80% dos Correios no Mundo são Estatais. A 
maioria dos países que privatizaram os Correios teve 
problemas e voltou atrás, pois a empresa pública vai 
aonde as privadas não vão e com preços menores. In-
centivada pelo governo a La Poste (Correios da França) 
presta até assistência social, como visitas de carteiros a 
idosos, e é dona de 49% da Jadlog, que atua no Brasil. 




