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Carta 0290/2016 – GEVEC/DR/MG  
 
 

    Belo Horizonte/MG, 04 de agosto de 2016. 
 
 

 

 

Assunto: Atualização das regras dos serviços de encomendas 
 
 
Prezado (a) Senhor (a), 

 
Ao analisar as demandas dos clientes e ofertas do mercado, os Correios 

identificaram a necessidade de realinhar seu portfólio de encomendas, com melhor 

definição dos atributos de cada linha de produto. Nesse sentido, informamos as novas 

características para o serviço de encomendas, que entrarão em vigor a partir de 

22/08/2016, e facilitarão a escolha quanto à utilização das linhas Premium, Expressa ou 

Standard.  

 

A partir da data mencionada, somente os serviços SEDEX, SEDEX Hoje, SEDEX 

10, SEDEX 12 e e-SEDEX oferecerão indenização por atraso de entrega. Nos serviços SEDEX 

Hoje, SEDEX 10 e SEDEX 12 (linha Premium), os Correios passarão a garantir a devolução de 

100% dos valores pagos a título de postagem, nos casos de entrega com atraso. Está 

prevista a implantação, a partir de setembro, de regra de escalonamento de indenização, 

conforme dias de atraso, do SEDEX e  e-SEDEX (linha Expressa): 10% sobre o valor da 

postagem para 1 dia de atraso, 20% para 2 dias de atraso e 30% para 3 ou mais dias de 

atraso. 

 

Além disso, o limite de declaração de valor para envio de encomendas PAC 

(linha Standard) passará a ser de R$ 3.000,00, que representa o perfil dos objetos atualmente 

postados nessa modalidade. Não haverá alteração no limite de declaração de valor dos 

demais serviços.   
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Nossos estudos demonstraram também que a terceira tentativa de entrega do 

serviço PAC tem efetividade muito baixa. Decorrente disso, a disponibilização do objeto 

para retirada pelo destinatário, em unidade dos Correios, será antecipada, passando a ser 

imediatamente após a segunda tentativa frustrada. 

 

Por oportuno acrescentamos que, no intuito de aumentar o sucesso das 

entregas, os Correios disponibilizam, sem custo adicional, o envio de mensagens SMS ao 

destinatário e/ou ao remetente com informações sobre a situação da entrega, incluindo o 

aviso de saída do carteiro para entrega da encomenda. O cadastramento do celular pode 

ser realizado no ato da postagem ou posteriormente, no site www.correios.com.br 

 

Todas as informações estarão disponíveis em nosso site e também nas tabelas 

de preços dos Correios. Caso tenha interesse em saber mais sobre os assuntos 

mencionados, entre em contato com o seu representante comercial.  

 

 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
 
 

AILTON RICARDO DE ARAÚJO FOGOS 
Gerente de Vendas Corporativas DR/MG 

 




