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SUMÁRIO 

Abordando a Política Empresarial como a disciplina mais diretamente ligada à 

direção geral da empresa, a dissertação apresenta um modelo de análise onde o 

Marketing é enfocado de forma inovadora. Analisa o papel do Estado como um dos 

componentes integrantes da Política Empresarial, introduz o leitor nos principais 

conceitos do "Modelo Strategor" criado pelo Centre HEC-ISA e aprofunda na 

formação e gerência da Imagem dentro de uma orientação estratégica mais ampla 

com ênfase nos aspectos mercadológicos. 

Diante desse quadro referencial, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

(ECT) é analisada através de entrevistas e observações participativas com seus 

principais estrategistas relatando como nesse caso concreto a Política Empresarial 

afetou o gerenciamento da Imagem Corporativa. 

Palavras-Chave: Política Empresarial - Estratégia - Estrutura - Decisão -

Identidade - Estado - Governo - Marketing - Posicionamento - Imagem - Percepção -

Gerência. 
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ABSTRACT 

Considering Business Policy as the major discipline directly linked to the 

general management of a company, the thesis presents an analysis modef in which 

Marketing is focused under a new perspective. It analyses the role of the State as an 

active component of the Business Policy, introduces the reader to the main concepts 

of the Strategor model created by the Centre HEC-ISA and examines the company's 

Image formation and management based on wider strategic orientation emphasizing 

market aspects. 

Using the previously established set of references, the author anafyses the 

Brazilian Enterprise of Posts and Telegraphs (ECT) through interviews and shared 

observations whit its most important strategists, describing how, in this specific case, 

the company's Business Policy affected the management of its Corporative Image. 

Key Words: Business Policy, Strategy, Structure, Decision, Identity, State, 

Government, Marketing, Positioning, Image, Perception, Management. 
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INTRODUÇÃO 

Hoje podemos falar de um novo tipo de consumidor. 

Ele exige um tratamento individual e procura produtos e empresas que 

atendam as suas necessidades específicas. Tem um conhecimento mais sofisticado 

das escolhas possíveis, pois a velocidade da informação e sua disponibilidade 

permitem-lhe saber como essas mesmas necessidades são atendidas em outras partes 

do globo. 

Num ambiente cada vez mais competitivo as empresas. armam-se com 

ferramentas sofisticadas que permitem um tratamento veloz da informação a custos 

decrescentes devido as novas descobertas tecnológicas. 

Não há dúvida, que essa atmosfera que respiramos nas relações de consumo 

afeta a empresa estatal que também tem clientes e se movimenta na esfera de 

problemas semelhantes. No mundo moderno tudo concorre com tudo pela mesma 

renda destinada ao consumo. 

No Brasil, essa questão é ainda mais interessante no momento em que as 

discussões sobre o papel do Estado estão na ordem do dia. 

Qual é o papel de uma empresa estatal no cenário competitivo? 

Nessa monografia, procuramos mostrar como uma empresa pública necessita 

também de uma abordagem empresarial, mais especificamente necessita definir a 

sua Política de Empresa, equacionando seus elementos de forma harmônica. 

De um modo especial, enfocamos a área de Marketing, ultrapassando os 

moldes estreitos de analisar esse ramo do conhecimento como mais uma função 

dentro da empresa. Marketing trata do que é mais precioso para uma organização: o 

cliente. 

Quando montamos nosso quadro referencial destacamos três tópicos: o papel 

do Estado, a Política da Empresa e a Imagem. Nesse último item situa-se o diálogo 

com o cliente e com outros públicos relevantes para a empresa. 
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Sucintamente podemos dizer que esses pontos preparam- nos para uma análise 

posterior que já contempla a instituição que será o objeto dessa monografia, a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 

Abordaremos o histórico da organização, sua evolução e situação atual 

(especialmente o período 1988-1994), para posteriormente, concentrarmo-nos na 

análise da Política da Empresa com foco no mercado e a partir dessa análise 

verificar como, nessa instituição, os elementos formadores da Imagem eram 

gerenciados, através de orientações estratégicas. 

Finalizando, concluímos o estudo do caso da ECT procurando cumprir os 

objetivos propostos, fazendo uma síntese entre a teoria e a realidade concreta 

analisada. 
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Capítulo I 

QUADRO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA E 
ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Quadro Conceitual de Referência 

Nessa monografia o quadro conceitual de referência está apoiado em três 

temas básicos. 

o primeiro trata do papel do Estado, já que para uma organização pública 

como a ECT é essencial saber como as forças políticas influenciam os rumos da 

organização. 

O próximo tema abordado é o Marketing numa visão ampla como integrador 

e viabilizador de negócios inserido na Política da Empresa. 

Por fim trataremos do tema da Imagem como fundamental ao êxito das 

estratégias mercadológicas e da própria Estratégia Empresarial 1
• 

Os novos rumos do papel do Estado. 

A intervenção estatal remonta do tempo do Brasil colônia onde o Governo 

procurava ter sob o seu domínio as principais atividades econômicas da 

comunidade conquistada. 

Das capitanias hereditárias até a criação de serviços específicos como a Casa 

da Moeda e a Imprensa Régia, a ação intervencionista manteve-se ao longo da 

história resistindo aos mais diversos ataques de índole liberal. 

No início do século XX e até a Segunda Guerra Mundial, o Estado atuava 

comedidamente. Dominava parcialmente alguns setores ligados ao transporte 

ferroviário e marítimo e já começava atuar no setor bancário com a criação de 

I Política da Empresa. Política Empresarial, Estratégia da Empresa e Estratégia Empresarial. nessa 

monografia são termos de significados semelhantes. 
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alguns bancos estaduais como o Banco de Crédito Real de Minas Gerais fundado 

em 1889. 

A crise de 1929 nos Estados Unidos repercutiu fortemente em outras 

economias do mundo e a ação intervencionista - legitimada pelos postulados 

keynesianos - começa a ganhar corpo, como diz Saravia2
: 

A sua legitimação pela doutrina econômica coincide com o auge das 
ideologias autoritárias e o descrédito relativo do liberalismo político. No 
Brasil, as tendências do momento traduzem na criação das autarquias 
reguladoras da produção e do comércio e na promulgação de programas 
e normas que legitimavam a posse, pelo Governo, de meios decisivos 
para conduzir a vida econômica. 

No entanto, foi depois da Segunda Grande Guerra que o Estado assumiu um 

papel preponderante no desenvolvimento econômico atuando como um grande 

empresário. O abastecimento logístico dos insumos de guerra, proporcionaram um 

novo modo de organizar a produção comandado pelo Estado que, aproveitando o 

momento político criado pela Revolução de 30 sob o comando de Getúlio Vargas, 

prioriza o crescimento industrial enfraquecendo os setores agrários-exportadores 

que predominavam em toda a fase anterior da República. 

Cresce, juntamente como setor industrial, um sentimento nacionalista, onde o 

próprio estilo do presidente Vargas funcionava como estímulo encorajador das 

medidas para a criação de uma infra-estrutura básica, melhor distribuição da renda, 

melhores condições para os trabalhadores, organização de sindicatos etc. Ao Estado 

cabia o papel de conciliador entre os conflitos do capital e do trabalho. 

Com motivos de conveniência, como por exemplo, o processo de substituição 

de importações, o Estado foi expandindo a sua atuação para setores tipicamente 

característicos da iniciativa privada, como diz Saravia3
: 

O argumento de que o Estado só intervinha quando a iniciativa privada 
não queria ou não podia fazê-lo - o caráter supletório ou subsidiário da 
ação estatal - raramente foi sincero. Sua presença permanente na prédica 
oficial e sua consagração constitucional, não modificam uma realidade 

2 E. Saravia. O sistema empresarial público no Brasil: gênese e tendências atuais; Brasília: 

IPENCEPAL. 1988. pg. 2 

3 ibid. pg. 4. 
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que vai além do discurso racional e explícito: o Estado intervém toda a 
vez que o processo político e econômico assim o exigir. 

o Estado passou a associar a sua atuação ao próprio conceito de 

desenvolvimento econômico garantindo a infra-estrutura para que o capital privado 

e internacional pudesse arcar com o esforço de industrialização identificado como 

sinônimo de desenvolvimento. 

Somente o Estado tinha condições de investir a soma enorme de capital 

necessária para promover a instalação da base industrial e arcar com serviços 

públicos de manutenção dessas atividades como água, luz, estradas etc. 

A criação do BNDE ( Banco Nacional de Desenvolvimento- Econômico) em 

1952 é uma das expressões da intenção do Estado de comandar a criação e 

modernização da infra-estrutura industrial. 

Com Juscelino na presidência, o Governo faz uma opção internacionalista e, 

sem modificar na sua essência o papel do Estado, amplia os seus instrumentos para 

buscar capital onde pudessem ser encontrados. Para tal, as empresas criadas, via 

administração indireta, serviam como uma luva para agilizar o processo, muitas 

vezes, litigioso entre o Poder Executivo e o Congresso; não é à toa que Saravia4 

afirma que nesse período as sociedades de economia mista corresponderam a 

70,77% dos empreendimentos do Governo Federal. 

Vários autores concordam que é o momento de maior expansão do setor 

empresarial público (ver Saravia5 
, Evans6

, Coutinho\ Tudo funciona como em um 

movimento circular: o processo produz empresas que, por sua vez, realimentam o 

processo. A lógica de funcionamento é muito semelhante a que se encontra na 

empresa privada: conquistar mercados, atrair clientes, desenvolver sistemas de 

relações com fornecedores, lobbies para compras, etc. 

4 ibid. pg. 6 

5 ibid. pg.7 

6 P. Evans, A Tríplice Aliança: as mu/tinacionais. as estatais e o capital nacional no 

desenvolvimento dependente brasileiro. Rio de Janeiro: Zahar, 28 ed., 1982. 

7 L. Coutinho. Setor Produtivo Estatal: autonomia e limites. Rio de Janeiro: Ensaios de Opinião. 

5:28-33. 1977. 
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A origem do capital passa a ser secundária na luta pela sobrevivência. 

No entanto, com a Revolução de 64 é que o Estado mais se aperfeiçoa como 

interventor na economia. A aliança militar-tecnocrática acentua o critério da 

racionalidade instrumental e o Governo começa a querer buscar, de uma forma 

mais disciplinada e determinada, resultados de eficácia e eficiência que pudessem 

ter forte influência na opinião pública facilitando a aceitação do estilo militar no 

comando da sociedade. De alguma forma, o Estado empresário, nos anos 60, foi 

mais empresário do que antes. 

O Decreto-lei 200 de 25-02-67 e demais leis complementares distinguiam a 

Administração Direta da Indireta e possibilitaram a criação, por parte da União, de 

estruturas organizacionais mais complexas que poderiam agir com maior 

autonomia. A Administração Direta, também dita centralizada, é constituída pelos 

serviços relativos a Presidência da República e aos Ministérios, já a Administração 

Indireta ou descentralizada compreendem as Autarquias, Empresas Públicas e 

Sociedades de Economia Mista. 

Nos anos 70, amplia-se o crescimento das atividades das estatais e surgem as 

Holdings, onde sob o comando de uma empresa mãe, geralmente sediada na 

Capital Federal, o Governo controla as atividades de subsidiárias, coligadas e 

controladas interferindo em ramos e setores de atividades, muitas vezes, não ligados 

a atividade principal da empresa-mãe, mas que por outras razões de conveniência, 

as Holdings decidem atuar, como por ex. o caso da extinta Interbrás, uma 

controlada do Sistema Petrobrás que atuava no comércio exterior com produtos não 

produzidos pela empresa. 

Nos anos 80, a crise financeira - em parte pelos choques de petróleo de 1974 

e 1979 que perturbaram a economia mundial - que atinge o Brasil deixa o Governo 

muito preocupado com o crescimento do déficit público. Localiza-se na 

transferência de recursos do setor público para o setor privado uma das causas 

principais desse déficit e assiste-se uma gradual descapitalização das empresas 

estatais.8 

8 R. Oliveira, Estado: o empresário e a empresa: o caso da Embratel (Dissertação de Mestrado), Rio 

de Janeiro: EBAP, 1990. 
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Numa tentativa de controlar melhor suas próprias criaturas, o Estado cria em 

1979 e começa a operar em 1980 a SEST (Secretaria de Controle das Empresas 

Estatais) que tinha como missão a auditagem das empresas estatais de modo a evitar 

o aumento da inflação, do déficit fiscal e a dívida externa. Segundo Saravia9
; 

em 7987 foram baixados dois decretos do Poder Executivo (86.212 de 
75/07/87 e 86.275 de 75/72/87), que tinham por objetivo a 
transformação, transferência e desativação de empresas sob o controle do 
Governo Federal e o estabelecimento de restrições para a criação de 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e 
fundações. Os decretos amplos e minuciosos, estabeleceram uma 
Comissão Especial destinada a dar execução efetiva às medidas 
determinadas. 

Essa Comissão Especial fez muito pouco. Em três anos de trabalho apenas 18 

empresas foram transferidas para a iniciativa privada e nenhuma delas significou 

uma economia importante para o Estado. 

Somente no início do anos 90 com o Governo Collor, as bandeiras da 

privatização e do afastamento do Estado das atividades produtivas ganham força. O 

discurso neoliberal é o mais ouvido em todo o mundo, principalmente 

desenvolvido, e a reforma do Estado uma questão de urgência para resolver os 

graves problemas sociais que estão esboçados para o terceiro milênio. 

Mesmo com o afastamento do Presidente Collor pelo processo de 

impeachment, a bandeira da privatização continuou hasteada e o Presidente Itamar 

conseguiu mais resultados do que todos os seus antecessores, privatizando empresas 

com um passado ligado a cultura nacionalista como é o caso da CSN, facilitando o 

caminho para que o governo do Presidente Fernando Henrique pudesse atacar os 

segmentos mais solicitados para a privatização como o da telecomunicações, 

petróleo, mineração entre outros. 

9 E. Saravia. op.cit. pg. 54. 
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Gestão e eficácia das Empresas Estatais. 

Setores público e privado não podem ser tomados como sistemas separados e 

independentes. Muitos erros de avaliação das empresas geridas pelo Governo vem 

da tentativa de aplicação dos mesmos parâmetros com que se avalia a empresa 

privada. 

Aplica-se nessa relação o método analógico. 

"O pensamento analógico se diversifica de acordo com as variações do real 

que nos é oferecido através do sensível. Pôr isso é capaz de salvar o qualitativo e de 

flexibilizar-se para acolher a diferença sem perder a identidade."lO 'Com palavras de 

Octávio Paz": 

A analogia é a ciência das correspondências. Só que é uma ciência que 
não vive a não ser pelas diferenças: precisamente porque isto não é 
aquilo, é possível fazer uma ponte entre isto e aquilo. A ponte é a palavra 
como ou a palavra é: isto é como aquilo, isto é aquilo. A ponte não 
suprime a distância: é uma mediação; tampouco anula as diferenças: 
estabelece uma relação em termos distintos. A analogia é a metáfora na 
qual a alteridade se imagina unidade e a diferença se projeta 
ilusoriamente como identidade. Pela analogia a paisagem confusa da 
pluralidade e da heterogeneidade se ordena e se faz inteligfve/; a 
analogia é a operação por meio da qual, graças a um jogo de 
semelhanças, aceitamos as diferenças. A analogia não suprime as 
diferenças: as redime, torna tolerável sua existência. 

As empresas públicas atuam em condições substancialmente distintas do 

ambiente que possibilita o sucesso das empresas privadas, como ressalta um estudo 

da consultoria Procenge 12: 

A moderna empresa privada, se bem que continue sujeita à sanção do 
mercado, busca uma posição de maior influência, principalmente através 
do dinamismo do Marketing e do desenvolvimento tecnológico. Seu 
objetivo já não é simplesmente adaptar-se a uma situação de mercado e 
a uma realidade ambiental, mas participar efetivamente da mode/ação 
desse mercado em benefício próprio. 

10 A. LIano. La nueva Sensihilidad, Madrid: Espasa-Calpe. 1988. pg.215. 

11 ibid. pgs 216-217. 

12 Procenge. Gestão c Eficácia nas Estatais. Cadernos Procenge n.]". Recife: Autor. 1988. pg 18. 
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É impossível separar a empresa pública do poder político que lhe é externo. 

Na verdade, "a dependência governamental deve ser considerada uma variável 

contingencial e, como tal, integrada aos passos e sistemas de planejamento".13 Isso 

significa que tanto a criação como a sobrevivência desses organismos públicos não 

dependem exclusivamente de sua direção ou dos resultados obtidos. 

As regras são rígidas, voltadas para detalhes do funcionamento da 

organização, as vezes ou quase sempre impostas por estruturas centralizadas que 

não conhecem as atividades concretas onde as operações mais importantes da 

empresa acontecem, por exemplo, nas organizações de serviços públicos tudo o 

que diz respeito aos clientes usuários do serviço. 

O empenho da gerência é voltado para o enquadramento dos indivíduos nos 

limites pré-estabelecidos pelas normas e regras e as avaliações de desempenho 

focalizam esse aspecto colocando os resultados em segundo plano ou simplesmente 

omitindo-os. 

As empresas privadas quando colocam em prática um plano de ação o fazem 

integrando os diversos fatores organizacionais procurando que tudo funcione com 

uma diretriz superior capaz de ser controlada e flexibilizada de acordo com os 

outputs gerados pelo andamento do processo. Nas organizações públicas essa 

integração não vêm antes de um ajuste político nas operações de comando, que não 

raras vezes, são heterogêneos voltados para múltiplos interesses. Grande parte do 

tempo que seria empregado na execução das tarefas acaba sendo utilizado para 

produzir um mínimo de coerência entre as diferentes políticas governamentais a fim 

de não acontecer que uma provoque a destruição ou anulação da outra. 

A organização pública enfatiza a competência técnica como ponto positivo da 

sua cultura, mas muitas vezes, essa competência é voltada para a gestão da verba 

orçamentária. A principal característica desse comportamento, segundo o relatório 

da Procenge l4
: 

é voltar-se exclusivamente para as discussões, negociações e decisões a 
respeito da compra de material e contratação de serviços de terceiros, 

J 3 E. Araújo. Missão Estratégica em Organizações Geridas pelo Governo, Revista de Administração. 

São Paulo 25(3): 43-53. julho/setembro. 1990. 

14 Procenge. op.cit. pg.29-30 
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dos valores financeiros a serem alocados, bloqueados e empenhados, e 
dos cortes, acréscimos e transferências relativas aos itens de despesas. 
Para proteger sua dotação para o próximo período, cada gerente terá o 
cuidado de esgotar todos os recursos financeiros que lhe forem 
destinados. Cedo aprenderá que as economias feitas na execução de suas 
atividades redundarão na redução do montante de recursos que lhe será 
destinado no próximo orçamento. Dessa forma, sentir-se-á menos 
inclinado a insistir na redução de custos como uma meta digna de ser 
perseguida. 

Outra questão interessante que afeta o desempenho de uma empresa pública 

são os laços de "lealdade" que se entrelaçam na atuação do gerente público. Ele 

está ligado a um grupo político de origem e por mais independente que queira 

manter-se dentro da organização sempre há, no mínimo, um apoio tácito para 

viabilizar a permanência. Outras ligações políticas posteriores podem conflitar com 

as de origem causando certos impasses prejudiciais ao bom desempenho. 

Com toda essa gama de relacionamentos o gerente público acaba por voltar-se 

mais para a sua própria carreira e o seu futuro político dentro do Governo do que 

para os objetivos da organização. Estes correm o risco de somente serem 

perseguidos, se forem instrumento de ascensão para postos mais importantes. 

Em termos organizacionais essa fragilidade de comando - por estar sempre na 

expectativa do que sua atitude poderá gerar em tantos outros grupos - acaba por 

diluir a capacidade e a autoridade para influenciar os subordinados. As cobranças 

de prazos, de economia de custos, de qualidade, ficam sufocadas e dependentes do 

futuro político que o gerente espera conquistar. 

Sem dúvida, a estabilidade no emprego facilita o desenvolvimento dessas 

relações diluindo a importância de que um possível rompimento político afetasse a 

organização. Ela se refugia na impessoalidade do empregador e numa certa 

permissividade no seu funcionamento. 

O grau e a natureza da dependência governamental é que poderá fazer com 

que certas organizações públicas obtenham melhores resultados que outras. 

A empresa estatal convive com uma contradição nada fácil de administrar. Por 

um lado, ela foi criada pelo aparelho do Estado para ser um instrumento mais ágil 

na execução das políticas públicas. Ela foi concebida como uma solução para 
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superar os entraves burocráticos comuns à ação do Estado, o que pressupõe a 

adoção de uma lógica empresarial. 

No entanto, essa lógica ao ser levada à prática cria suas próprias leis e foge do 

controle da administração central que novamente procura obstaculizar essa ação 

com mais entraves burocráticos dos quais quereria fugir inicialmente. 

O que acontece na prática é que o jogo político estabelecerá uma negociação 

contínua relativa aos privilégios controlados pelo Estado. Os grupos privados fazem 

alianças com os segmentos burocráticos criando um certo capitalismo sem risco 

onde o Estado pode a qualquer momento mais crítico atuar como um hospital para 

curar empresas doentes. 

O Banco Mundial 15no seu relatório de 1994 enfatiza que a solução para a 

eficiência do Estado passa pela adoção de bases empresariais na administração 

pública. 

Segundo o próprio relatório, aumentar a eficácia do setor público é válido 

pelos seguintes motivos: 

O considerando-se o atual predomínio governamental, continuará 

cabendo ao setor público a responsabilidade básica pelos serviços de infra

estrutura na maioria dos países e na maioria dos setores, num futuro próximo. 

O mesmo que haja participação de um setor privado dinâmico, certos 

setores - como malhas viárias e grandes obras públicas - continuarão, em sua 

maioria, na esfera pública. 

O só um setor público eficaz poderá facilitar a participação do setor 

privado - é bem pouco provável que um departamento de obras públicas 

desmotivado e ineficiente possa mobilizar a vontade ou a capacidade de 

terceirizar a manutenção de rodovias. 

O os Governos de muitos países em desenvolvimento decidirão (por 

motivos estratégicos, políticos ou de regulamentação) manter no setor público 

grande parte da responsabilidade pela construção e pelo funcionamento da infra

estrutura, como ocorreu em muitos países de alta renda. 

15 Banco Mundial. Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 1994. distribuição no Brasil pela 

Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro. 1994. pgs. 39-48. 
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o relatório ainda sugere que essa base empresarial seja apoiada em três 

caracterí st i cas: 

1- metas coerentes e bem definidas de prestação de serviços. 

2- administração autônoma, sendo responsáveis pelos resultados tanto os 

empresários quanto os empregados. 

3- independência financeira. 

Os problemas de certa forma já foram abordados anteriormente para que isso 

se efetue, mas podemos enumerá-los se uma forma sucinta: 

a) harmonização dos objetivos econômicos, sociais e políticos. 

b) restrições à atribuição de responsabilidade e à gratificação pelo bom 

desempenho. 

c) condição financeira dependente de decisões orçamentárias. 

d) desempenho e fixação de preços determinados por critérios políticos. 

A solução que alguns governos estão adotando passa por uma transferência de 

capital do setor público para o setor privado via privatização. Esse ponto de vista foi 

muitas vezes tomado radicalmente como se o simples desatrelamento da tutela do 

Estado tornasse automaticamente eficiente a nova empresa. 

Não podemos tomar a privatização como a solução para todos os problemas 

sobre gestão de estatais. Osborne e Gaebler16 afirmam que: 

pg.48. 

com efeito, a privatização é simplesmente o ponto de partida errado para 
discutir o papel do Governo. Serviços podem ser contratados, ou 
transferidos para o setor privado, mas o mesmo não acontece com a 
orientação governamental. É verdade que podemos privatizar certas 
funções tópicas de orientação, mas não o processo geral. Se o 
fizéssemos, não disporíamos de um mecanismo para tomar decisões 
coletivas, de um modo de estabelecer as regras do mercado, de meios 
para aplicar as regras de conduta. Perderíamos todo o sentido de 
eqüidade e de altruísmo: seria difícil manter os serviços que não 
gerassem lucros - tais como a construção de casas para os sem-teto ou o 
atendimento médico aos pobres. 

16 D.Osbome. & T. Gaebler, Reinventando o Governo, Brasília: MH Comunicação, 28 ed, 1994, 
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Nesse esforço por concretizar a forma de atuação do Estado o relatório do 

Banco Mundial!7 aponta três meios de estruturar as relações entre os Governos e os 

provedores de infra-estrutura: 

O Acordos de desemDenho: determinam todas as decisões no setor 
I 

público. Tais acordos tentam atribuir mais responsabilidades aos empregados e 

administradores e definir melhor as operações, tornando claras as expectativas de 

desempenho, as funções, as responsabilidades e as recompensas para todos os 

participantes do processo. 

O Contratos de administração: transferem para o setor privado de 

serviços a responsabilidade pela gerência de operações em setores como portos, 

eletricidade e água. Tais contratos propiciam maior autonomia administrativa e 

reduzem os riscos de interferência política nas operações quotidianas da entidade 

pública. 

O Contratos de serviço: transferem ao setor privado a responsabilidade 

pela prestação de serviços específicos a custo mais baixo e pelo desenvolvimento 

das técnicas e do know-how específicos de que o setor público carece - como a 

engenharia de projetos. Quando bem formulados, esses contratos corrigem as 

deficiências organizacionais. E podem ter a mesma eficácia em departamentos de 

obras públicas e em serviços públicos. São contratos que muitos Governos vêem 

com bons olhos, porque não exigem que se abra mão da propriedade pública. 

Podemos concluir que não se trata de responder a questão quanto de Estado 

devemos ter, mas de ter o tipo adequado de Estado. Não é uma questão de mais ou 

de menos e sim de melhor. O Governo é o instrumento que utilizamos para 

solucionar coletivamente os nossos problemas e atender as necessidades da 

sociedade. Como essas necessidades são dinâmicas e complexas, o instrumento 

deve ser periodicamente adaptado para chegar a cumprir com eficácia a sua missão. 

17 Banco Mundial. op. cit. 
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Política Empresarial com o foco no mercado 

Compreender a vida das instituições e o seu entorno não é mais do que um 

capítulo da nova complexidade que acompanha a vida humana. 

E a complexidade atual não é a mesma de épocas passadas. Nossos recursos 

intelectuais e operativos são insuficientes para nos darmos conta da complexidade, 

para reduzi-Ia e para gerenciá-Ia. E esta é uma questão que afeta as empresas cuja 

missão é gerenciar a complexidade. Uma empresa triunfa, obtém êxito, quando 

consegue gerir com eficácia o setor de complexidade que lhe afeta. Da mesma 

forma que por trás de um fracasso empresarial está uma precipitada simplificação da 

complexidade, trazendo como conseqüência uma resposta ineficiente aos desafios 

da ambiência. 

Não é fácil escolher uma linha de análise diante de tantas existentes para 

enfrentar essa tarefa. Nesse trabalho optamos por um estudo intitulado Strategor18
-

Estratégia, Estrutura, Decisão, Identidade -Política Global da Empresa - elaborado 

pelo Departamento de Estratégia e Política Empresarial do Centre HEC-ISA (França). 

As quatro faces da Política Empresarial 

ESTRATÉGIA 

ESTRUTURA 

IDENTIDADE 

DECISÃO 

A Política Empresarial pode ser 

entendida como um tetraedro composto 

por quatro faces: Estratégia, Estrutura, 

Decisão e Identidade.(fig. 1) 

O primeiro fato fundamental é que 

qualquer mudança ou ação numa das 

faces afeta ou traz conseqüências para 

Figura 1 Tetraedro da Polllica Empresarial segundo o HEC-ISA todas as demais. 

18 HEC-ISA. Departamento de Estratégia e Política Empresarial. Strategor -Estratégia. Estrutura. 

Decisão. ldentidade- Política Global da Empresa. Lisboa: Dom Quixote. 1993. 
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A Política Empresarial tem por objeto a empresa enquanto protagonista da vida 

econômica e social. Ela visa conhecer os determinantes, endógenos e exógenos, a 

fim de explicar os seus comportamentos passados, prever e sobretudo orientar os 
, 19 

seus comportamentos futuros. E Albrecht quem diz: 

Provavelmente não é possível nem mesmo antecipar as mudanças mais 
importantes que estão para acontecer. Você enfrentará ondas de choque, 
tendências e acontecimentos que não pode controlar e, na maioria dos 
casos, não pode predizer. A projeção do futuro deveria levar em conta o 
fato de que acertar na mosca dos alvos de qualquer plano que possa ser 
elaborado é quase acidental. Assim, deve-se deixar de lado o processo de 
planejamento e substituí-lo por um processo de ação-estratégia mais pró
ativo, adaptativo e versátil. Projetar o futuro não é tão fácil quanto 
escrever um plano e colocá-lo no arquivo. É um processo mental 
constantemente ativo que gera estratégias de ação para capitalizar os 
desdobramentos do ambiente. 

Processo ação-estratégia sugere a idéia explanada no livro de Ries e Trout20 

onde eles afirmam: "encontre uma tática que funcione e depois transforme-a em 

uma estratégia". A tática determina a estratégia e, em seguida, a estratégia dirige a 

tática. Dizer que uma é mais importante do que a outra é perder a essência do 

"processo bottom-up". O aspecto crucial do sucesso do Marketing é o 

relacionamento entre tática e estratégia.21 

Por considerar a empresa como uma totalidade, a Política Empresarial está 

mais diretamente ligada a direção geral, enquanto que as demais funções tais como, 

finanças e recursos humanos consideram senão um aspecto dessa totalidade. 

A empresa é uma entidade com objetivos próprios. O objetivo organizacional 

é, segundo Etzioni22
, uma situação desejada que a empresa tenta atingir. Para 

Richers23 
/I é a razão de ser de uma empresa" que procurará alcança-lo através de 

alguns meios específicos. 

19 K. Albrecht. Programando o Futuro: o Trem da Linha Norte, São Paulo: Makron, 1995, pg.58. 

20 A. Ries. & 1. Trout. Afarketing de Guerra 11: a ação. São Paulo: Makron. 1989.pg.lO. 

21 'b'd 4 1 1 . pg.l . 

22 A. Etzioni. Afodern Organizations, Englewood Cliffs: Pretince-Hall. 1964. 

23 R. Richers. Objetivos como razão de ser da empresa, Revista de Administração de Empresas. São 

Paulo: FGV. 34(1): 50-62. Jan-Fev.1994. 
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A escolha dos objetivos gerais e dos meios manifestam a liberdade da empresa, 

o que nos leva a conclusão de que a Política Empresarial é a ciência-arte da 

I iberdade da empresa. 

Estratégia 

A Estratégia pode ser entendida com o exercício de escolhas dentro da Política 

Empresarial. Foi concebida a partir da aplicação de teorias econômicas à empresa, 

onde a noção de concorrência era a base do raciocínio. 

A concorrência evoca o estado de guerra daí a utilização do termo Estratégia 

de origem militar. Na Grécia antiga a expressão era utilizada para referir-se a 

armada e ao general que dispõe suas tropas sobre o campo de batalha.24 

A realidade, hoje, apresenta novos enfoques além do concorrencial 

caminhando para o relacional, que se desenvolve num contexto, não de 

afrontamento, mas de entendimento e parceria. 

Historicamente, os primeiros modelos de análise estratégica foram 

desenvolvidos nos Estados Unidos, na década de sessenta. 

Autores como Ansoff25 e Chandler26 postularam alguns princípios básicos que 

seriam divergentes na forma, mas convergentes no conteúdo. 

Basicamente, a lógica do modelo compreende uma dupla dicotomia. Por um 

lado, o que é "interno" ( a empresa) e o que é "externo" (seu ambiente) e, de outro 

lado, o que é "dito"(a Estratégia formulada) e o que é "feito"( a implantação da 

Estratégia). 

Internamente, trata-se de fazer um diagnóstico daquilo que constituiu-se 

como forças e fraquezas da empresa, de modo a identificar sua competência 

24 P.R. Motta. Gestão Contemporânea: A Ciência e a Arte de ser dirigente. Rio de Janeiro:Record. 

1991. Para uma melhor compreensão das origens desse assunto sugiro a leitura do capítulo 4. 

25 L Ansoff. Corporate Slrategy. New York: McGraw-Hill. 1965. 

26 A. Chandler. Alfred. Stralegy and Structure. Cambridge:MIT Press. 1962. 
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distintiva, isto é, os elementos sobre os quais ela tenha interesse em fundar sua 

Estratégia face a concorrência. 

Externamente, a análise das ameaças e oportunidades susceptíveis de afetar a 

empresa, de modo a identificar as variáveis estratégicas próprias ao domínio de 

atividade (ou segmentos estratégicos) que ela escolherá. 

Mediante a aproximação, efetuada de modo interativo, da análise interna 
e da análise externa, podia-se então definir o campo do possível, isto é, 
o conjunto das opções abertas à empresa, e operar nesse campo uma 
escolha final. Esta última etapa estava, porém, submetida à consideração 
de um elemento suplementar, intitulado valores dos dirigentes, espécie 
de filtro moral através do qual as opções em causa deviam ser avaliadas. 
Deduziam-se daí as escolhas finais, e exprimiam-se em' termos de 
objetivos a atingir nos pares produto-mercado estabelecidos e de meios 
a mobilizar para o conseguir. 27 

Essa abordagem mostrou-se um tanto que ingênua, pois supõe que as 

intenções precedem os atos. Na realidade, a Estratégia mantém com as outras partes 

da Política Empresarial (Estrutura, Decisão e Identidade) relações múltiplas, onde ela 

acaba sendo mais um resultado do que um determinante. 

Ao longo do tempo os primeiros modelos propostos foram se concentrando 

sobre o essencial do pensamento estratégico. Essa essencialidade se resume ao 

conceito de vantagem concorrencial, cuja identificação, manutenção e defesa a 

longo prazo passa a ser o núcleo da Estratégia da empresa. 

Empresas, principalmente americanas, de consultoria como BCG (Boston 

Consulting Group), Arthur D. Little e McKinsey criaram seus próprios modelos, 

priorizando a análise de duas variáveis combinadas entre si: as taxas de crescimento 

do domínio de atividade e a fatia de mercado relativa da empresa nesse domínio. 

Nos anos 80, a contribuição de Porter2B apresenta uma visão renovada e 

ampliada das forças que, na ambiência, vão determinar o jogo concorrencial entre 

os competidores. Estas forças podem tomar configurações diferentes provocando a 

cada vez uma situação particular. Deste ponto de vista as empresas podem escolher 

uma Estratégia adaptada: ou seja, há várias estratégias possíveis, segundo o contexto 

27 HEC-ISA. op.cit. pg.24. 

28 M. Porter./:.:stratégia Competitiva. Rio de Janeiro: Campus. 1986. 
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concorrencial. Surge então a idéia de estratégias genéricas que é uma espécie de 

reserva na qual as empresas podem abastecer-se em função das suas necessidades. 

Nos domínios da Estratégia 

Compor a Estratégia é escolher as demandas que a empresa quer satisfazer e as 

ofertas que ela selecionará para essa finalidade. Esta afirmação tem várias 

implicações, como por exemplo, às demandas corresponderão a objetivos de 

mercado; as ofertas, uma alocação de recursos. 

As demandas e as ofertas devem em princípio se corresponder. Combinadas, 

elas formam o que se denomina domínio de atividade. A cada domínio corresponde 

uma combinação específica de fatores-chave de sucesso que marcam a diferença 

entre as performances das empresas. Tanto os domínios de atividades como os 

fatores podem ser únicos ou múltiplos. As combinações são ricas e propiciam 

também um fator de diferenciação. 

A Estratégia começa pela análise do domínio, de modo a determinar a 

natureza da intensidade da concorrência. Posteriormente, se define o valor atribuído 

a esse domínio, segundo a respectiva taxa de crescimento, de rentabilidade ou de 

risco, mas também em função dos próprios elementos da empresa. Para cada fator

chave de sucesso a empresa deve considerar qual é a sua real vantagem 

competitiva. 

Depois da análise, vem a escolha da Estratégia mais adaptada à situação. 

Existem, ao nível de um dado domínio de atividade, ao menos dois grandes 

tipos de estratégias. Segundo a natureza da vantagem competitiva, ela desenvolverá 

uma Estratégia de custos ( produzir mais barato que o concorrente e ditar os preços 

de mercado) ou uma Estratégia de diferenciação ( ser diferente da concorrência e 

fugir da competição de preços). A alternativa custo/diferenciação constitui a 

referência básica em relação à qual a empresa se identificará, podendo haver uma 

combinação ou variação destas duas estratégias, de modo que as possibilidades de 

escolha são variadas. 
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Quando a empresa não atua em setores monopolizados, o problema da 

segmentação estratégica de suas atividades é crucial. A existência de vários 

segmentos solicita uma coordenação e estruturação. É o objeto dos modelos de 

portfólio, onde parte relativa de cada segmento deve evoluir em função do todo, no 

longo prazo. O equilíbrio do portfólio é desejável de modo a manter um fluxo 

constante de rentabilidade. 

Pode-se ainda definir uma alternativa estratégica simples, que considere a 

maior parte das situações. Trata-se da opção pela especialização ou diversificação. 

A diversificação conheceu seu tempo oportuno num contexto de crescimento 

econômico elevado enquanto que a especialização tem sido -utilizada como 

alternativa em tempos de austeridade, mas a escolha depende muito da 

especificidade de cada empresa. O seu sucesso dependerá de uma adequada 

resposta aos domínios de atividade. 

Estratégia e Tecnologia 

Nos modelos clássicos de análise estratégica, os fatores tecnológicos intervêm 

fora da avaliação da posição concorrencial da empresa e são colocados entre um 

grande número de outros fatores. 

Cada vez mais se observa que a evolução tecnológica possui um efeito 

decisivo sobre a situação da empresa face aos seus concorrentes. São várias as 

empresas que tiveram grandes dificuldades ou até desapareceram em função das 

mudanças tecnológicas que afetaram seus domínios de atividade. A Graphoplex29 

era líder no segmento de réguas de cálculo que acabou desaparecendo com o 

invento das calculadoras eletrônicas. Mesmo grandes empresas foram diretamente 

ameaçadas pelas mudanças tecnológicas como é o caso da Lockheed30
, uma das 

principais construtoras aeronáuticas americanas que se viu eliminada do mercado 

de aviões de linha pela Boeing e Douglas porque havia se fixado sobre o turbo 

29 HEC-ISA. op. cit. pg.139. 

30 ibid. pg. 139. 
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propulsor e não sobre o turborreator. A IBM não foi suficientemente ágil para 

acompanhar a tendência, cada vez maior, da utilização de redes de 

microcomputadores em substituição aos mainframes, mercado que liderava com 

hegemonia. 

Alguns novos modelos - como é o caso do elaborado pelos consultores da 

Arthur D. Little - já contemplam a tecnologia numa posição diferenciada, propondo 

uma articulação mais estreita entre Estratégia e tecnologia. Essa análise leva em 

consideração o grau de maturidade da atividade, a posição competitiva e a posição 

tecnológica da empresa. 

Esta abordagem, no entanto, comporta uma certa ambigüidade, pois a posição 

competitiva da empresa não é independente da sua posição tecnológica. Neste 

sentido, P. Dussauge e B. Ramanantsoa31 propuseram a elaboração de uma grade de 

análise fundamentada sobre três variáveis mais nitidamente diferenciadas: 

1. o potencial de desenvolvimento da atividade (seu valor), variável 
clássica dos modelos de análise estratégica; 

2. a presença comercial da empresa no mercado, medida a partir de sua 
penetração, sua rede de distribuição, sua notoriedade e Imagem, esta 
última variável traduz o poder de controle da empresa sobre o 
consumidor; 

3. sua posição tecnológica, medida pelo grau de domínio das tecnologias 
chamadas a terem um impacto concorrencial maior - as tecnologias
chave de amanhã, segundo a tipologia da Arthur D. Little (ADL); esta 
última variável revela até que ponto a empresa se pode apoiar na 
tecnologia para garantir uma forte posição concorrencial.32 

Dependendo da definição de negócio adotada pela empresa o aspecto 

tecnológico pode ser preponderante na Estratégia, mas é óbvio que o cliente não 

pode ser esquecido. A combinação de competências tecnológicas e de mercado é 

que, mais facilmente, pode resultar em sucesso. 

31 ibid. pg. 147. 

32 ibid. pg.149. 
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Estrutura 

A outra face importante da Política da Empresa é a Estrutura. 

Uma vez escolhida a Estratégia torna-se necessário realizar a sua implantação 

e isso implica em mobilizar as pessoas da organização para que cumpram suas 

tarefas organizadas de alguma forma. 

As pessoas são diferentes pelos seus talentos, competências, visão de mundo e 

um longo etc. Tudo isso faz parte da complexidade inerente ao papel dos dirigentes 

que devem delegar a responsabilidade e imaginar modos de coordenação desse 

intricado conjunto. Esse aspecto na organização é designado por Estrutura que trata 

da repartição das tarefas assim como dos laços existentes entre os diferentes 

responsáveis destas tarefas. 

A implantação da Estratégia, para ser bem sucedida, pressupõe uma adaptação 

da Estrutura, mas por outro lado, a Estrutura dada influencia, de modo importante, a 

Estratégia que será escolhida. 

Os trabalhos de Chandler33 mostram a forte relação entre a Estratégia e a 

Estrutura de uma empresa. A condução pode ser feita basicamente de três formas: 

incrementai: pequenos detalhes durante um longo período de tempo podem 

gerar mudanças substanciais na organização 

revolucionária: quando o tempo urge e as mudanças não podem esperar. A 

estrutura simboliza a vontade de mudança estratégica. 

planejada: quando a necessidade de flexionar a Estratégia permite uma 

progressiva aprendizagem dos novos modos de ação exigidos. 

Qualquer que seja o modo de evolução, a adaptação da Estrutura apresenta 

sempre uma maior ou menor inércia. A passagem da reflexão intelectual para a 

ação choca-se com a rapidez ou a lentidão dos comportamentos, as dificuldades de 

comunicação e os jogos de poder inerentes a todo grupo humano. 

O abandono do modelo determinista (a Estratégia como determinante da 

Estrutura) restringe as idéias de Chandler a medida em que a Estratégia é um 

33 ibid. pg.183 
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determinante entre outros, em outras palavras, se aceitamos que a Estrutura 

preexiste à Estratégia, somos conduzidos a inverter o raciocínio de Chandler, 

afirmando que é a Estrutura que determina a Estratégia. Eis alguns pontos 

importantes: 

LEslrutura condiciona a visão dos estrategistas- ela pode ser um filtro na 

percepção que os estrategistas tem da ambiência. Por exemplo, uma organização 

que atua em mercados monopolizados pode dificultar o entendimento dos 

estrategistas dos mecanismos de mercado. 

a Estrutura condiciona as escolhas estratégicas- o modo como a estrutura trata 

a informação, pode frear, deformar ou até destruir os canais de comunicação entre 

os decisores e os executantes. Certas escolhas não poderão ser feitas porque 

antecipadamente já se prevê que não irão ser implementadas. 

a Estrutura limita a amplidão dos movimentos estratégicos- a capacidade de 

adaptação das organizações tem um limite. Muitas coisas não podem ser 

implementadas porque a velocidade de adaptação é menor do que a resposta do 

mercado. 

Parece-nos mais correto afirmar que, além do determinismo orientado da 

Estratégia para a Estrutura, existe entre estas duas dimensões uma relação de 

influência recíproca, uma relação dialética, que os dirigentes devem dominar se 

desejam agir eficazmente sobre o destino de suas empresas. 

A organização como um sistema vivo em constante relação com o seu 

ambiente, capaz de mudar de orientação mais ou menos voluntariamente, tem no 

modo como a Estrutura é concebida, maior ou menor capacidade de absorver o 

impactos internos e externos. 

A tradicional pirâmide, rígida e monolítica, deve ceder lugar as redes 

multiformes de alianças cuja duração é função do problema ou oportunidade que 

lhe deu origem. Esse caráter transformante da organização gera um poderoso 

sentimento coletivo que coloca a sua força não na eliminação, mas no reforço das 

especificidades de cada um. 
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Decisão 

Toda a empresa tem uma Estratégia, consciente ou não, coerente ou não. As 

mudanças decorrentes da Estratégia entre um momento M e um momento M+ 1 são 

conseqüências das escolhas estratégicas produzidas por processos chamados 

decisões. 

Por Decisão podemos entender não a escolha (resultado substancial do 

processo de decisão), mas a maneira, o co.mo a organização constrói a Decisão, ou 

em palavras mais simples como a organização decide a Decisão. É através da 

Decisão que as idéias, os sentimentos, as ambições, os medos -e toda a carga 

objetiva e subjetiva dos indivíduos transformam-se em ações estratégicas. 

A escolha da Estrutura e da Estratégia é realizada dentro de um campo de 

liberdade política daqueles que fazem essas escolhas que não podem ser apenas 

explicadas pelos dados dos problemas da Estratégia e da Estrutura, mas pelo modo 

como a organização trata desses problemas. 

Da mesma forma que a Estrutura e a Estratégia, a questão da Decisão também 

tem seus modelos: racionais, organizacionais, políticos etc. 

As práticas decisórias da empresa estão fortemente influenciadas pela 

repartição do poder interno e pelo ritmo de evolução do ambiente no qual a 

empresa se encontra. A combinação desse dois fatores permite esboçar uma 

tipologia das práticas decisórias conforme a tabela abaixo: 

A decisão Situações de decisão 

estratégica como: Emergente Antecipada Ocorrente 

A escolha de um Afastamento Análise Estratégica Decisão 

ator único racional Empresarial 

O produto de uma Adaptação Planificação Procedimentos de 

organização Administrativa Clássica Urgência 

O resultado de um Incrementalismo Jogo Político O grande jogo 

jogo político Interno 

Tabela I: tipologia das práticas decisórias. Fonte: Strategor. HEC-ISA pg. 333. 
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A situação de Decisão emergente caracteriza-se por não ser propriamente 

estratégica, mas derivada da implementação da Estratégia anterior. Os efeitos 

acumulados das microdecisões anteriores podem ter como resultado uma nova 

Estratégia. 

A situação de Decisão antecipada tem no tempo a sua principal dimensão. É a 

forma tradicional de planejamento estratégico que gera um documento escrito 

contemplando a Estratégia desejada: o que queremos fazer, onde queremos chegar. 

A Decisão ocorrente corresponde a um estímulo interno ou externo que 

provoca uma reorientação maior da Estratégia. 

Essa simplificação do processo decisório apenas esboça a variedade de 

mecanismos reais de decisão. A realidade é evidentemente mais ampla, mais 

complexa e abarca uma série de situações mistas, onde um tipo de decisão se 

confunde com os outros sem que um seja determinante. 

No caso em que vamos analisar é importante relembrar o que já dissemos no 

início desse capítulo sobre o papel do Estado. 

A multiplicação das situações nas quais o Estado aparece como parceiro da 

empresa, como cliente, fornecedor ou acionista é uma das razões do 

desenvolvimento das estratégias relacionais. Existe entre esse tipo de Estratégia e as 

práticas decisórias de tipo político uma forte conexão, sem que seja fácil determinar 

quem causa o que e quais são os efeitos. 

Os métodos decisórios da empresa devem se ajustar aos dos parceiros. O 

controle do processo de decisão de ambos torna-se um objetivo estratégico. Para 

atingi-lo, o comportamento político é, por natureza, o mais adaptado. 

O papel crescente do Estado e o desenvolvimento das estratégias relacionais 

não são, no entanto, os únicos fatores que conduzem a um poder mais repartido ao 

contrário da Imagem tradicional da empresa, vista como um centro único de 

decisão. 

A evolução das relações sociais, o poder sindical e seu engajamento no debate 

estratégico, a emergência dos poderes do consumidor e do poder ecológico, a 

importância crescente da mídia, todos estes elementos acabam reforçando as razões 
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que conduzem as empresas, cada vez mais, a adotarem práticas decisórias do tipo 

político. 

Identidade 

A Identidade de uma certa forma reúne a Estratégia, a Estrutura e a Decisão 

numa lógica mais ou menos coerente que permite distinguir a empresa de qualquer 

outra. "Ela dá a empresa uma certa continuidade: permite às pessoas identificar essa 

firma e, em certos casos, identificar-se com ela ". 34 

Além da Estratégia, Estrutura e Decisão há um quarto fator mais propriamente 

ligado a Identidade que denominaremos - como Larçon e ReitterJ5 
- imaginário 

organizacional que compreende o sistema cultural, os mitos, tabus, ritos, formações 

simbólicas e suas respectivas representações individuais e coletivas da organização. 

A cultura da empresa aparece como uma das manifestações da Identidade que 

agregada a outros fatores permitem a empresa sua continuidade, sua especificidade 

e coerência. No entanto, é o sistema cultural um dos mais importantes porque ele 

"forma um conjunto de valores, ideais, linguagens e racionalidades que estabelecem 

um conjunto de normas implícitas, que o indivíduo interioriza, e relativamente às 

quais ele situa inconscientemente os seus comportam en tos ", 36 

É através da cultura que uma empresa consegue integrar e homogeneizar os 

comportamentos individuais para realizar os seus objetivos. Os fatores estratégicos e 

estruturais ganham um reforço que ameniza e simplifica os sistemas de decisão. 

Certas atitudes e comportamentos, muitas vezes ilógicos, podem ser explicados com 

algum sucesso pela cultura da organização. 

34 'b'd ( 1 1 . pg.349. 

35 A. Ch. Martinct.. Gestão Estratégica, Lisboa: Sílabo. 1989. pg.300. 

36 'b'd 3 1 1 . pg. 00. 
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Para esta monografia o tema da Identidade tem especial interesse porque ele 

penetra nas razões do universo simbólico da empresa, responsáveis pela emergência 

destas imagens e destes símbolos17
• 

A realidade da organização por ser complexa e rica é impossível de ser 

captada em toda a sua essência. O indivíduo elabora uma representação, uma 

espécie de modelo reduzido, fruto de algum grau de abstração, que podemos 

chamar de Imagem. Segundo Larçon 38
: 

Esta representação é afetada por aquilo que se passa no grupo restrito no 
qual o indivíduo exerce a sua atividade, e pelas qualidades que ele julga 
serem necessárias ao seu reconhecimento pela organização. 
A priori, poder-se-ia esperar que houvesse tantas representações quanto 
os indivíduos. É o que se passa num conjunto não estruturado. Mas, a 
própria essência da organização é fazer convergir as representações 
individuais em direção a uma Imagem única, ou pelo menos, a um 
núcleo comum às diferentes imagens. 

Madia de Souza39 define a Identidade como "conjunto de traços estáticos e 

comportamentais da empresa, previamente definidos e organizados que devem 

traduzir com a maior precisão possível o que a empresa pretende ser. Ou, em outras 

palavras, como a empresa pode ser percebida, entendida, respeitada, admirada". 

No entanto, a formação e gestão da Identidade são mais bem compreendidas 

se contextualizadas em um processo dinâmico. 

A Identidade, não é um vir a ser, uma intenção, é um fato que liga o ator ao 

sistema nos seus aspectos psíquicos como nas suas manifestações simbólicas. "Assim 

chegamos ao coração da noção de negócio. O trunfo maior de uma empresa são 

seus homens, na medida em que o processo de comunitarização esteja 

suficientemente avançado para que haja identificação e empenhamento, mais do 

que rejeição e apatia".40 Esse caráter dinâmico pode ser exemplificado nas 

dicotomias: tensão entre um ideal e uma realidade, incoerências e conflitos, perda 

37 W. Olins. Corporate Identity, New York: HBS Press. 1990. Este livro enfoca, principalmente, o 

aspecto visual da Identidade. 

38 A.Ch. Martinet op. cit. pg.302. 

39 F.A. Madia de Souza. Introdução ao Marketing de 6" geração. São Paulo: Makron, 1994, pg.171 

40 HEC-ISA. op.cit. pg.381. 
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da especificidade por banalização, rupturas e crise. A Identidade é sempre uma 

conquista. 

A Identidade da empresa está no âmago da Estratégia e tende a se articular em 

volta de um eixo principal de focalização. Ela canaliza a energia dos indivíduos 

para os objetivos, referências e valores homogêneos. O objeto dessa focalização 

pode ser: um produto, ou um domínio de atividade que embasa o negócio da 

empresa e, portanto, daqueles que trabalham nela; um modo de comportamento ou 

competências específicas; um dirigente ou líder carismático ou um grupo dirigente 

no qual toda a empresa se reconhece nele e através do qual age em bloco. 

Esse objeto de focalização condiciona o desenvolvimento da empresa e o tipo 

de Estratégia mais adequada ao sucesso. 

Martinet41 situa a Identidade na interseção da Imagem externa com a Imagem 

interna. Sendo que a primeira se refere a "vender" a empresa, diferenciá-Ia da 

concorrência, torná-la atrativa socialmente para ganhar credibilidade e legitimação. 

Já a Imagem interna é portadora do sentido de integração das energias individuais. É 

um poderoso fator motivacional que aglutina a corporação em torno de objetivos 

comuns. 

Na gestão da Identidade e das respectivas imagens a coerência surge como 

princípio essencial. "Coerência suficiente entre as produções simbólicas e os atos, 

coerência interna entre a estrutura, o sistema de poder e a cultura".42 

Política Empresarial, Marketing e Imagem. 

O reconhecimento teórico do Marketing como disciplina estratégica é 

relativamente recente. Uma prova disso é que os livros de autores consagrados tidos 

como clássicos no assunto (Kotler, Levitt, McCarthy) não abordavam o tema 

Estratégia nas suas primeiras edições. 

41 A.Ch. Martinet. op. cit. pg.302. 

42 ibid pg.303. 
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Segundo Sheth,41 a perspectiva dominante do Marketing focalizou nos anos 60 

o comportamento do consumidor e essa área do conhecimento foi recebendo 

importantes contribuições até meados dos anos 80 quando o enfoque estratégico 

começou a predominar,· provavelmente devido a forte competitividade para a 

conquista de mercados consolidados e a criação de novos nichos. No meio dessa 

transição podemos detectar um ponto de vista emergente que se fundamenta na 

união dos dois enfoques. Sem abandonar o comportamento do consumidor, suas 

necessidades e desejos acrescenta-se uma análise crítica das oportunidades e 

ameaças pensadas do ponto de vista estratégico para consolidação de vantagens 

competitivas. O desafio do futuro será a adequada dosagem desses -dois importantes 

fundamentos. 

Marketing: a visão de integrador e facilitador de negócios. 

Nessa monografia a visão do Marketing utilizada supera a tradicional que 

expõe essa disciplina como uma função entre outras da organização. Mesmo o 

estudo Strategor44 não é explícito no papel mais amplo do Marketing. Nossa visão 

caminha no mesmo sentido que afirma Gomes de Matos45
: 

A finalidade do Marketing não é a de forçar vendas, mas, uma vlsao 
macro, de preparar a sociedade para ter a compreensão da 
inquestionável necessidade do desenvolvimento. E colocar o consumidor 
a altura desse desenvolvimento que se chama, em última análise, 
qualidade existencial. 
O Marketing autêntico não impõe padrões, propõe o quadro referencial 
de alternativas e assessora o cliente na escolha. 
É uma visão equívoca a identificação do Marketing com atividades 
isoladas, como venda, publicidade, pesquisa, promoção, merchandising, 
treinamento etc. Marketing é tudo isso, mas em primeiro lugar é 
Estratégia de Empresa. 

43 1. N. Shet. D.M. Gardner. & D.E. Garret. Afarketing Theory: evolution and evaluation. New York: 

Willey. 1988. pgs 3-5. 

44 HEC-ISA op. cit. pg.15. 

45 F. Gomes de Matos. Estratégia de EmpreSa. São Paulo: Makron. 1993. pg 265. 
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Uma definição boa de Marketing é: planejamento global do lucro, como 
tal ganha status de atividade líder, cuja performance depende da sinergia 
de apoio das funções gerais da administração. 
Como atividade mais inteiramente ligada ao cliente - razão de ser do 
negócio - melhores· são as suas condições de promover diagnósticos 
situacionais e de indicar linhas estratégicas de ação. De forma pronta e 
eficaz deve responder as solicitações de mercado. Daí o Marketing ser 
uma atividade inteiramente comprometida com a modernidade. 

Em primeiro lugar focalizamos o cliente como o principal e mais importante 

protagonista das ações mercadológicas. Isso não é novidade nenhuma, mas com 

freqüência é esquecido na prática por grandes organizações com dezenas de 

pessoas alocadas nos "departamentos" de Marketing. 

Numa sociedade cujo principal patrimônio é a informação o novo paradigma 

mercadológico está no conhecimento e na experiência. É o que diz McKenna
46

: 

O Marketing baseado no conhecimento exige que uma empresa domine 
uma escala de conhecimento: da tecnologia pertinente; da concorrência; 
de seus clientes; das novas fontes de tecnologia que podem alterar o 
ambiente competitivo; e de sua própria organização, recursos, planos e 
forma de fazer negócios. Armadas com esses conhecimentos, as empresas 
podem colocar em prática de três formas essenciais o seu Marketing 
baseado no conhecimento: 
1- integrando o cliente no processo de desenvolvimento, a fim de 
garantir um produto específico não apenas às suas necessidades, mas 
também às suas estratégias. 
2- gerar uma mentalidade voltada para nichos de mercados, a fim de usar 
o conhecimento da empresa sobre os canais e mercados para identificar 
segmentos de mercado que a empresa pode conquistar. 
3- desenvolvendo a infra-estrutura de fornecedores, revendedores, sócios 
e usuários cujas relações ajudarão a manter e dar apoio à reputação da 
empresa, conferindo-lhe vantagem tecnológica. 
A outra metade desse novo paradigma de Marketing é aquele baseado na 
experiência, que enfatiza a in teratividade,. conectividade e criatividade. 
Com essa abordagem, as empresas dedicam-se aos seus clientes, 
monitoram constantemente seus concorrentes e desenvolvem um sistema 
de análise de feedback que transforma essa informação sobre o mercado 
e a concorrência em uma nova e importante informação sobre o produto. 
Com tantas escolhas para os clientes, as empresas enfrentam o fim de sua 
fidelidade. Para combater essa ameaça elas podem aumentar o seu 
pessoal de vendas e de Marketing, lançando recursos caros no mercado 
como uma forma de manter seus clientes. Porém, a solução real 

46 R. McKenna. A/arketing de Relacionamento. Rio de Janeiro. Campus. 1993. pg.4. 
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obviamente não é mais Marketing, e sim melhor Marketing. E isso 
significa um Marketing que encontra um modo de integrar o cliente à 
empresa, como forma de criar e manter uma relação entre a empresa e o 
cliente. 

o Marketing de relacionamento não pode ser considerado mais uma 

denominação, entre tantas, que o Marketing vem recebendo na atualidade, afinal as 

relações entre empresas e consumidores sempre existiram, só que não tinham a 

importância estratégica que hoje possuem pelas mudanças ambientais que 

ocorreram nesses últimos anos. 

O consumidor hoje é muito mais esclarecido sobre os produtos e serviços que 

consome, a concorrência é muito mais acirrada e a tecnologia está alterando a 

velocidade das inovações como nunca havíamos experimentado antes. 

O objetivo do Marketing é ganhar mercado e não apenas vender produtos. 

Para isso o Marketing está cada vez mais se individualizando como forma de manter 

a fidelidade do cliente em mercados onde a oferta ampliou de forma notável a 

possibilidade de escolha. 

Num imaginário mundo onde a escolha se torne ilimitada, só funcionaria o 

Marketing um a um ou a customização em sua forma mais radical. 

Isso talvez nunca se torne realidade, mas a distância está diminuindo 

consideravelmente. A National Bicycle47 no Japão oferece aos seus clientes 

11.231.862 variações de seus modelos de bicicletas com preços apenas 10% acima 

dos modelos prontos e com entrega quase imediata. 

As escolhas quase ilimitadas possibilitam ao consumidor um maior poder de 

barganha para decidir. Ele quer cada vez mais produtos que ofereçam mais valor 

pela mesma quantia paga, o que faz com que as empresas continuamente se voltem 

para a análise de suas cadeias de valor48 para saber onde agregar mais em menos 

tempo, antes e de forma diferenciada da concorrência. 

Estávamos habituados a trabalhar com mercados de massa para grandes 

volumes padronizados onde a escolha do consumidor ficava em nítido segundo 

47 ibid. pg.ll 

48 M. Porter. 1 anfagem Competitiva, Rio de Janeiro: Campus. 1989. pgs. 31-56. 
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plano. A tecnologia e a informação estão mudando isso rapidamente. Do monólogo 

da mídia de massa as empresas estão buscando um diálogo com o consumidor. 

Cada produto ou serviço é um canal de diálogo onde se busca um aperfeiçoamento 

mútuo: a empresa quer melhor desempenho do seu produto no mercado e o cliente 

busca opções de maior valor agregado. Desse diálogo deve nascer uma relação 

ganha-ganha que é a única capaz de manter a fidelidade. Por isso a experiência é 

tão importante, porque ela permite que uma empresa trabalhe junto com o cliente 

para aperfeiçoar o produto, como fazem as empresas de software que cedem uma 

versão experimental de um novo programa - chamada versão beta - para que alguns 

usuários escolhidos testem e sugiram eventuais modificações antes -do produto ir ao 

mercado. Essa abordagem difere dos conhecidos testes de mercado porque estes 

últimos enfatizam o aspecto quantitativo derivado de amostragens estatísticas da 

população. Esses novos testes da versão beta (por exemplo, o lançamento do 

Windows 95) são eminentemente qualitativos e permitem ajustar o produto a 

demanda aumentando as chances de êxito no lançamento oficial. Uma abordagem 

qualitativa de mercado vai além dos números, explorando as tendências e 

percepções que geram os números. 

Nessa breve abordagem de Marketing adotaremos o enfoque do 

Posicionamento Dinâmico desenvolvido por Regis McKenna49 para mostrar como 

uma empresa pode conquistar uma posição de destaque no mercado que pode ser 

estendida aos seus produtos e serviços. 

Na verdade, no coração de toda boa Estratégia de Marketing está uma 
boa Estratégia de posicionamento. Porém, o posicionamento não é bem o 
que você diz acerca de seu produto ou empresa aos clientes, mas o que 
você faz com seus clientes para definir sua posição no setor. Do ponto de 
vista do consumidor, a diferenciação não está relacionada ao serviço ou 
setor quanto à sua forma de fazer negócios. Na era da informação, não se 
pode mais fabricar uma Imagem. A distância entre a percepção e a 
realidade está diminuindo. Além disso, em um mundo onde os 
consumidores têm tantas opções, eles podem ser instáveis. Isso significa 
que o Marketing moderno é uma batalha pela fidelidade do cliente. O 
posicionamento tem que compreender mais do que a simples 
consciência de uma hierarquia de marcas e nomes de empresas. 

49 R. McKcnna op.cit. pgs. 45-56. 
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Demanda uma relação especial com o cliente e a infra-estrutura do 
mercado. 

o posicionamento é vital ao sucesso da empresa. Todos os componentes 

estratégicos do Marketing - preço, embalagem, distribuição, serviço, assistência, 

comunicação etc - estão inter-relacionados na Estratégia de posicionamento. 

McKenna
so 

considera que o Posicionamento Dinâmico é um avanço gerencial 

quando comparado as estratégias ortodoxas. 

No modelo tradicional, uma empresa decide primeiro como deseja se 
posicionar. Talvez queira ser vista como empresa de baixo preço no 
setor, ou talvez como a que oferece a melhor qualidade. Em seguida 
aparece um slogan que resume a mensagem desejada. Por fim, investe 
em anúncios e promoções, até que o slogan seja amplamente 
reconhecido. Esse método baseia-se na manipulação da mente do 
consumidor; no uso de truques de Marketing para seduzi-lo a reconhecer 
a posição desejada pela empresa.-[ é o enfoque de Ries e Trout51

] Essa 
teoria de posicionamento é centrada na empresa, não no consumidor. 
No mercado atual, é estática. 

Para utilizar o conceito de posicionamento dinâmico é preciso construir três 

etapas prévias que interagem umas com as outras: o posicionamento do produto, o 

posicionamento no mercado e o posicionamento da empresa. Essas etapas são 

integradas e sinérgicas. 

Posicionamento Do Produto 

o objetivo é alcançar uma posição única no mercado. Marketing sozinho não 

poderá fazer isso, toda a empresa tem que participar, uma vez que o 

posicionamento do produto ultrapassa o escopo do produto em si, alcançando as 

percepções e os problemas do mercado. 

É o mercado que posiciona o produto, mas a empresa pode influenciar a forma 

como o mercado fará esse posicionamento. Alguns itens importantes: 

50 ibid. pg.4 7. 

51 A. Ries. & 1.Trout, Posicionamento: como a midiafaz a sua cabeça. São Paulo: Pioneira. 1987. 
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o ambiente tem muita força na definição do produto. 

Imagine dois desodorantes idênticos fabricados com as mesmas matérias-

primas e com as mesmas embalagens. Um é vendido nos supermercados e o outro 

em uma perfumaria fina de um Shopping Center. A marca do supermercado é 

considerada ruim e a do Shopping de qualidade superior. 

Esse exemplo ilustra que não basta considerar o produto isoladamente. Os 

elementos do mercado -tecnologia, renda, cultura, etc - influenciam a "leitura" que 

os consumidores fazem do produto. 

o enfoque deve ser no aspecto intangivel do produto. 

Os fatores intangíveis como liderança em tecnologia, qualidade e 

confiabilidade do serviço, são muito mais decisivos no posicionamento do produto 

do que os aspectos tangíveis como embalagem, preço, cor etc. 

A Imagem do líder pode facilitar o sucesso, mesmo antes da experimentação 

como acontece com discos de artistas consagrados que antes do lançamento 

vendem milhões de cópias, afinal é o último disco de fulano. 

A empresa deve desenvolver o produto total. 

O produto é um feixe de características tangíveis e intangíveis. O consumidor 

compra uma percepção como parte de todo produto tangível. 

A Nike
52 

licencia outras fábricas para os seus produtos reservando para si 

apenas etapas estratégicas da fabricação. O que ela faz com maestria é estender sua 

reputação de inovadora, de qualidade superior a todos os que participam da sua 

infra-estrutura. O cliente quando compra um Nike em qualquer canto do mundo 

tem a percepção de que fez um bom negócio. 

Tudo é importante para fidelizar o cliente, e a fidelidade começa com uma 

experiência. Se a totalidade do produto oferecido for positiva para o cliente, a base 

52 Aos pés de Michael Jordan & Cia. Exame. São Paulo: Editora Abril. 05 de agosto de 1992. pgs.74-
82. 

33 



de sucesso já está estabelecida. Se algum ponto do produto total falhar, a 

concorrência terá como atrair o cliente para o seu lado. 

o público-alvo tem que ser escolhido com precisão. 

O diálogo com o público, cliente certo é fundamental no sucesso do 

posicionamento. É McKennaS"J quem diz: 

1/ O posicionamento do produto não é só uma questão de inventar e oferecer 

um produto singular. É muito mais uma questão da empresa adaptar rapidamente 

sua tecnologia como resposta aos diálogo com o cliente" 

Posicionamento no Mercado 

A segunda fase do processo do posicionamento dinâmico é o posicionamento 

no mercado que, em grande parte, é determinado pelas percepções das pessoas que 

fazem parte da infra-estrutura do setor: clientes, parceiros, fornecedores, analistas 

financeiros, consultores, imprensa, revendas, funcionários etc. 

O posicionamento, como já comentamos, é de certa forma uma resposta do 

mercado, mas se pode influenciar esse mercado para que responda na mesma 

direção dos objetivos da empresa. 

O principal fator de influência é a credibilidade. Num emaranhado de 

informações circulando em alta velocidade é difícil ter tempo para avaliar um 

produto ou serviço e até mesmo a empresa de forma adequada. Os clientes 

simplificam a escolha buscando segurança para decidir através de fatores ligados à 

Imagem do fabricante. Querem qualidade, liderança, credibilidade. 

A propaganda pode desempenhar um papel importante nesse processo de 

informação, mas não pode criar posições para os produtos, quando muito poderá 

reforçá-Ias. 

McKenna <;4 afirma que: 

as empresas devem começar com um posicionamento sólido de produto. 
Depois, devem ganhar credibilidade - e se posicionar no mercado - de 

53R. McKenna. op. cit. pg.81 

S4 ·b·d 1 1 . pg.89. 
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várias formas. As formas mais importantes são: por inferência, por 
referência e por evidências. 

inferência 
Se uma empresa iniciante é financiada por investidores respeitáveis, ou 
se tem relações com uma empresa grande, de boa reputação, as pessoas 
inferem que deve ser digna de confiança. 
referência 
Quando as pessoas compram produtos complexos ou caros, em geral 
confiam em referências pessoais. Procuram um amigo ou colega que 
tenha comprado o produto e verificam se está satisfeito. Uma regra 
prática: se o consumidor tiver tido uma experiência boa, dirá a três 
pessoas. Se tiver tido uma experiência ruim, dirá a outras dez. 
evidência 
O sucesso no mercado é um reforço. As pessoas do setor buscam indícios 
do desempenho da empresa: aumento da participação no mercado, 
aumento do lucros, maior número de distribuidores, novos 
empreendimentos, novas alianças. As evidências somam-se à 
credibilidade e à Imagem da empresa. 

o desenvolvimento da credibilidade é um processo lento e difícil, mas pode 

ser realizado e é vital para o sucesso da empresa. 

Examinaremos como as empresas, através de cinco elementos básicos, podem 

gerar credibilidade e, por sua vez, estabelecer um posicionamento para seus 

produtos no mercado. 

1. Uso da..propagandaboa. a boca. 55 

Trata-se de um processo tão natural como alimentar-se, mas que as empresas 

começam a sistematizar para obter mais benefícios. 

Suas vantagens são patentes: é sempre veiculado por uma pessoa, o que supõe 

uma transmissão inteligente e interativa passível de um ajuste na mensagem a um 

simples aceno de discordância; seu custo é próximo de zero; sua influência pode ser 

prolongada ao longo do tempo e etc. 

55 Wilson. Jcrry R. Alarkeling boca a boca, Rio de Janeiro: Ediouro. 1993. 
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2. Desenvolvimento da Infra-Estrutura 

Cada setor tem a sua infra-estrutura, embora essa assuma uma forma diferente 

em cada caso. A infra-estrutura inclui todas as pessoas - do fabricante ao cliente -

que exercem influência sobre o processo de compra, conferindo credibilidade ao 

produto e a empresa. 

Em geral o Marketing da infra-estrutura está se tornando mais importante a 

medida que aumenta a segmentação dos mercados de todos os setores. 

A identificação dos principais membros da infra-estrutura e o 

acompanhamento de sua mudanças são fatores importantes para um bom 

relacionamento, uma vez que, determinados distribuidores e revendedores têm mais 

influência do que outros. No topo da hierarquia estão os fornecedores 

especial izados ou os revendedores que agregam valor aos produtos. 

3. Formação de-.RelaçÕ..es...Estratégicas. 

A formação de relações está no núcleo do Marketing moderno. As 

possibilidades de sucesso na fidelização de clientes estão cada vez mais confluindo 

para uma relação pessoal. É a customização (customer=cliente) ou o Marketing um 

a um.56 

Quanto mais sólida e duradoura for a relação, mais confiabilidade e 

credibilidade ganha a empresa junto ao seu público-alvo. 

No Brasil há um caso recente que ilustra o que estamos falando. Trata-se de 

uma parceria entre o Unibanco, a IBM e a Microsoft. 

Para o Unibanco o importante é proporcionar aos seus correntistas um 

atendimento personalizado no domicílio do próprio cliente e isso poderia ser 

conseguido se o cliente tivesse um computador em casa com a configuração 

adequada. 

Para a IBM interessa ampliar o mercado de microcomputadores para usuários 

domésticos, um setor onde ela atua em disputa com fortes concorrentes. 

56 D. Pcppers. Afarketing um a um: Afarketing individualizado na era do cliente. Rio de Janeiro: 

Campus. 1994. 
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Para Microsoft o mercado doméstico é pouco explorado, uma vez que a 

maioria dos softwares que utilizam esses usuários são obtidos por meios ilegais. 

Os três se uniram propondo ofertas conjuntas. A IBM entra com a linha de 

computadores pessoais, a Microsoft fornece o software e o Unibanco a rede de 

clientes e o financiamento. Segundo a Revista Exame57
, o lançamento foi um 

sucesso. 

4...Yenda...par:a.D..u:liente~rtos. 

Escolher o cliente certo exige um exercício permanente de observação e 

segmentação do mercado. Não basta fabricar um produto e co·locá-Io a venda 

indistintamente. É preciso localizar os clientes que rapidamente podem agregar 

reputação e notoriedade a empresa. 

Isso é tanto verdade para pessoas físicas como jurídicas, uma vez que dentro 

das grandes organizações quem compra é sempre uma pessoa ou um grupo delas. 

Uma lista de clientes notáveis pode "falar" mais do produto do que muito dinheiro 

investido nas mídias de massa. 

5. OesenvoMmento de Comunicação 

Com milhares de produtos e marcas tentando obter a atenção e a fidelidade do 

consumidor é difícil conseguir uma comunicação clara, eficiente. 

A possibilidade de escolhas quase ilimitadas podem confundir os 

consumidores, mas mesmo assim não há indícios que a procura por marcas 

estabelecidas tenha aumentado. A fidelidade está decaindo. 

Nesse contexto Schul tz58 sugere a utilização de comunicações integradas de 

Marketing. 

É uma nova maneira de se olhar para o todo, lá onde há algum tempo 
víamos apenas partes distintas, tais como propaganda, relações públicas, 

57 Quer um micro? Vá buscar no Banco! Exame. São Paulo: Editora Abril. 31 de agosto de 1994. 

pgs. 87 e 88. 

58 D. E.Schultz. () novo paradigma do Alarketing: como ohter resultados mensuráveis através do 

uso do Datahase e das comunicações integradas de Alarketing. São Paulo: Makron. 1994. pg.XXV. 
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promoções de venda, compras, comunicações de empregados e assim 
por diante. É o realinhamento das comunicações a fim de observá-Ias do 
mesmo modo como o cliente as vê - como um fluxo de informações 
proveniente de fontes indistinguíveis. 
Comunicações integradas de Marketing significa falar com pessoas que 
compram ou deixam de comprar com base naquilo que vêem, escutam, 
sentem etc. - e não somente sobre o seu produto ou serviço. Significa 
trazer à tona uma resposta e não apenas conduzir um monólogo. E 
significa se responsabilizar pelos resultados e não apenas liderar os 
escores ou as chamadas do dia seguinte - entregar um retorno sobre o 
investimento e não apenas esbanjar um orçamento. 

Posicionamento da Empresa 

o posicionamento da empresa depende, entre outras coisas, da sua Estrutura, 

da sua Identidade e da personalidade dos seus executivos. Pessoas como Lee lacoca, 

Akio Morita, Si" Gates ajudam a posicionar suas respectivas empresa. No entanto, 

um fator se destaca como o mais importante nessa última etapa do posicionamento: 

o sucesso financeiro. 

Na declaração dos objetivos empresariais da Hewlett-Packards9 se pode ler 

como primeiro ponto: 

Em nosso sistema econômico, o lucro que geramos com nossas 
operações é a fonte última de fundos de que precisamos para prosperar e 
crescer. A longo prazo, é a medida essencial absoluta de nosso 
desempenho empresarial. Somente se continuarmos a alcançar nosso 
objetivo de lucro é que podemos realizar nossos outros objetivos 
empresariais. 

Se uma empresa consegue estabelecer uma posição sólida, ou definir uma 

personalidade, pode ter muitos benefícios. O posicionamento da empresa tende a 

ter efeitos duradouros. Dentre os benefícios de uma posição sólida para a empresa 

estão: 

w W. Ouchi.. Teoria Z: How American Business Can Afeel lhe Japanese Cha/leng. Califórnia: 

Addison-Weslcy. 1981. pgs. 226-227 
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• penetração mais rdpida no mercado 

• menos obstdculos aos produtos 

• melhor acesso às informações tecnológicas e sobre o mercado 

• custos de vendas menores 

• preços mais altos 

• melhor recrutamento 

• maior lealdade dos funcionários 

• melhor relação preço/ganhos 

Quando o lucro não vem, os benefícios começam a desaparecer com ele. 

Como mencionamos antes, a lucratividade é o fator mais importante no 

posicionamento da empresa. Mesmo empresas de longa tradição e credibilidade, se 

apresentam resultados negativos, essa notoriedade não demorará muito a ser 

questionada. 

Um caminho mais rápido para o posicionamento da empresa pode ser 

estabelecido a partir de um ou dois produtos-chave. Com eles a empresa poderá 

construir uma Imagem de liderança que será rapidamente estendida para toda a 

organização. 

Os motores fabricados para corridas de Fórmula 1, por exemplo, podem dar 

prejuízo aos fabricantes ao ser efetuada a relação custojbenefício aplicada ao 

produto. No entanto, o motor de alto desempenho transmite uma Imagem de 

tecnologia avançada, de potência, de força que por associação se estende aos outros 

motores fabricados pela empresa para o grande mercado consumidor. 

O produto pode ajudar a empresa a construir a sua Imagem de líder em 

tecnologia. Essa Imagem é fundamental para o seu posicionamento. A Imagem 

como líder em tecnologia é um fator confortável. Reforça para o cliente a Imagem 

de estar comprando de uma empresa que lhe proporcionará a melhor tecnologia 

para a resolução de problemas. 

Imagem: gênese e formação 

Quando abordamos o tema da Política Empresarial e adotamos o modelo do 

Tetraedro formado pelas faces Estratégia, Estrutura, Decisão e Identidade vimos que 
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ligado a Identidade se situa o imaginário organizacional que compreende o sistema 

cultural, os mitos, tabus, ritos, formações simbólicas e suas respectivas 

representações individuais e coletivas da organização. 

Essas representações ou imagens são fruto de um processo de simplificação da 

mente ao tratar com realidades complexas como as organizações. 

Entendendo um pouco mais sobre Imagem 

o conceito de Imagem é um conceito complexo que necessita de uma 

abordagem interdisciplinar com ênfase nas ciências do comportamento humano. 

Recentemente Sapiro60 defendeu uma tese sobre o assunto explorando diversos 

enfoques do tema, com nítida concentração no contexto mercadológico. 

Nesta monografia a Imagem não é analisada como um fim, mas como um dos 

subprodutos da Política Empresarial importante para o sucesso da empresa. 

O nosso enfoque também versa sobre o contexto mercadológico, mas apoiado 

em uma visão mais abrangente do Marketing que supera a mera função 

departamental. Sendo assim, temos uma visão distinta da que exprime 8arich e 

Kotler
61 

quando introduzem um novo tipo de Imagem, a Imagem de Marketing para 

ser incluída juntamente com a Imagem de produto, a Imagem de marca e a Imagem 

corporativa seguindo uma distinção feita por Levy em 1955. 

Para nós a Imagem de Marketing está estreitamente vinculada a Imagem 

corporativa, já que Marketing trata de toda a visão do negócio da empresa. 

o que é Imagem 

Mantendo o enfoque mercadológico passaremos a revisar os principais 

conceitos de Imagem encontrados na literatura. 

60 A. Sapiro. Formação e Mudança de Imagem. (Dissertação de Mestrado). São Paulo: 

EAESPIFGV.1993. 

61 H. Barich & P.Kotlcr. A frarncwork for Afarketing irnagc rnaoagerneot. Sloan Management 

Review. Kooxville. v. 32. 0.2. pg.94-104. Wioter 1991. 
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Philip Kotler62 define Imagem como sendo: lia soma de crenças, idéias e 

impressões que uma pessoa tem de um objeto". Ele faz uma distinção entre Imagem 

e atitude, explicitando que as imagens são primordialmente perceptivas e cognitivas 

e que a atitude além disso inclui componentes afetivos e de comportamento. O que 

possibilita atitudes diferentes para imagens idênticas. 

Kotler ainda localiza a Imagem numa hierarquia de conceitos do 

comportamento em algum lugar entre as crenças e as atitudes, pensando numa 

cadeia lógica da seguinte forma: das crenças às atitudes, até o comportamento. 

Para Christensen 63 Imagem: 

é, essencialmente, a percepção que as pessoas têm da natureza de uma 
dada coisa (objeto, pessoa ou instituição). Esta percepção é um fenômeno 
de natureza gestáltica em que o todo é distinto da soma das partes que o 
compõem. Assim sendo, quando se tenta decompor uma Imagem em 
seus atributos, perde-se o aspecto de unicidade que lhe é próprio. 
Por se tratar de um fenômeno perceptual, é claro que a Imagem não 
inclui apenas atributos reais, mas também atributos imaginários, que 
podem, de fato, não existir na realidade. 

Para Martins64
, "/magem é a síntese da marca, o poder de diferenciação no 

mercado de commodity, responsável pela percepção de valor e pela lucratividade 

competitiva em qualquer classe de produto". Ele pretende propor o tratamento da 

emoção de forma objetiva através da criação de arquétipos de Imagem previamente 

definidos. Segundo o autor, a decisão de compra tem um fator emocional mais forte 

que o racional e dirige a lógica do consumidor. Os arquétipos são posicionamentos 

de mercado. As emoções usadas de forma estratégica, criam valor subjetivo para a 

marca através da Imagem. 

Ries & Trout não definem explicitamente Imagem em seus livros, mas definem 

alguns conceitos que podem ajudar a inferir o que pensam sobre o assunto. O 

62 P. Kotler. A farketing para as organizações que não visam o lucro, São Paulo: Atlas. 1984, 

pg.143. 

63 c.H. Christensen. & A. Rocha. A Imagem de Instituições de Pesquisa Geradores de Tecnologia de 

Alimentos, COPPEADIUFRJ. Relatório de Pesquisa n.72. pg 2-3. julho de 1987. 

64 J.S.Martins. O poder da Imagem: o uso estratégico da Imagem criando valor subjetivo para a 

marca, São Paulo: Tnterrneios. 1993. pg. 7. 
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recente "Th e 22 Immutable Laws of Marketing" que no Brasil foi traduzido 

amenizadamente por "As 22 Consagradas Leis do Marketing' traz dois capítulos 

importantes para compreender o pensamento dos autores que hoje são responsáveis 

pelo maior volume de vendas de livros, na área, no Brasil: a Lei da Mente e a lei da 

Percepção. 

Em resumo a Lei da Mente diz o seguinte: 

Ser o primeiro na mente é tudo em Marketing. Ser o primeiro no 
mercado é importante apenas na medida em que lhe permite chegar à 
mente primeiro. 
Quer mudar alguma coisa na mente? Esqueça. Depois de fazer uma 
escolha, é difícil, se não impossível, a mente mudar. A coisa_ mais inútil 
que se pode fazer em Marketing é tentar mudar a mente humana. 
( ... ) Depois que o percebem de um jeito, é aquilo e ponto final. Parece 
que o arquivam na mente como um certo tipo de pessoa. Na mente 
delas, você não pode mudar. 
A única maneira de mudar essa percepção é tornar-se um tipo diferente 
de pessoa na mente de outros indivíduos, para que a maioria supere a 
minoria. ( É o efeito de adesão descrito em muitos livros de psicologia. Se 
alguém descobre que não está em sintonia com a maioria, às vezes muda 
de idéia. Mas não foi você quem fez isso. Foram os outros.f5 

Outra lei fundamental para entender o pensamento dos autores é a lei da 

Percepção que pode ser resumida da seguinte forma: 

Não há nenhuma realidade objetiva. Não há fatos. Não há melhores 
produtos. Tudo o que existe no mundo do Marketing são percepções nas 
mentes do cliente ou cliente em perspectiva. A percepção é a realidade. 
Tudo o mais é ilusãoJ. . .J Verdade e percepção fundem-se na mente, de 
modo a não haver diferença entre as duas. 
As pessoas apegam-se firmemente à crença de que a realidade é o 
mundo fora da mente e que o indivíduo é uma partícula diminuta em 
uma espaçonave global. O contrário é que é verdade. A única 'realidade' 
de que podemos ter certeza são nossas percepções. Se o universo existe, 
existe dentro de nossa mente e da mente dos outros. Essa é a realidade 
c,0m a qual os programas de Marketing têm de lidar. 
E certo que pode haver oceanos, rios metrópoles, cidades árvores e casas 
lá fora, mas não há nenhum jeito de conhecermos essas coisas, exceto 
por meio de nossas percepções. O Marketing é a manipulação dessas 
percepções. 

65 A. Rics. & J. Trout. ~ls 22 consagradas leis do Marketing. São Paulo: Makron. 1993. pgs.ll-12. 
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( ... ) A percepção que existe na mente é, com freqüência, interpretada 
como verdade universal. Raramente, ou nunca, as pessoas estão erradas. 
Pelo menos em suas mentes. 66 

Antes desses autores, em 1956, Boulding67 escrevia que IInão existe algo como 

'fato' . Existem somente mensagens filtradas por nosso mutável sistema de valores. O 

que eqüivale a dizer que as ações humanas não tem a verdade como base, mas sim 

aquilo que as pessoas percebem ou acreditam ser verdade". Para o autor o 

comportamento não é dirigido pelo conhecimento ou informação, mas é produto da 

Imagem percebida. 

Ries e Trout ficaram famosos com o seu conceito de posicionamento que 

combina algumas de suas 22 leis, sendo a da Mente e da Percepção as principais, 

conduzindo-as para outra de suas imutáveis leis: a Lei da Liderança. 

O posicionamento é um sistema organizado para se encontrar uma 
janela para a mente. Baseia-se no conceito de que a comunicação só 
pode ter lugar no momento certo na circunstância certa. O caminho mais 
fácil para se chegar até à mente de uma pessoa é ser o primeiro.68 

O posicionamento começa com o produto ( ... ) Mas posicionamento não 
é o que você faz com o produto. Posicionamento é o que você faz na 
mente do cliente em perspectiva. Ou seja, você posiciona o produto na 
mente do comprador em poten cia I. 69 

Trata-se de um conceito de posicionamento distinto do que abordamos nas 

páginas anteriores quando tratamos da visão de McKenna sobre o Posicionamento 

Dinâmico. Ries e Trout insistem em afirmar que a realidade é a realidade percebida. 

A visão de McKenna embora concorde que a realidade percebida é fundamental, 

admite uma realidade que ultrapassa a percepção e que poderá ser mostrada ao 

consumidor através de uma coordenação dos três elementos do Posicionamento 

Dinâmico. 

66 ibid. pgs.16-17. 

(,7 K. E. Boulding, The Image. New York. Ann Arbor. 1956.pg 14. 

68 A. Rics. & 1. Trout. Posicionamento: como a IlIÍdiafaz sua cabeça. São Paulo. Pioneira. 

1986.pg.14. 

69 'b'd I I . pg.2. 
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Interessante notar que Ferreira70 em sua monografia utiliza a expressão 

Imagem como sinônimo de posicionamento percebido, algumas vezes utiliza os 

dois termos acompanhado de uma barra (j) Imagem/posicionamento sugerindo que 

esses termos devem andar juntos. 

Encontramos em todas essas definições palavras carregadas de significados 

como verdade, realidade, valores, crenças, atitudes, etc., que necessitam de uma 

definição e mais do que isso uma tomada de posição uma vez que esse tipo de tema 

envolve sempre uma postura antropológica. 

Imagem e realidade. 

Dizer que não existem fatos e que o Marketing é uma batalha de percepção e 

não de produtos parece conter apenas uma parcela da verdade. O conhecimento, a 

realidade sensível, fora do indivíduo que conhece é fundamental para o ato 

cognoscitivo. Ela é o que torna possível essa operação, mas ao mesmo tempo é 

distinta dela. 

Podemos definir percepção entendendo-a com um ato cognoscitivo que nos 

representa sensivelmente um objeto de uma forma global e unitária. Ainda que o 

intelecto também percebe os objetos, sua atividade é posterior a dos sentidos, e 

deste modo, podemos considerar a percepção em sua origem como sensível. O 

homem é uma unidade e todas as suas potências se encontram inter-relacionadas, 

de modo que não se pode supor que a percepção dependa exclusivamente de uma 

potência determinada. 

O cognoscente é o conhecido intencionalmente, mas não ontologicamente. 

Devido a essa separação ontológica entre cognoscente e conhecido, é necessário 

um contato entre ambos. Este vem dado através dos sentidos. Já entre eles se dá uma 

clara gradação ainda que não uma subordinação. Cada sentido tem um sensível 

próprio - cor, som, cheiro, etc. - mas existem também os chamados sensíveis 

comuns - magnitude, movimento, repouso, figura, número - que são captados de 

70 A.L. Ferreira. Imagem. Posicionamento e Preferência: aspectos da Estratégia de Marketing de 

Instituições Financeiras. (Dissertação de mestrado), Rio de Janeiro: COPPEAD. 1990. pgs. 23-28. 
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um modo mediato por vários sentidos; sua captação indica uma primeira e mínima 

capacidade de abstração dos sentidos. 

Dar-se conta de uma forma global e unitária de todo esse material sensível 

servido pelos sentidos externos, relacionando, unindo ou distinguindo umas 

sensações de outras, constitui o fenômeno chamado percepção. 

Esse complexo fenômeno se realiza de diversas formas, mas sempre os sentidos 

externos servem o material sensível, as sensações, aos internos. Estes, como os 

anteriores, são orgânicos e mostram uma ordenação: senso comum, imaginação, 

memória, cogitativa. 

Sentidos internos. 

o senso comum cumpre a função de relacionar as sensações percebidas pelos 

sentidos externos utilizando-os como instrumentos para captar os dados que 

interessam. 

A imaginação, servindo-se da discriminação realizada pelo senso comum, 

analisa, decompõe, constrói e sintetiza; e isso se faz sem referência a presença ou 

ausência do objeto; é a primeira potência na escala cognoscitiva que pode fazer 

isso. Na realidade, a imaginação é talvez a potência nuclear na percepção, já que é 

ela que completa a Imagem sensível. 

A memória, no entanto, é uma faculdade superior a imaginação, já que 

descobre pela primeira vez, o passado e pode armazenar as imagens sensíveis 

produzidas pela imaginação. A memória se aproveita da função consciencial do 

senso comum, em forma de recordação. 

Acima do conhecimento sensível encontra-se a cogitativa que capta 

discriminações de valor, utilidades concretas; a conveniência ou inconveniência 

dos objetos para nós. Para isto, a cogitativa utiliza todos os sentidos externos e 

internos, e também os dados da afetividade e da capacidade motriz. Ao utilizar todo 

esse material para sua aplicação, a razão de conveniência ou inconveniência, que 

ela possui, antecipa intenções e atitudes o que a torna uma faculdade prospectiva, 

de futuro. 
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A cogitativa regula a atividade de todos os sentidos internos, do mesmo modo 

que o senso comum regulava a dos externos, e é, portanto, a "gerenciadora" da 

atividade cognoscitiva sensível. 

A complexidade da percepção. 

Tendo em vista o conjunto descrito, podemos assinalar que, na ordenação dos 

sentidos, vamos encontrando uma progressiva capacidade de abstração ao passar 

dos sentidos externos para os internos e que os sentidos superiores cumprem uma 

certa atividade reflexiva sobre os inferiores. Sumamente importante-é que, ainda que 

sem os sentidos inferiores o conhecimento não seria possível, o centro regulador e, 

portanto, a origem principal do conhecimento está nos superiores. O que nos leva a 

concluir que os sentidos inferiores são instrumentos dos superiores e não vice-versa, 

e também que as potências sensíveis se ordenam as inteligíveis - estas se servem 

delas - e que em geral, toda potência cognoscitiva é instrumento da alma, que é a 

suprema unificante. Dessa forma, todos os sentidos no ser humano participam da 

sua racionalidade, especialmente, os superiores: a cogitativa, a imaginação e a 

memória. 

Com vimos a percepção é um fenômeno extraordinariamente complexo, uma 

vez que o homem inteiro influi nele não subsistindo a noção de que trata-se de um 

mero mecanismo como pretendem as teorias behavioristas ou associacionistas. A 

Gestalt demonstrou de modo irrefutável que a unidade da percepção não era o 

resultado ou ponto de chegada da atividade associativa e sim que era primordial. 

Mas, a Gestalt deixa pontos obscuros enquanto reflete uma excessiva tendência a 

estudar a percepção como um fenômeno isolado e puro. Devido a isso o 

funcionalismo psicológico, influenciado pela filosofia pragmatista, tentou desenhar 

uma quadro mais preciso mostrando como os afetos, interesses, etc. de um 

indivíduo influem na configuração da percepção, o que sugere inclusive que a 

percepção é algo que se aprende como se aprende a caminhar ou se aprendem as 

noções intelectuais. 
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As hipóteses mais recentes contemplam não só a influência das potências 

intelectuais, mas "toda a constelação de variáveis subjetivas do perceptor tais como 

sistemas motivacionais, posição espacial, etc".1T 

O que nos permite inferir que a percepção deriva, muitas vezes, do que o 

indivíduo esperava perceber, mais do que o estímulo real presente. 

O fato das pessoas e dos públicos ligados a organização reagirem ao que 

percebem da realidade e não a própria realidade, pode-se concluir 

precipitadamente e quase sempre incorretamente, que vale o conselho de 

Maquiavel ao Príncipe : "portanto, não é essencial que o Príncipe tenha todas as 

boas qualidades .. .(dizer a verdade, agir corretamente e não enganar) mas é essencial 

que ele pareça tê-las". 72 Em outras palavras, não é necessário possuir a virtude, basta 

aparentá-Ia. 

Isso poderia ser verdade se uma organização ou os consumidores fossem como 

camaleões - um livro73 recente, citado anteriormente, propõe o termo camaguru, 

uma fusão de camaleão com canguru - podendo adquirir o comportamento e 

Imagem desejados. Seria preciso destruir a história ou pelo menos simplificá-Ia ao 

nível de pura fábula para que toda uma realidade mental fosse predominante no 

comportamento. 

A cilada dessa lógica é que uma organização ou um candidato não é um 
camaleão, capaz de adquirir qualquer Imagem desejada. A história, a 
personalidade e os recursos de uma organização atuam como uma 
repressão. Não se adquire uma Imagem simplesmente por meio de um 
planejamento de relações públicas. A Imagem é, sobremodo, uma função 
dos atos reais de uma organização. Alcançar uma Imagem desejada pode 
exigir mudanças drásticas nas políticas e práticas da organização. Se a 
Imagem deve possuir credibilidade, deverá estar enraizada no 
comportamentoJe.aJ da organização e não somente em palavras sobre a 
organização. 74 

71 A.G. Penna. Percepção e Realidade: introdução ao estudo da atividade perceptiva, Rio de 

Janeiro: Fundo de Cultura. 1973. pg.173. 

72 G.R. Griflin. Alaquiavel na Administração, São Paulo: Atlas. 1993. 

73 F.A. Madia de Souza. op.eit. 

74 P. Kotlcr. A Jarketil1R para Organizações que não visam lucro, São Paulo: Atlas. 1984, pg.142. 
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Conceber a Imagem de um objeto, não é só um trabalho de "Iaboratório", 

interno a empresa, isto é, planejado pela cúpula. A Imagem tem que ser reflexo de 

um trabalho real, coordenado e concomitante às modificações introduzidas no 

objeto. Caso contrário, haverá o que Festinger75denomina em seu livro, dissonância 

cognitiva, ou seja, uma frustração gerada por uma expectativa não correspondida. 

Por exemplo: no caso de uma Imagem de marca de um produto que é apresentado 

em sua nova fórmula, contendo mais limão que a versão anterior. O consumidor ao 

comprar e provar - o conhecimento e a experiência que diz McKenna - a nova 

marca se não encontrar um gosto mais acentuado de limão terá a dissonância e a 

possível rejeição do produto seguido de sentimentos de engano e decepção. 

A formação da Imagem 

Segundo Dichter76 a formação da Imagem para um produto tem oito 

componentes principais que resumimos a seguir: 

1- função: se o produto resolve um problema, satisfaz um desejo ou uma 

necessidade. 

2- magia: se o produto tem "algo" de especial, que encanta o consumidor. 

3- postura mental: a visão do todo do produto na nossa mente agrega também 

quem o usa. 

4- predisposição: as experiências passadas interferem na atual e criam 

facilidades ou objeções. 

5- simbolismo: a carga simbólica pode representar mais do que o aspecto 

físico. 

6- ap.elo sensorial: os símbolos mais fortes são os que apelam as sensações. 

7- história: o passado é importante na Imagem presente. 

8- moralidade: comprar é mais do que adquirir produtos. A compra de um 

produto é um espelho que reflete o modo de ser e de pensar, o estilo, enfim o 

próprio cliente. 

75 L. Festinger. Teoria da Dissonância Cognitiva. Rio de Janeiro: Zahar .. 1975, pgs. 11-36. 

76 E. Dichter. Handhook of consumer motivations. Ncw York: McGraw-Hill. 1964. pgs. 422-431. 
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Dichter se refere a Imagem de marca, mas Sapiro77 compreende que essas 

características abrangem também a Imagem em suas diversas modalidades o que 

pode ser comprovado se trocamos produto por empresa. A analogia poderá ser 

empregada sem alterar a essência do pensamento do autor. 

De uma forma mais ampla a Imagem é produto da Política Empresarial e se 

forma no imaginário organizacional durante o processo de construção e 

gerenciamento do modelo Strategor. Sternberg afirma: "um programa de Identidade 

corporativa corretamente executado pode ajudar a empresa a redefinir os objetivos 

de longo prazo, sua posição no mercado, sua capacidade de recrutar trabalhadores 

talentosos, sua capacidade de financiar o próprio crescimento".78 . 

Aos programas de Identidade corporativa costumam estar unidos os de 

Identidade visual, onde o símbolo e o logotipo da empresa auxiliam e reforçam as 

ligações dos diversos públicos com a empresa. 

Como vimos ao abordar o tema da Identidade, um fator importante na 

formação da Imagem Corporativa é a relação com o público interno, a Imagem 

interna capaz de energizar a empresa para obter um objetivo de forma muito mais 

eficaz. Com nomes diversos como Marketing interno, endomarketing, programas de 

incentivo, etc.; a atenção do público interno como fator de sucesso cada vez mais 

se destaca como indispensável. Pessoas como pessoas e não como instrumentos ou 

como coisas. Sem isso a melhor Imagem externa será eclipsada. É apenas uma 

questão de tempo. 

Imagem e Ambiência 

Outro fator importante ao pensar na Imagem e sua influência, trata-se da 

Imagem da indústria ou setor como um todo afetando a firma individual. Basta 

pensar na Imagem que a população de Cubatão possui das indústrias químicas ali 

instaladas. A imprensa insiste em declarar alarmante as condições de atmosfera do 

77 A. Sapiro. op. ciL pg.15-IR. 

78 R. Sternberg. Making up a face to fit (corporate identity programs in Japan), Asian Business. New 

York. v. 27. 1991. pgs. 55-56. 
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local. É bem provável que uma nova indústria que lá se instalasse mesmo possuindo 

os mais modernos filtros e processos anti-poluição fosse vista como mais uma 

poluidora. 

Não é à toa que, as empresas estão preocupadas com a sua Imagem e não 

somente com a do produto, marca, etc. e sim com a da corporação toda, inserida 

num composto total de comunicação como a expressão que reflete a missão da 

empresa na procura de satisfazer a expectativa dos diversos públicos que interagem 

com a corporação. 

A Imagem Corporativa passa a ser a mais importante das imagens que uma 

empresa procura cultivar, por um lado, porque une sinergisticamente todo o esforço 

de comunicação da empresa; por outro lado, porque ao utilizar-se da Identidade, 

produz um direcionamento único que transcende as necessidades individuais, 

estreitas e transitórias do grupo que dirige a corporação no momento. 

Gerenciamento da Imagem 

Como vimos nos itens anteriores, a Imagem não existe no vácuo. Ela é o 

espelho de um Posicionamento Dinâmico que envolve o produto, o mercado e a 

empresa. 

Sendo assim, a Imagem não pode ser somente gerenciada em seus aspectos 

específicos. Ações de imagens tomadas isoladamente podem maquiar a empresa, 

mas não alteram a sua essência. 

Infelizmente, é dessa forma que grande parte das campanhas institucionais são 

realizadas. A Imagem projetada não tem um substrato real, não tem um vínculo 

profundo com a Identidade e sua erosão virá mais cedo ou mais tarde. 

Alguns trabalhos - Christensen 79
, Jacoby80, Urban81

, entre outros- sobre 

gerenciamento de Imagem apoiam-se no uso de análise discriminante, mapas 

79 C.H. Christensen. & A. Rocha. A Imagem de institutos de pesquisa geradores de tecnologia de 

alimentos. Revista de Administração. São Paulo 24(4):21-35. outubro/dezembro 1989. 

80 J. Jacoby. Perceived Quali~v: Image Representations;an Ana~vtic Framework, Lexington: 

Lexington Books. 1985. pgs. 115-137. 
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perceptuais, diagramas de disposição que como ponto em comum tem a pretensão 

de quantificar respostas eminentemente qualitativas, por exemplo, colocando num 

eixo cartesiano duas variáveis importantes para um determinado produto ou 

empresa e aplicando escalas de pontos para quantificar a avaliação. Barich82
, por 

exemplo, ao explicar a natureza da Imagem sugere um exemplo que podemos ver 

na fig.2. 

Diagrama de disposição e 
reconhecimento público: quatro hospitais 

Atitude pública favorável 

Hospital B 

~aixo reconhecimento 
rÚbliCO 

Hospital C 

Hospital A 

Alto reconhecimento 
público 

Hospital D 

Atitude pública desfavorável 

Esses diagramas e complicadas 

técnicas como a análise discriminante, o 

que fazem é bater uma fotografia, mais ou 

menos precisa do que as variáveis em 

questão expri mem no momento. Não 

explicam o como se chegou a essa situação, 

em outras palavras não explicam os 

porquês. 

Gerenciar a Imagem é muito mais que 

recolher análises periódicas como 

fotografias - de como está a empresa em dado momento, é sobretudo atuar nos 

fatores formadores de Imagem integrando-os a Política da Empresa. 

Mas, e a gerência de Imagem, propriamente dita, não poderia existir como 

existe a gerência de produto, a gerência de mercado etc.? Poderia, e o texto de 

Christensen nos sugere isso quando diz: 

a gerência do processo de formação e consolidação de Imagem é 
relegada a plano secundário pela maioria das organizações, 
particularmente aquelas sem fins lucrativos, como é o caso dos institutos 
de pesquisa. Comumente, a Imagem forma-se sem que a instituição tenha 
interferido voluntária e conscientemente, sendo o resultado do que a 
organização comunicou a seus públicos no decorrer da sua existência, 
mais as experiências a que se submeteram os membros do público em 
seu relacionamen~o direto ou indireto CO"!A a. 0rsanização e seus 
representantes, mais os resultados dessas expenenC/as .. 

81 G. Urbano Design an Marketing 01 de New Products. Englewood Cliffs: Pretince-Hall. 1980. cap.9. 

82 H.Barich. op. cit. pg.95. 

83 c.H. ChriSlcnsen. op. cit. pg.23. 
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No entanto, quando o autor fala do gerenciamento, mostra um estudo 

comparativo de três institutos de pesquisa e comenta a análise discriminante. 

Barich
R4 

já sugere um processo de gerenciamento com ênfase no mercado 

composto por quatro fases: projeto, coleta de dados, análise da defasagem da 

Imagem e ações de alterações e monitoramento da Imagem. 

No entanto, é óbvio que essas fases não se restringem ao âmbito 

departamental departamento, mesmo porque já salientamos que Marketing não é 

uma função a mais, e não podemos separar Imagem do seu contexto 

mercadológico. 

Pela sua estreita ligação com o cliente, Marketingestá em melhores condições 

de promover diagnóstico e indicar linhas de ação para uma resposta rápida e eficaz 

às solicitações do mercado, Marketing é em primeiro lugar Política da Empresa. 

Orientações Metodológicas 

Trata-se de um estudo de caso com enfoque específico em uma área do 

conhecimento administrativo: gerência de Imagem como produto da Política da 

Empresa. 

Imagem pode ser abordada de diversas formas e ângulos e nessa monografia 

enfocamos o tema explorando o aspecto mercadológico. 

A organização escolhida para o estudo, a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT), por ser uma Empresa Pública permite uma análise mais rica do 

contexto onde se insere. 

Basicamente foram utilizados três tipos de pesquisa: 

84 H B . h . . anc. op.cIt. pg.98. 
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Pesquisa Bibliográfica 

Envolveu a busca de títulos pertinentes ao assunto nas principais bibliotecas do 

Rio de Janeiro e de São Paulo com destaques para a Biblioteca da Fundação Getúlio 

Vargas no Rio e a da mesma instituição em São Paulo nas dependências da EAESP. 

Também foram importantes a Biblioteca da COPPEAD- Rio de Janeiro e da FEA

USP. 

Na busca de artigos relevantes destaca-se o levantamento bibliográfico 

realizado pelos professores Mauro Tapias Gomes e Arão Sapiro85 com mais de 200 

citações escolhidas de um levantamento que supera o número -de 5.000 títulos 

utilizando recentes fontes de pesquisa como o Index do programa Wilson Disc 

gravado em CO-ROM. 

Pesquisa Documental 

Basicamente enfocamos a análise dos documentos relativos a ECT que 

constam em seus próprios arquivos como manuais internos da organização, 

relatórios comerciais, planos de ação e metas etc. 

Foram analisados todos os vídeos institucionais e de produtos elaborados pela 

empresa para comunicar-se com o público interno e externo. 

Pesquisa de Campo 

Esse foi o item mais rico como fonte de informações para a monografia. Além 

de um estágio supervisionado para conhecer de perto as principais operações da 

empresa, um conjunto de mais de 50 entrevistas foram feitas com pessoas de todos 

os níveis da organização com destaque aos principais executivos protagonistas das 

85 M.T. Gomes. & A Sapiro. Imagem Corporativa - Uma vantagem Competitiva Sustentável.. Revista 

de Administração de Empresas. São Paulo: EAESPIFGV 33(6):84-96.1993. 

53 



ações mais relevantes para o tema em estudo. Estas entrevistas foram transcritas e se 

encontram arquivadas num volume a parte dessa monografia. 

O estágio na empresa teve a duração de um ano e meio com horários 

intermitentes passíveis de conciliação com outras atividades. 

O núcleo do estágio foi na Diretoria Regional do Rio de Janeiro onde funciona 

o segundo maior centro de triagem do país, além de toda a parte administrativa da 

regional. 

Duas visitas foram realizadas na Regional de São Paulo, pôr tratar-se do maior 

e mais importante mercado postal brasileiro. A área visitada foi a Gerência 

Comercial que possui o serviço de Telemarketing, o único da empresa em todo 

Brasil. 

No Rio de Janeiro, foram realizadas visitas nas principais seções que tratam os 

objetos desde a sua postagem na agência até o seu encaminhamento aéreo na Rede 

Postal Noturna abrangendo cada etapa da operação. 

As agências visitadas representavam os tipos mais relevantes de atendimento 

da ECT. A agência do Jardim Botânico que foi a primeira a ter o novo layout e é 

considerada modelo, a agência de Copacabana pelo movimento intenso de objetos, 

uma agência franqueada no bairro do leblon e a agência da Presidente Vargas que 

atende a todos os tipos de serviços oferecidos pela ECT. 

Acompanhamos o percurso de um objeto e o seu tratamento em cada seção. 

Desde o recebimento na agência passando pelo CTP (Centro de Triagem Principal) 

até a sua entrega no destinatário acompanhando um carteiro. 

Pelo CTP o estágio tratou dos seguintes itens: 

a) Seção Internacional: tratamento dos objetos de correspondência 

encaminhados Via Aérea. 

b) Seção de Exportação: tratamento de objetos simples expedidos para outros 

estados e tratamento de objetos para o interior do Rio e dentro da cidade. 

c) Seção de Importação: tratamento de objetos simples destinados à DR/RJ. 

d) Seção de Tratamento Automático: tratamento de cartas simples com 

utilização do equipamento NEC. Tratamento dos objetos do porte pago. Tratamento 

dos receptáculos postais: malas, selos, porta-rótulos etc. 
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e) Seção do Telegrama fonado e atendimento ao usuário. 

A Gerência de Produção (GEPRO) também foi visitada nas seções de 

expedição, produção, programação e controle da produção, matrizes e produção 

eletrônica. 

Na GETRA - Gerência de Transportes - o destaque foi para a operação noturna 

da RPN que funciona das 22:00 às 5:00 horas. 

Na parte administrativa da regional os destaques ficam com as seguintes 

gerências: 

a) GERA0 (Gerência de Administração): conhecer o almoxarifado e seção de 

avaliação e inspeção. Seção de selos e seção de licitação. 

b) GEREC (Gerência de Recursos Humanos): conhecer a estrutura de recursos 

humanos com as áreas de recrutamento e seleção, treinamento e cargos e salários. 

c) GECOM (Gerência Comercial): pela própria natureza da monografia essa 

área foi a mais detalhada de todo o programa de estágio abrangendo: 

c.1) gerência comercial 

c.2) sub-gerência comercial 

c.3) seção de serviços convencionais 

c.4) seção de serviços especiais 

c.5) seção de gestão de contratos. 

c.6) seção de filatelia. 

c.7) seção de movimentação de produtos 

c.8) seção de avaliação comercial. 

Além dessa gerências citadas também foram visitados o POSTALlS (Instituto de 

Securidade dos Funcionários da ECT) e a ASCOM (Assessoria de comunicação). 

O ponto alto dessa etapa foram as entrevistas realizadas com os principais 

executivos da empresa considerando o período 1988-1994 como prioritário para a 

monografia. As pessoas destacadas e seus cargos na época são as seguintes: 

1) Antonio José Veiga Roldão: Superintendente de Novos Produtos e 

Franchising. 

2) José Alberto Froes Cruz - Consultor da Presidência. 

3) Paulo Machado Belém Filho - Consultor da Presidência. 
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4) Joel Marciano Rauber - ex-presidente da ECT, consultor de empresas. 

5) José Carlos Rocha Lima - ex-presidente da ECT, consultor de empresas. 

6) Alexandre C. P. Fernandes - Diretor da Regional do Rio de Janeiro. 

Destaca-se ainda a entrevista feita sobre o tema da Imagem com o consultor 

internacional de Marketing Francisco Alberto Madia de Souza. 

Redação 

Na redação dessa monografia foram utilizadas as instruções contidas no 

Regulamento do Curso de Mestrado em Administração Pública, além do Manual de 

teses86 recomendado na disciplina intitulada Metodologia da Pesquisa ministrada 

pela professora Sylvia Vergara. 

86 L Bastos. L Paixão & L.M. Fernandes. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de 

pesquisa, teses e dissertações, Rio de Janeiro: Zahar. 1979. 
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Capítulo 11 

HISTÓRICO DA EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). 

Um breve relato que antecede a criação da ECT 

Intrinsecamente ligada ao ato de comunicar a atividade postal nasceu com as 

primeiras civilizações. 

A princípio utilizando a própria voz humana, depois desenhos traçados em 

pedras, a mímica, outros sinais sonoros, tambores, fumaça e diversos materiais 

capazes de sinalizar algo para alguém. 

Dos mensageiros improvisados até redes logísticas de alta complexidade, a 

essência da atividade -comunicar - foi mantida até os nossos dias. 

No Brasil, há poucas notícias sobre o sistema de comunicações que utilizavam 

os índios que aqui viviam, por isso o marco inicial para o desenvolvimento da 

história dos correios no Brasil é a carta de Pero Vaz de Caminha 1 dirigida a D. 

Manoel, rei de Portugal, na qual faz uma descrição pormenorizada da terra recém

descoberta por Cabral. 

Os serviços postais eram prestados pelos correios de Portugal que não 

possuíam uma estrutura organizada e se valiam, na maior parte das vezes, de outras 

empresas européias. As embarcações portuguesas levavam e traziam a 

correspondência da metrópole. Os locais mais afastados dos portos eram atendidos 

por escravos, viajantes e tropeiros. Assim foi até a criação, em 1797, da 

Administração dos Portos, Correios e Diligências de Terra e Mar - o embrião da ECT 

de hoje. 

A vinda da família real para o Brasil transforma a Colônia em Reino dotado de 

uma infra-estrutura de Governo até então inédita no país. Entre outras instituições 

I M.C.D. Lacombe. Correios no Brasil. Rio de Janeiro: Spala. 1990. 
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criadas desponta o Correio da Coroa e Província do Rio de Janeiro através da 

Decisão do Reino n.53, de 22 de novembro de 1808. Nasce o primeiro regulamento 

postal brasileiro. 

Com D. Pedro I se expande o fenômeno da franquia postal, isto é, a utilização 

dos serviços postais com grandes descontos ou - como é mais comum - total isenção 

de tarifas. Várias repartições públicas, políticos de várias tendências, até jornais, 

revistas e outras mídias gozaram de generosos privilégios que eram repassados aos 

orçamentos dos correios. 

Com a ascensão de Dom Pedro 11 ao trono, o Correio ganhou grande impulso 

no Brasil e um certo pioneirismo, por exemplo, foi o primeiro país das Américas a 

lançar o selo postal. 

O Decreto 9.912, de 26 de março de 1888, foi o último ato do Governo 

Imperial, no setor postal. Esse Regulamento discriminava o que concernia a 

monopólio e responsabilidade do Estado, ao tempo em que transmitia poderes ao 

Diretor Geral para dirigir superiormente o Serviço Postal em todo o Império, 

subordinado ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, atribuição 

que, até então, era do Ministro de Estado dos Negócios do Império. 

A reforma administrativa realizada por ocasião da Proclamação da República 

subordinou o Correio ao Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, que 

não demorou muito a ser extinto em 1894. 

Dentre as várias reformas que sofrerá na República uma das mais importantes 

foi a regulamentação do Decreto 20.859 de 26 de dezembro de 1931 que unifica a 

Diretoria Geral do Correios com a Repartição Geral dos Telégrafos, criando o 

Departamento de Correios e Telégrafos (DCT), órgão da administração direta ligado 

ao Ministério da Viação e Obras Públicas. 

Nesse período da história, o Brasil começava a viver um processo de crescente 

intervenção estatal, tendo no comando do país Getúlio Vargas. Acaba a República 

Velha, dominada pelas oligarquias rurais e o Estado assume o papel de principal 

agente do desenvolvimento. A partir desse Governo cresce em tamanho e 

importância as organizações públicas. 
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Destaca-se a criação do DASP - Departamento de Administração do Serviço 

Público - (1938) que funcionou como paradigma técnico-burocrático para as 

organizações geridas pelo Governo. 

Em 25 de fevereiro de 1967 através do Decreto-lei 200 o Governo Militar-que 

tomou posse em 1964 pela Revolução de 31 de março - promove uma ampla 

Reforma Administrativa que entre outras medidas, extingue o Ministério da Viação e 

Obras Públicas e cria o Ministério das Comunicações. 

O caminho para uma reestruturação do DCT estava aberto. 

Em 1969, com a edição do Decreto-lei 509, de 20 de março estava criada a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 

A nova entidade, vinculada ao Ministério das Comunicações, deu-se o caráter 

de Empresa Pública, segundo o disposto no mesmo Decreto-lei 200. A ECT passou a 

ser comandada por um Presidente, indicado pelo Ministro das Comunicações e 

nomeado pelo Presidente da República. 

Com a transformação do DCT em ECT, começa realmente o desenvolvimento 

do Serviço Postal Brasileiro. 

Evolução e estado atual 

O jornal "O Globo" numa reportagem2 sobre os Correios apresenta um quadro 

em destaque como o seguinte título: "No passado, a imagem de um péssimo 

serviço", 

Esse passado atende pelo nome de DCT que detinha a fama de possuir um dos 

piores serviços públicos do país, muito embora, não se possa atribuir 

exclusivamente ao DCT a fase ruim que uma instituição de mais de trezentos anos 

atravessava. 

Na verdade, o DCT experimentou considerável sucesso entre os anos 40 e 50 

quando implantou uma série de melhorias, como o correio aéreo nacional 

2 No Passado a Imagem de um Péssimo Serviço. O Globo. Rio de Janeiro. Domingo, 29 de agosto de 

1993. pg. 46 
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agilizando os serviços e a definição do monopólio da União para transporte e 

distribuição em todo território nacional. 

Fazia parte do nosso dia a dia por a culpa nos Correios por um atraso ou uma 

omissão. Isso chegou a tal ponto que algumas das historietas sobre entrega de cartas 

entraram para o anedotário nacional. 

Esse descrédito do DCT tem vários fatores. Primeiro a própria atividade postal 

necessita de um efetivo considerável, por ser uma espécie de trabalho (separar 

correspondências, recolher, entregar) basicamente manual. Em segundo lugar, o 

modelo de desenvolvimento adotado no país privilegiava o setor estatal criando 

estruturas administrativas públicas para solidificar a máquina do Governo. 

A medida que essas estruturas passavam por reformas ou eram extintas, os 

funcionários sem colocação eram absorvidos pelos Correios, já que o tipo de tarefa 

não exigia uma formação sofisticada' e sua área de atuação cobria todo o território 

nacional. 

Nepotismo, troca de favores, e outros motivos de ordem política 

transformaram o Correio em um " exército de Brancaleone " para usar uma 

expressão de um dos seus ex-presidentes.) 

Veteranos de guerra - alguns neuróticos - classificadores de grãos, peixeiros, 

açougueiros, foguistas e outros funcionários do setor público sem colocação regidos 

pela Lei 1.711 passaram a fazer parte das equipes de trabalho do DCT. Há um caso 

especialmente chamativo que ocorreu na desativação da Estrada de Ferro Madeira

Mamoré quando milhares de funcionários dessa ferrovia foram transferidos para os 

quadros do DCT. 

Os Correios chegaram a ter um efetivo de mais de 120.000 funcionários4 

constituindo-se num dos focos mais destacados do empreguismo. 

Com essa desqualificação de seus quadros, o DCT assistia a vários tipos de 

manobras entre seus próprios empregados, como por exemplo, ter padrinhos para 

3 J.M. Rauber. Entrevista concedida ao autor em 26 de maio de 1994. Rio de Janeiro. 

4 Esse número não possui uma comprovação histórica. Alguns documentos citam 120.000. outros 

90.000. De qualquer forma fica evidenciado o inchaço da organização decorrente do empreguismo. 
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não comparecer ao trabalho ou mesmo pagar alguém para que assine o ponto de 

forma regular. Esse último fato ficou conhecido pelo nome de gronga. 

Esse espantalho organizacional não podia mesmo dar certo. Os resultados não 

mostravam outra coisa a não ser o desprestígio de uma instituição com a 

conseqüente repulsa e detestação dos usuários. 

Redes paralelas exploradas por empresas privadas começam a surgir tentando 

minimizar os prejuízos decorrentes da utilização dos serviços postais. Num mundo 

onde a complexidade das comunicações começa a ganhar relevo, o DCT não 

conseguia atender as solicitações do mercado e foi obrigado a ceder parte do 

monopólio para que as empresas privadas pudessem operar -sob a pena de 

imobilização das transações comerciais com perdas generalizadas para a economia 

nacional. Nos serviços mais rentáveis a iniciativa privada começava a se 

desenvolver, como por exemplo, os malotes de correspondência agrupada entre a 

matriz e filiais, entre fornecedores e clientes etc. 

O DCT era passivo diante da gradual e constante queda da qualidade dos 

serviços. O órgão era impotente para provocar uma mudança de orientação. Os 

rígidos padrões limitavam os serviços e os clientes não podiam ser atendidos nas 

suas especificidades. As instalações eram precárias e o pouco que se investia tinha 

um forte cunho político. Havia excesso de franquias tarifárias que somadas ao 

aviltamento das tarifas provocavam a intervenção constante do Tesouro Nacional 

para compensar a defasagem descoberta pela receita. 

Correntes políticas distintas e contraditórias modificam o cenário social e 

culminam com a intervenção dos militares no Governo. 

A Revolução Militar de 1964 instaurou no país um forte regime centralizado 

que começou a priorizar alguns setores da economia como vetores de 

desenvolvimento. Um desses setores era o da Comunicação. 

Com a criação do Ministério das Comunicações e as possibilidades abertas 

pelo Decreto-lei 200 para criar novas estruturas organizacionais públicas, mais 

ágeis, o Governo estava dando um passo para a reformulação dos Correios, coisa 

que efetivamente se concretizou com a criação da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT) em 20 de março de 1969. 
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Já como Empresa Pública controlada totalmente pela União, as principais 

transformações ocorridas na instituição tem fases distintas que podem sofrer 

variações dependendo do ângulo que é feita a análise da organização. Em uma 

publicação interna recente da empresa quando ela fez 25 anos (março de 94)5 ficam 

caracterizadas as seguintes fases: 

1- Estruturação e criação de novos modelos operacionais - de 1970 a 1979. 

2- Aperfeiçoamento e Desenvolvimento - de 1980 a 1989. 

3- Novos negócios e a implantação de serviços diversificados (" Banco de 

Serviços") - a partir de 1990. 

Essa mesma publicaçã06 destaca os pontos mais relevantes nesses esforços de 

reestruturação: 

1994. 

7) a contratação dos serviços de assistência técnica da Societé Mixte pour 
/'étude et le Development de la Techinique de les Centres Postaux 
Mecanisés - SOMEPOST, para a realização de um diagnóstico global da 
situação, a que se seguiu outro contrato, em 7973, com vistas ao 
assessoramento na implantação de novos métodos de trabalho; 
2) a criação da Rede Postal Noturna (RPN), em 7974, com a contratação 
de aviões junto às companhias aéreas brasileiras para o transporte de 
correspondência; 
3) a criação de cinco centros regionais de treinamento com núcleos 
locais de formação profissional e da Escola Superior de Administração 
Postal que possibilitou a capacitação de milhares de empregados de nível 
básico, médio e superior; 
4) a criação de Centros de Distribuição Domiciliar (CDD) que, aliados ao 
preparo constante do pessoal e o reestudo dos percursos dos carteiros, 
permitiram à ECT alcançar padrões de qualidade compatíveis com as 
exigências do público usuário; 
5) a reformulação do Vale Postal e do Reembolso Postal; a criação, em 
7970, do Serviço Especial de Entrega de Documentos (SEED) e do Serviço 
de Correspondência Agrupada (SERCA); 
6) a instalação de equipamentos de triagem eletrônica de cartas e 
encomendas em São Paulo, Rio de janeiro e Brasília; 
7) a abolição das franquias postais de qualquer espécie, além de fazer 
com que as tarifas passassem a permitir a justa remuneração dos serviços 
prestados, assegurando a obtenção de recursos para a sua expansão, 
aliado a uma tarifa realista, permitiu a reconquista do equilíbrio 

5 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1969-1994. Folheto de Divulgação. Brasília: Autor, 

6 ibid. pg.7 
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financeiro da Empresa, com o primeiro superávit em sua história ocorrido 
em 7977 e 
8) a sanção da Lei n. 6.538, de 22 de junho de 7978, que unificou toda a 
legislação vigente relativamente aos Correios e Telégrafos e do Decreto 
n. 83.858, de 75 de agosto de 7979, que aprovou o Regulamento do 
Serviço Postal e do Serviço Telegrama. Nesse regulamento, há um artigo 
que determina: 'Deverá ser encerrada no prazo de seis meses, a contar da 
data da publicação deste decreto, a exploração feita por terceiros, de 
serviço de transporte ou de entrega de comunicação escrita definido no 
Regulamento como monopólio da União. 

A segunda fase, relatada na mesma publicaçã07
, enfoca mais a otimização de 

métodos e procedimentos operacionais completando a fase anterior onde a ênfase 

foi dada a modelagem do sistema. 

Foi nesse período que a ECT procurou consolidar as conquistas feitas na parte 

industrial da empresa materializando os benefícios em produtos/serviços mais 

voltados as necessidades dos usuários. 

Em 1982 cria-se o SEDEX, o serviço Especial de Encomendas Expressas 

Nacionais para coleta e entrega de encomendas no prazo máximo de 24 horas. Em 

1984 esse mesmo serviço é estendido a nível internacional (EMS). 

Muitos outros novos produtos e serviços foram criados entre os quais podemos 

destacar: 8 

Em 7983, os serviços de Correio Eletrônico nas modalidades Post-Grama 
( hoje, denominado FAX Post) e a carta eletrônica. 
Em 7985, os postos de Correio Rural, estendendo os serviços postais às 
áreas rurais que, até então, não dispunham de qualquer facilidade de 
comunicação. 
Em 7986, participação do Programa de Prioridades Sociais do Governo 
Federal, através da distribuição de livros didáticos para o ensino 
fundamental. 
Em 7988, o Comprovante de Franqueamento -CF - selo sem valor facial. 
Em 7989 desenvolvimento do Projeto de Rastreamento Eletrônico de 
Objetos, utilizando tecnologia de código de barras para o 
acompanhamento do tráfego de encomendas, malotes e cartas 
registradas. 

7 ibid. pg.8 

8 ibid. pg.9 
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No final da década de 80, a ECT entra em mercados não-monopolizados 

diversificando suas atividades e transformando-se num Banco de Serviços 

priorizando três segmentos importantes: Governo, setor produtivo e cidadão. 

A ECT passa atuar cómo parceira do Governo viabilizando ações de Políticas 

Públicas com a sua malha de distribuição estendida em todo país. Como exemplos: 

intensifica-se o transporte de livros escolares da Fundação de Assistência ao 

Estudante (FAE) e de remédios da Central de Medicamentos (CEM E), a empresa passa 

a representar oficialmente o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) na 

grande maioria dos Municípios brasileiros e tantos outros projetos em que a ECT 

atua como Agente de Ação Governamental. 

No que se refere ao setor produtivo as parcerias com importantes empresas 

(Xerox, IBM, Tigre, Bradesco, Itaú e outros) enfocam, principalmente, a 

terceirização de serviços que a ECT pode prestar utilizando sua rede logística. Com 

o seu serviço de telegrama fonado -em franca decadência -percebeu a oportunidade 

de introduzir um serviço de Telemarketing que hoje opera 24 horas por dia, 365 

dias por ano. 

Para o cidadão a ECT criou o Projeto Comodidade ao Cidadão, pelo qual as 

agências passam a receber pagamentos de contas de concessionárias de serviços 

públicos, vendem serviços tangibilizados em produtos como o aerograma ou o 

telegrama pré-taxado etc. 

Para consolidar o conceito de "Banco de Serviços" e melhorar o atendimento 

ao público a ECT permite que pequenos empresários participem de suas atividades 

através de lojas franqueadas. Em 1989 uma experiência "não oficial" no Rio Grande 

do Sul foi o ponto de partida para uma rede de franqueados, que hoje é a maior do 

país, com mais de 1.700 pontos de venda. 

A história mais recente, principalmente, os anos 1988-1994 está retratada nas 

páginas seguintes, juntamente com a análise da organização. 
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Capítulo 111 

ANÁLISE DA POLíTICA EMPRESARIAL DA ECT 

Premissas Básicas 

Ao tratar da Política da Empresa no quadro conceitual de referência, vimos a 

importância de uma equalização adequada das suas quatro faces: Estratégia, 

Estrutura, Decisão e Identidade. Vimos também como Marketing e sua nova 

abordagem é, sobretudo, Política da Empresa, já que interfere de forma fundamental 

nas quatro faces citadas. Por fim, tratamos da Imagem como espelho dessa Política, 

ligada mais diretamente a Identidade da empresa. 

Trata-se nesse capítulo de procurar entender melhor a ECT dentro desse 

quadro referencial. 

As premissas básicas, extraídas das entrevistas com executivos da ECT 

realizadas pelo autor, que norteiam as atividades postais no mundo atual são: 

lucratividade, competitividade e negócios. O traço fundamental é a orientação para 

negócios, o que vem de encontro ao que citamos no capítulo sobre os novos rumos 

da orientação estatal e as sugestões do Banco Mundial. 

O que foi feito no Brasil, principalmente, a partir de 1988 quando Rauber 

assume a Presidência da ECT, foi voltar a organização para essas novas tendências e 

nessa transformação, o tema da Imagem projeta-se como algo essencial a 

consecução dos objetivos. 

A evolução do conceito de negócio no ramo postal 

O que podemos chamar de negócio postal está convencionalmente inserido 

no mercado de serviços. 
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As fronteiras que hoje separam o produto do serviço estão ficando cada vez 

mais tênues e complicadas de se definirem. Levitt' quando abordado sobre a 

distinção de Marketing de serviços e Marketing de bens afirma: 

A resposta, como na maioria das coisas é equívoca: os princípios podem 
ser os mesmos, mas a tradução prática pode ser profundamente diferente. 
Para entender a diferença vale a pena mudar as palavras que usamos. Ao 
invés de falarmos de bens e de serviços, é melhor falarmos de 'tangíveis' 
e 'intangíveis'. Compreender a distinção e apreciar a sua praticidade. 

Normalmente os bens ou mercadorias são também tratados como produtos e 

podem ser diretamente experimentados pois são tangíveis: tem peso, forma, cor, 

cheiro ... Sobretudo se pode experimentar ante.s da aquisição, o qué torna a escolha 

de menor risco para o cliente. Ao comprar um automóvel, por exemplo, o 

consumidor poderá dirigi-lo e testá-lo nas condições habituais de uso antes de 

decidir pela sua aquisição. Os serviços raramente podem ser experimentados com 

antecedência e seus componentes são quase sempre intangíveis. Não há como saber 

se de fato a Disney é o melhor local de diversões do mundo sem comprar o ingresso 

e entrar no parque. Pode-se consumir folhetos promocionais ou ser alvo da 

propaganda boca-a-boca que substituem ou suplementam a experiência direta, mas 

a qualidade da experiência só pode ser avaliada depois da compra e durante o 

consumo. 

Não é à toa que os principais teóricos do Marketing vejam o entrelaçamento 

entre tangíveis e intangíveis como a principal tendência na gerência do mixo É 

Berr/ quem afirma: 

Embora seja útil comparar a natureza e os papéis do Marketing de 
mercadorias com os do Marketing de serviços, não existe uma simples 
dicotomia entre as empresas de fabricação e as de serviço. Na realidade, 
o serviço produzido é um grande, senão o maior, fator de sucesso para as 
companhias fabricadoras. ( ... ) Executivos de fábrica espertos estão 
interessados tanto na qualidade do serviço quanto na qualidade das 
mercadorias, em vender tanto o tangível quanto o intangível, em penetrar 
em novos mercados tanto para serviços quanto para mercadorias. 
Admitem que o principal benefício que seus clientes compram não é 

1 T. Levitt. A imaginação de Marketing. São Paulo: Atlas. 1985.pg.99. 

2 L. Berry. & A. Parasuraman. Serviços de Marketing: competindo através da qualidade. São Paulo: 

Maltese-Norma. 1992. pg.21. 
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apenas mercadoria ou apenas serviço, mas ambos. Enxergam a sinergia 
do tangível com o intangível como o rendimento diferenciador, o valor 
acrescentado. 

Levite aponta na mesma direção quando considera a importância que o setor 

de serviços vem ganhando nesses últimos vinte anos, especialmente nos EUA. Sua 

observação diz respeito ao serviço que está embutido nos produtos e na fabricação 

dos produtos. 

Na realidade, há um grande setor oculto de serviços: uma grande 
proporção de indústrias nominalmente 'manufatureiras' cujas despesas e 
receitas traduzem principalmente os serviços de pré e pós-compra, sob a 
forma de planejamento de sistemas, apoio de pré-instalação, software, 
reparos, manutenção, entrega, cobrança, contabilidade e coisas 
parecidas. 

Dessa forma o conceito de Posicionamento Dinâmico que abordamos no 

quadro conceitual de referência tem plena aplicação quando pensamos no mercado 

de serviços, desde que estejamos atentos a eventuais especificidades. 

Os serviços para Parasuraman, Zeithaml e Berry no artigo liA conceptual 

Model of Service Quality and it's Implications for Future Research" citado por Belém 

Filho
4 

apresentam algumas propriedades que podem ser sintetizadas da seguinte 

forma: 

a) intangibilidade: por serem desempenhos mais do que objetos, não se 
pode estabelecer especificações precisas de fabricação como forma, cor 
ou outros atributos físicos. 
b) heterogeneidade: a prestação dos serviços varia de consumidor para 
consumidor, de um encarregado da prestação do serviço para outro e de 
um período (hora, dia) para outro. 
c) simultaneidade: a produção de um serviço e seu consumo, ocorrem ao 
mesmo tempo. Tais propriedades, a partir de suas respectivas definições 
evidenciam dificuldades quanto a aferição da qualidade dos serviços 
prestados. 

3 TLe . . . Vltt, op. Clt. pg.60. 

4 P. M. Belém Filho, Identificação e Hierarquização dos Atributos associados à Qualidade dos 

Serviços Públicos: Discussão de um A1odelo que Sirva de Base para a Implantação de uma Estratégia de 

Desenvolvimento para as Organizações Estatais. (Dissertação de Mestrado), Rio de Janeiro: PUC, 1990. 

pg.8. 
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A intangibilidade impede que os serviços sejam medidos ou testados de 
maneira a assegurar a qualidade antes da venda. A heterogeneidade 
impede a prestação de serviços exatamente iguais e a simultaniedade 
não permite que um serviço 'defeituoso' seja retirado do mercado e , 
portanto, não oferecido aos usuárioss. 

Algumas características peculiares do serviço postal proporcionam-lhe um 

lugar ímpar no cenário das atividades econômicas. 

A capilarização dessa atividade em todo o mundo - supõe-se que um entre 

cada duzentos e cinqüenta habitantes do planeta depende direta ou indiretamente 

dos correios6 
- é um dos referenciais para se notar a sua importância nas culturas e 

economias das nações. 

O mercado postal é estimado em U$ 500 bilhões/ano incluindo a produção 

dos correios de todo o mundo e dos operadores privados que concorrem em alguns 

serviços. É um número considerável se analisado isoladamente, mas ainda pequeno 

se for comparado ao montante do mercado mundial de serviços que é estimado em 

U$ 12 trilhões/an07 e tende a crescer na sociedade do conhecimento que 

começamos a experimentar nesse final de século. 

Como esses números contemplam apenas as formas de atuação convencionais 

das atividades postais, podemos concluir sem dificuldades que uma postura voltada 

para novos negócios correlatos podem ampliar consideravelmente essas cifras. 

A atividade postal não possui concorrência capaz de operar no mesmo nível 

de capilaridade. Algumas empresas privadas exploram certos segmentos -

normalmente os mais rentáveis - aproveitando-se dos nichos originados pela 

heterogeneidade dessas operações dentro de um país ou entre países onde essas 

diferenças são ainda maiores. 

O serviço de correio oferecido em todo o mundo tem alguns componentes 

básicos que formam o sistema postal. São quatro atividades consideradas 

5 P.M. Belém Filho, op. cit., pg. xx 
6 P.M. Belém Filho. Relatório Interno dos Consultores da Presidência da ECT. Rio de Janeiro, 1994. 

pg.ll 
7 D. Goyos Jr.. O setor de serviços e a rodada do Uruguai do GA TT. Palestra proferida na Câmara 

de Comércio Suíço-Brasileira. Brasil. 17 de junho de 1993. pg.4. 
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fundamentais: o atendimento, a triagem, o transporte e a distribuição de objetos 

postados8
• 

O atendimento é realizado basicamente nas agências, também chamadas 

unidades operacionais de execução da empresa. Também existem caixas coletoras -

principalmente de cartas - dispersas nos principais pontos de tráfego. É nessa fase 

que o grande público toma contato com a organização postal. 

A triagem consiste na separação ordenada do material coletado a fim de 

facilitar as duas fases seguintes. É a etapa crucial de todo o sistema e onde pode 

ocorrer o maior números de pontos de estrangulamento de toda a rede. O sistema 

de triagem ainda é manual na maioria dos países e exige um significativo quadro de 

funcionários para tarefas repetitivas e muitas vezes desestimulantes. 

Nos países mais desenvolvidos como o Japão, as máquinas de triagem fazem a 

parte mais desgastante do serviço. Para tal, é absolutamente necessário que a 

padronização de envelopes e códigos de endereçamento sejam obedecidos pelos 

correios e pelos usuários. 

As atividades de transportes formam a rede logística e cobrem toda a superfície 

do globo por vias terrestres, marítimas, fluviais e aéreas. A integração de todo o 

sistema é o mais importante para que, eventuais ganhos de produtividade com um 

tipo de transporte mais rápido, não seja desperdiçado pela espera excessiva de uma 

conexão. Integração e conectividade são expressões chaves nessa fase. 

A distribuição viabiliza o maior fenômeno de capilaridade observado na 

organização. Para que os objetos postados cheguem ao destinatário final após o seu 

transporte um verdadeiro exército de entregadores ou carteiros invadem as ruas das 

cidades para dar cobertura aos mais longínquos logradouros. Cada país tem um 

modo peculiar de administrar essa fase, mas todos necessitam de uma rede ampla e 

ági I par fazer essa tarefa eficazmente. 

8 J.M. Rauber. Entrevista concedida ao autor em 26 de maio de 1994. Rio de Janeiro. 
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Os correios no mundo 

Nenhuma tentativa de privatização dos correios no mundo, até o momento, 

pode ser considerada bem sucedida. 

Algumas experiências recentes na Austrália onde uma empresa de encomendas 

tem uma rede logística muito bem montada (TNT) acabaram por concluir uma 

parceria sem a transferência completa de capital e atuação. Na Holanda, o Serviço 

Postal Holandês (KNP) estuda abrir o capital para acionistas privados estrangeiros, 

mas o processo ainda é recente para uma avaliação. 

A rentabilidade também é uma questão complexa. 

O sistema postal é decifitário em quase todas as partes do mundo. Basta ver os 

resultados apontados no Relatório Postal elaborado pela União Postal Universal 

(UPU), países como EUA, Itália e até mesmo a França - modelo seguido em muitos 

países - apresentam prejuízos.9 Recorrer aos cofres públicos para continuar existindo 

tem sido a solução mais freqüente. 

Através de algumas instituições que superam o âmbito local como é o caso da 

mais importante delas a União Postal Universal, (Universal Post Union UPU) com 

sede na Suiça os correios de todo o mundo se associam para tentar modelar a 

atividade buscando um mínimo de homogeneidade entre as operações dos diversos 

países. As grandes decisões tomadas pela UPU ocorrem durante os seus Congressos 

Qüinqüenais quando representantes dos países membros discutem e homologam 

acordos internacionais. Não adianta um correio funcionar internamente muito bem 

se o seu parceiro para encomendas internacionais é lento e com alto grau de risco. 

No processo completo o cliente quer o perfeito funcionamento das duas partes. 

Passaremos a dar algumas informações relevantes sobre a atividade postal nos 

principais países, tomando como base o estudo realizado por Belém 10. 

9 UPU (Universal Post Union), Statistique des services postaux. Suiça: Autor, 1994, pgs. 116, 120, 

172,364. 

10 P.M. Belém Filho. Relatório. op. cit. pgs. 11-27. 
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País Relações com o Monopólio Serviços/Qual i- Privatização 
Governo dade 

Argentina Foi criada uma S.A Foi suprimido A deterioração Através da 
(ENCOTESA) cujo o monopólio do serviço ENCOTESAo 
capital pertence postal do proporcionou o Estado está 
1 00% ao Estado para Estado. desenvolvimento colocando na 
coordenar a de uma rede bolsa de valores 
reestruturação do paralela que parte do capital 
sistema em vias de roubou cerca de social como 
privatização. A 70% da fatia de integrante do 
Comissão Nacional mercado dos programa de 
postal e Telégrafos correios. Para privatização 
(CNCT) coordenará as que a mais geral que 
atividades do ENCOTESA se está abrindo a 
operador público e torne economia do 
dos operadores competitiva se país. 
privados. faz necessário 

investimentos de 
capital aliada a 
uma 
racionalização 
de processos. 

Grã Bretanha Vinculado ao É definido em Fornece serviços Processo 
Ministério da Indústria relação a um postais e iniciado em 
e Comércio. valor tarifário. bancários discussão no 
O Governo atua Qualquer associados às parlamento com 
como fiscalizador e objeto com necessidades do forte tendência 
assume papel de valor até uma governo. de aprovação. 
defensor dos libra esterlina Prazos de A atividade de 
i nteresses da faz parte do entrega atendimento 
população. monopólio. conhecidos do postal sob o 
O Governo público e sistema de 
desestimula a cumpridos. franchising opera 
participação do Atuação pioneira 95% das 20.000 
Operador Públ ico no Intercâmbio agências postais. 
onde opera a Eletrônico de 
iniciativa privada. Dados. 

Fonte: Relatório Interno dos Consultores da Presidência da ECT pgs.11-26 

Obs: Os quadros seguintes foram extraídos da mesma fonte. 
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País Relações com o Monopólio Servi ços/Qual i- Privatização 
Governo dade 

Portugal Sociedade Compreende Não existe a Os serviços 
Anônima onde o todas as curto prazo apresentam 
Estado detém . operações de perspectiva de padrões de 
100% do tratamento de privatização. qualidade para a 
capital, sendo objetos cujo entrega baseados 
vinculada a conteúdo seja na prioridade 
holding pessoal e atribuída pelos 
Comunicações individual até 2 clientes, existindo 
de Portugal S.A quilos. O três categorias 
que coordena a monopólio básicas -
gestão financeira abrange os prioritário, normal 
dos correios. impressos, mas e econômico - e 

exclui as tem como meta 
encomendas. entregar 95% dos 

objetos dentro dos 
prazos 
estabelecidos. 

Estados Supervisionadas É definido Os serviços Adotam o conceito 
Unidos por um conselho somente no postais são de distâncias 

de segmento divididos com a concêntricas dando 
governadores, social, isto é, iniciativa tratamento não 
composto por abrange privada que uniforme as tarifas 
onze membros, somente o atua e prazos de entrega 
dos quais, nove segmento postal agressivamente no território 
são designados convencional. no segmento nacional. 
pelo Presidente comercial. Os serviços não 
da República, Os prejuízos são bem 
com o acumulados dos considerados e 
consenti mento últimos anos para reverter o 
do Senado e poderá levar a processo adotaram 
com o mandato pauta das o sistema de CCQ 
de nove anos, discussões uma e estão fazendo 
podendo no privatização pesquisas 
máximo 5 também do constantes sobre a 
membros segmento defasagem dos 
pertencerem a social. níveis de qualidade 
um mesmo esperados e 
partido político. atingidos. 
O Presidente e o 
vice -Presidente 
dos correios 
completam esse 
conselho. 
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País Relações com o Monopólio Serviços/Qual i- Privatização 
Governo dade 

Japão Serviço prestado Abrange os Experiência Em 1985 o correio 
pelo Ministério segmentos de destacada com japonês sofreu uma 
postal e poupança Franchising ampla 
Telecomunica- postal, Seguros onde apenas reestruturação e 
ções de Vida e 1.300 das hoje se encontra 

Serviços 24.000 num patamar de 
Postais. Sofre unidades de serviços acima da 
concorrência atendimento média mundial. O 
no mercado de são próprias. prazo de entregas 
encomendas Parte do sistema em D+ 1 é cerca de 
com empresas de distribuição 75% do tráfego. O 
fortes e de encomendas restante é entregue 
organizadas. também é a critério do cliente 

terceirizado. que paga pelo 
Discutem serviço uma tarifa 
atualmente um diferenciada 
modelo mais conforme a 
amplo de velocidade do 
privatização. mesmo. 

França O operador É monopólio A tendência é Está entre os 
público trabalha estatal a entrega que os melhores do 
com normas de objetos com impressos mundo. Procura 
fixadas pela peso inferior a deixem de atender as 
Comissão um quilo. compor o necessidades 
Superior de monopólio, específicas dos 
Serviços Público bem como as seus clientes. 
postal e etapas de Enfatiza o valor dos 
Telecomunica- atendimento e serviços pré-
ções, composta encaminhamen- franqueados e 
de deputados e to. O contrato estimula a coleta 
senadores, além de gestão prevê nos próprios 
de técnicos uma maior clientes, além de 
especial izados autonomia realizar serviços de 
em correios. financeira, que envelopamento, 
Funciona com pode sinalizar a franqueamento etc. 
contratos de abertura de 
gestão com capital e a 
duração mínima 
de três anos. É 

privatização. 

um dos sistemas 
mais 
aperfeiçoados. 
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Alemanha e Canadá também merecem um comentário nesta visão geral. 

A Alemanha passa por um processo de integração desde a queda do Muro de 

Berlim com conseqüências nas operações postais. 

As estruturas desiguais dos sistemas postais existentes nas duas metades da 

Alemanha, não podem conviver juntas já que nas redes logísticas um único ponto 

de ineficiência transmite o impacto a toda rede. Dentro de um plano maior ditado 

pela CEE o país espera agilizar seus serviços postais com a criação de contratos de 

gestão que possibilitariam uma modernização mais rápida de toda a rede. 

O Canadá atualmente é considerado um dos melhores correios do mundo 

fruto de uma reestruturação que priorizou a qualidade dos serviços. Alguns dos 

fatores chaves desse sucesso podem ser elencados: 

.'nformatização da rede em todos os pontos do processo operacional . 

• redes de atendimento franqueadas duplicando a capacidade de atendimento . 

• profissionalização na alta gerência. 
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o ambiente Postal 

o negócio postal pode ser analisado inserido na Política da Empresa onde os 

quatro elementos interagem criando e modificando as forças que levam a alcançar 

um determinado objetivo. Belém Filho1 define alguns desses atores segundo a figura 

abaixo: 

~CFINAN~ 

0êNOLO~ 

~CEDO~ 

eORAD~ 

Passaremos a analisá-los brevemente: 

Clientes 
A EeT atende a uma gama variada de segmentos. Os principais poderiam ser 

listados da seguinte forma: Bancos Privados (43%), Bancos Públicos (13%); 

Empresas Estatais (8%); Pessoas Físicas (8%) e outros (28%) dispersos entre empresas 

privadas, sindicatos, associações de classe, ONGs, etc. Esses clientes geram um 

I P.M. Belém Filho. Relatório. op. cit. pgs.29-39 
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movimento diário aproximado de 15 milhões de objetos, entre cartas, telegramas, 

encomendas, etc. 

A evolução do tráfego postal de 1970 a 1988 cresceu em 15,4% ao ano, 

passando de 238 milhões para 3,1 bilhões de objetos postais convencionais. Esse 

crescimento pode ser desmembrado em três fases: 

1. de 1970 a 1975: faz parte do chamado milagre brasileiro quando o PIS 

cresceu a taxas reais de 11 ,6% a.a. e o tráfego dos serviços convencionais 

18,2% a.a. 

2. de 1975 a 1985: nessa fase a infra-estrutura implantada no período anterior 

assegura a melhoria da qualidade do serviço influenciando a evolução do 

índice de crescimento médio em torno de 18,4% a.a. 

3. de 1985 a 1988: nesta fase constata-se a estabilização do tráfego 

representado por um crescimento de apenas 3,2% a.a. 

A composição da receita foi sofrendo considerável modificação tendo um 

crescimento expressivo nos últimos anos os serviços não convencionais. Atualmente 

a composição pode ser expressa da seguinte forma: serviços convencionais (360.10); 

serviços especiais (31 %); serviços telemáticos (4%); outros serviços operacionais 

(18%) e receitas não operacionais (11 %). 

Concorrentes 
Usualmente se divide a concorrência por dois tipos de mercado: os que são 

protegidos pelo monopólio e aqueles que não o são. No caso da ECT o monopólio 

abrange 42% do mercado, mas a relação com as receitas, embora não totalmente 

conhecida, não guarda a mesma proporção, isto é, os mercados sob concorrência 

são os mais rentáveis. 

No mercado de encomendas expressas a ECT é líder a nível nacional, mas não 

repete a mesma performance a nível internacional onde atualmente grandes 

empresas como Federal Express, DHL e TNT que poderão interessar-se pelo 

mercado local dependendo da flexibilização das regras do monopólio. 
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No segmento de impressos - onde se destaca a mala direta - algumas 

organizações que operam em grandes mercados conseguem preços mais baixos 

para seus clientes e já começam a roubar fatias de mercado. 

No segmento bancário - o principal até o momento - surgem as empresas de 

transporte de valores como potenciais concorrentes uma vez que a documentação 

bancária vem sendo encaminhada junto ao dinheiro arrecadado, afetando de um 

modo direto a correspondência agrupada do tipo SERCA (vide pg.60). Várias 

instituições financeiras estão terceirizando esses serviços com empresas de 

transporte que atuam fora do âmbito do monopólio, principalmente, pela proteção e 

segurança que podem dar ao transporte. A rápida informatização desse segmento 

provocará mudanças significativas na demanda por serviços postais. 

Tecnologia 
Em função do crescente volume de objetos postados a ECT necessitou um 

apoio mais intenso de tecnologia postal produzindo seu próprio know-howa partir 

da importação de alguns equipamentos para o trabalho mais pesado de triagem. 

Metodologia própria foi desenvolvida para dimensionamento da força de trabalho 

nos diversos níveis, incluindo agências, unidades de tratamento e transporte e 

unidades distribuidoras. 

A informatização das comunicações e seu uso difundido já assinala uma 

utilização mais intensa de sistemas de acompanhamento de objetos desde a sua 

postagem até o destinatário final garantindo maior segurança e confiabilidade ao 

usuário do sistema. A ECT denominou essa tecnologia de Sistema de Rastreamento 

de Objetos que juntamente com a automação das agências passam a ser 

determinantes para a disputa de mercados não protegidos pelo monopólio. 

Fornecedores 
O porte da ECT favorece um relacionamento estreito com diversos 

fornecedores. Alguns se transformam em parceiros devido ao papel estratégico que 

tais relações apresentam para ambos os lados. Sem dúvida se destaca o transporte 
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aéreo que opera a RPN, pelo volume de recursos e pela velocidade que 

proporciona a rede. 

A malha de transporte conta com aproximadamente 50 aeronaves, 7.000 

veículos e 5 barcos. 

Além disso, a ECT é grande cliente de indústrias plásticas, revendedores de 

veículos, produtores de papel, fabricantes de uniformes, fabricantes de 

computadores e equipamentos complementares. Ao longo de um ano a ECT chega a 

totalizar cerca de U5$ 600 milhões em aquisições. 

A preocupação com a qualidade tem impelido os fornecedores a trabalhar de 

acordo com as normas internacionais - ISO 9.000 - facilitando a padronização de 

certos serviços. Pela importância e volume de aquisições a ECT procura desenvolver 

vários fornecedores de um mesmo produto com a finalidade de diminuir o poder de 

barganha na hora na negociação e aprimorar a qualidade. 

Colaboradores 
A própria natureza da atividade postal necessita de um grande contingente de 

mão de obra para cumprir seus objetivos. Em todo o mundo o principal insumo é a 

mão de obra. O quadro atual da ECT conta com aproximadamente 74.000 

empregados. Podemos destacar também a importância dos franqueados que em 

todo Brasil geram por volta de 10.000 empregos. 

O setor operacional reúne cerca de 90% dos funcionários e está associado as 

quatro fases já mencionadas: coleta ou atendimento, triagem, transporte ou 

encaminhamento e distribuição ou entrega. 

O esforço de racionalização realizado - automação de atividades e 

simplificação de rotinas - situa a ECT como uma das organizações postais mais 

produtivas, o que pode ser percebido quando a comparamos com organizações 

postais de outros países: 
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Gráfico 1: Comparativo de produtividade anual entre alguns palses. 

Tráfego em biIh6es 
de objetos. 
Efetivos em milhares de 
funcionários. 

• tráfagolefetivo 

Portugal Argentina Brasil 

A crescente simplificação de rotinas vem proporcionando ganhos significativos 

de produtividade, até maiores do que a automação dos processos que está 

concentrada, até o momento, na fase de triagem. 

O relacionamento da ECT com seus empregados tem particularidades 

interessantes. Depois da Constituição de 1988, os funcionários públicos conquistam 

o direito a greve e a sindicalização e politização ganham uma dimensão até então 

inédita. Apesar dos funcionários da ECT serem celetistas (regidos pela CLT, portanto, 

não são funcionários públicos de fato) desde 1969, até 1988 se comportavam 

sindicalmente como funcionários públicos: não havia greves, nem manifestações 

contrárias as indicações do seu principal acionista, o Governo. 

A ECT pratica salários nacionais, independentemente dos mercados regionais 

de trabalho. Isoladamente isso faz com que a probabilidade de mobilização da 

categoria (90% no nível básico, 7% no nível médio e 3% no nível superior) seja 

muito maior em São Paulo do que nos estados do Nordeste, por exemplo. Além 

disso, a rotatividade do sul do país é a maior da empresa. 

Os sindicatos que atuam no âmbito da ECT são, em sua maioria vinculados à 

CUT (Central Única dos Trabalhadores) e, seguindo a sua orientação, acompanham 

sistematicamente as decisões da empresa e questionam todos os aspectos que 
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possam afetar a ação sindical - o sistema de franchising, por exemplo, já que os 

empregados das empresas parceiras da ECT não são vinculados sindicalmente a 

mesma categoria. De uma maneira geral, os empregados confiam mais nas 

comunicações oriundas da empresa do que nas emanadas pelos sindicatos2
• 

Nos últimos anos, uma série de benefícios foram conquistados pelos 

empregados da ECT - vale-refeição, cesta básica, e auxílio creche, dentre outros -

minimizando um hiato histórico que até então era o prato principal das disputas 

sindicais. Hoje, expressiva porcentagem dos empregados de nível superior é 

vinculado a Associação de Empregados de Nível Superior da ECT, cujas atividades 

não são sindicais. Além disso, todos os empregados da ECT dispõem de associações 

regionais com fins recreativos (ARCO) e são vinculados ao Instituto de Previdência 

Privada dos Correios (POSTALlS). 

Complementando a política de Recursos Humanos, são sistematicamente 

desenvolvidos programas de capacitação, sendo alocados recursos da ordem de 

1,5% da receita operacional da empresa. A ECT também administra um programa 

de Gerenciamento de Desempenho, que avalia a performance individual de todos 

os empregados. 

Parceiros 
O processo de terceirização pode ser comprovado pelas franquias da ECT que 

atualmente figuram como a maior rede de franqueados do país. A sua implantação 

veio como a solução de um problema de impossibilidade de expansão da rede de 

atendimento com recursos próprios. A facilidade de acesso era um dos atributos de 

serviço mais solicitados pelos clientes. 

O sucesso da iniciativa foi comemorado nos primeiros anos - a ECT chegou a 

ganhar o Top de Marketing1 por essa ação - mas sua implantação revelou falhas 

2 J.M. Rauber. ent. cit. 

3 O Top de Marketing é um prêmio nacional criado e entregue anualmente pela Associação dos 

Dirigentes de Venda do Brasil (ADVB) com o intuito de destacar os casos de sucesso na área de Marketing. 
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estruturais importantes que precisam ser sanadas para não prejudicar o 

funcionamento de toda a rede logística da empresa. 

As Agências Franqueadas (ACF) estão se agrupando em associações que, se por 

um lado facilitam a comunicação, por outro lado tendem a criar conflitos, 

motivados por interesse corporativo, em detrimento do atendimento aos objetivos 

que balizaram a criação do sistema. 

Essas associações, quando bem dirigidas, poderão contribuir para a 

preservação do sistema como um todo, vigiando os princípios da ética e policiando 

práticas de concorrência desleal, dentre outras. 

Complementarmente, a ECT desenvolveu diversas outras formas de parceria 

atuando como elemento facilitador de negócios para outras organizações do 

mercado. Existem diversos casos de parceria em que a ECT atua como canal de 

terceirização, destacando-se: 

Prestação de serviços básicos, a exemplo do sistema de reembolso postal; 

Prestação de serviços modelados de forma específica, atendendo a CEME 

(Central de Medicamentos), FAE (Fundação Assistência a Escola), XEROX, IBM, 

dentre outros; 

Viabilização de maneira quase que exclusiva, para negócios específicos, 

gerenciados pelo próprio cliente (Telesena, Papa-Tudo); 

Viabilização ainda que não exclusiva de outros negócios gerenciados pelo 

cliente, tais como vendas por catálogo, Telemarketing e outros. 

Governo 
Sendo uma empresa pública como já consideramos em item anterior, é óbvia 

a importância do Governo no seu cenário estratégico. Na construção de uma 

Política da Empresa a dependência como o Governo deverá ser considerada uma 

variável contingencial integrada aos passos e sistemas de planejamento. 

Comentaremos dois assuntos que exemplificam essas relações: 

1) Tarifas 

As tarifas são estipuladas pelo Ministério da Fazenda depois de ouvir o pleito 

tarifário do Ministério das Comunicações. Dessa negociação sai o preço praticado. 
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Esse procedimento faz com que as conclusões levem mais em consideração 

fatores políticos do que fatores técnicos associados a natureza dos serviços. Não 

raras vezes, a tarifa serve como referencial de um plano econômico e são mantidas 

por muito tempo achatadas, mesmo que o comportamento da economia seja outro. 

Num movimento que lembra a sístole e a diástole, as tarifas são comprimidas para 

depois serem recuperadas sendo que essa recuperação pode ficar somente em parte. 

Esse fato se agrava quando verificamos que aproximadamente 60% da receita da 

empresa é faturada para seus clientes e corroída com a inflação que nos anos 80 e 

90, até o Plano Real atingiu índices alarmantes. A tarifa da ECT é uma das mais 

baixas do mundo em dólar atingindo em 1994, no primeiro porte( correspondências 

até 1 ° gramas) US$ 0,146. No Japão atinge US$ 0,80, na Argentina US$ 0,75, na 

Alemanha US$ 0,65, nos EUA US$ 0,34, na França US$ 0,42.4 

2) Orçamento 

As despesas da ECT são cobertas por seu orçamento de custeio que, embora 

independente, é aprovado pela Secretaria de Planejamento, da mesma forma que o 

são os créditos de que a ECT necessita para seus investimentos, devendo estes ser 

aprovados pelo Congresso Nacional. 

A irregularidade no montante de investimentos e sua desproporção com 

relação as receitas, provocam a longo prazo gastos maiores para remediar uma 

necessidade urgente que poderia ter sido prevista com tempo: manutenção de 

imóveis, de carros, informatização de serviços e agências etc. 

Adicionalmente, as oscilações dos níveis de investimentos aprovados pela 

empresa, provoca grande desequilíbrio operacional e de caixa, comprometendo a 

saúde financeira da organização por períodos superiores aos desejáveis. 

Na atividade postal o investimento de 10 a 15% da receita total é uma prática 

aplicada pelos principais países do mundo para manter sua competitividade no 

cenário internacional. 

4 P.M. Belém Filho. Relatório, op.cit. pg.38. 
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Mercado Financeiro 
o fato de ser uma empresa pública limita consideravelmente a atuação da ECT 

junto aos atores do mercado financeiro, mas essa atuação não pode ser desprezada. 

Na tentativa de ser rentável e não depender de recursos do Tesouro Nacional, 

a empresa recorreu algumas vezes ao Banco do Brasil para operações de caixa 

desenvolvendo um relacionamento privilegiado com essa instituição. Na verdade o 

Banco do Brasil facilitou operações junto a ECT que não seriam realizadas para 

outros clientes e nem se repetiriam as condições quase informais para a efetivação 

de empréstimos. 

Esse relacionamento "privilegiado" não teria existido sem uma relação com a 

cultura da diretoria que tomou posse em 1988. Era uma questão de coerência com a 

visão do negócio que esses diretores possuíam. Não fazia parte dos planos recorrer 

ao Tesouro, porque pretendiam mostrar que a ECT poderia funcionar como uma 

empresa qualquer que quando necessita de dinheiro recorre aos bancos. 

Tendo os grandes bancos e financeiras como os mais importantes clientes -

incluindo o Banco do Brasil e demais instituições financeiras públicas - o trânsito 

para solicitar empréstimos e financiamentos de perfil diferenciado é facilitado. 

Sociedade 
As organizações estão contextualizadas dentro de uma sociedade. São vistas e 

entendidas como cidadãs da comunidade em que vivem com direitos e deveres 

decorrentes dessa cidadania. 

Em regiões economicamente ativas encontramos indistintamente o setor 

público e o setor privado, enquanto que em regiões menos favorecidas, apenas o 

setor público se faz presente de forma significativa. 

Conforme também é fácil registrar, onde há atividade econômica existe a 

intermediação financeira e para melhor caracterizar o que estamos descrevendo, 

basta dizer que dos quase 5.000 municípios que compõem o território nacional, 

muitos são desprovidos de qualquer tipo de instituição bancária. 

Tratando especificamente sobre a representatividade do Governo Federal 

nestas localidades, cabe registrar que, fruto de uma departamentalização 
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extremamente rigorosa adotada ao longo dos tempos, os diversos organismos 

setoriais do Governo Federal acabam por se fazer representar nestas localidades 

obtendo individualmente uma produtividade altamente questionável, em função dos 

benefícios que prestam, comparativamente aos custos assumidos. 

Isto acaba levando o cidadão a uma verdadeira peregrinação não só para ser 

atendido, mas também para acompanhar a evolução do seu pleito. 

As vantagens da rede de distribuição possibilitam a ECT a cumprir o papel de 

Agente de Ação Governamental, sendo o elemento facilitador do atendimento da 

demanda por serviços públicos. 

Inúmeros exemplos destacam a ECT no seu papel social: a carta social, as 

eleições municipais, estaduais e federais, as parcerias coms outras instituições do 

Governo e outros vários projetos que visam melhorar a qualidade de vida da 

população como é o caso do Projeto Grande Otelo, que objetiva a criação de 

alternativas profissionais para milhares de menores carentes, utilizando-os como 

operadores postais em áreas onde o trabalho manual é essencial. 

Nos últimos anos temos notado a importância que os fatores ambientais vêm 

exercendo na opinião pública nos mais variados setores da sociedade e esses 

anseios tendem a aumentar na medida em que a consciência social e o nível 

educacional progridem. 

A ECT utiliza alguns milhares de veículos, tem turnos de trabalho durante as 

24 horas do dia e consome toneladas de papel, portanto, tem uma importante 

missão na preservação do meio ambiente. 

A ~CT poderá ser cobrada pelo tipo de comportamento ambiental exibido, 

como também poderá auferir ganhos de Imagem se conseguir se antecipar as 

medidas de controle assumindo a iniciativa de uma forma criadora. 
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Conhecendo melhor a ECT: como a Política Empresarial 
se concretiza. 

As fases apontadas no mais recente documento interno publicado pela ECT 

dando a conhecer a organização, já citado no capítulo anterior, não constituí um 

consenso, nem sequer por quem participou intensamente das realizações descritas. 

Raubers, que presidiu a empresa entre 1988 e 1990, enfatiza o lado 

personalista da organização dividindo as suas fases pelos presidentes e suas 

características pessoais. liA empresa é muito persona/ista, e/a exige muito a liderança 

do chefe, a Imagem do chefe, por mais que se tenha colocado tecnicismo, que hoje 

existe nos administradores postais, existe uma estrutura intermediária 11, 

Na primeira etapa ou fase não há muita discordância sobre o seu conteúdo e 

objetivos. Todos os escritos consultados e as pessoas entrevistadas falam de um 

período voltado para a reestruturação e organização da empresa com ênfase no 

processo. 

As datas sofrem uma alteração se consideramos os estilos diferentes de gestão 

empregados pelos dois presidentes que comandaram as administrações desse 

período. 

Para Roldã06
, que já foi Diretor de Marketing da ECT e atualmente é o 

responsável pelo Departamento de Novos Prdutos e Franchising, a primeira fase é 

compreendida entre 69-84 ou 85 e tem dois expoentes: os coronéis Haroldo Correa 

de Mattos e Adwaldo Cardoso Botto de Barros que mais do que militares eram 

"engenheiros que usavam fardas", Foi a passagem de um estado de caos ao 

delineamento de alguma coisa mais parecida com uma organização. 

Na verdade, o primeiro Presidente nomeado para a ECT foi o general Ruben 

Rosado, mas praticamente o seu mandato se resumiu à transformação do DCT a 

5 J.M Rauber. ent. cit. 

6 A. I. V. Roldão, Entrevistas concedidas ao autor nos dias 02, 05 e 06 de setembro de 1994. Rio de 

Janeiro. 
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ECT, de tal modo que podemos considerar o cel. Haroldo, de fato, como o primeiro 

Presidente com marca própria. 

Como dissemos anteriormente o DCT era uma organização degradada. É o que 

explica Belém Filh07
: 

Os investimentos eram feitos com um cunho político, havia um excesso 
de franquia, ou seja, muita gente usando o correio sem pagar, havia um 
quadro excessivo de pessoas indesejadas de outros órgãos, por ex. se era 
extinto algum órgão público - a estrada de ferro Madeira -Mamoré, para 
citar um - as pessoas sem colocação eram mandadas para o correio. Os 
métodos de trabalho, se é que se pode dizer que existiam métodos de 
trabalho, eram os mais jurássicos possíveis. A atividade de : treinamento 
praticamente não existia, o conhecimento disponível era passado de pai 
para filho, com as perdas todas dessa sucessão de passagens. Esse 
panorama de degradação, de falta de credibilidade, falta de confiança do 
nosso cliente, fez com que a primeira etapa de gestão da empresa fosse 
uma etapa dedicada ao planejamento e a reestruturação. 

o cel. Haroldo em uma de suas primeiras resoluções como Presidente, 

contrata uma empresa de consultoria francesa ligada aos correios desse país - um 

dos melhores do mundo -para dirigir os trabalhos de reorganização. A Societé Mixte 

pour I'étude et le Development de la Technique de les Centres Postaux Mecanisés -

SOMEPOST - cumpriu dois contratos. O primeiro para a realização de um 

diagnóstico global da situação e um posterior, para implantação de novos métodos 

de trabalho. 

Foi na época - acrescenta Belém FilhoB 
- lia maior missão de consultoria 

externa recebida no Brasil, mais de 60 técnicos franceses, pessoas que conheciam, 

que dominavam conhecimentos afetos a área operacional de uma organização 

postal." Inicia-se então o Projeto ECO que recebeu esse nome para significar a 

ressonância que esse trabalho teria na organização nos anos seguintes. 

Os técnicos brasileiros juntaram-se nesse esforço e receberam o nome de 

homólogos aprendendo e assimilando os conceitos operacionais franceses que 

determinaram um padrão até hoje seguido na empresa. 

7 P.M. Belém Filho. Entrevista concedida ao autor em 19 de maio de 1994. Rio de Janeiro. 

g ibid. 
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Não há dúvida que essa consultoria foi importante no novo perfil cultural da 

organização. O sistema de trabalho, os métodos e as técnicas de tratamento dos 

objetos, foram assimilados ao modo francês/brasileiro. Um exemplo disso é a 

nomenclatura francesa de' certas operações e serviços. 

Como resultado dessa missão foram criados órgãos de planejamento regionais 

chamados assessorias de planejamento e controle em 14 diretorias regionais mais 

representativas. 

As áreas de triagem e transportes foram racionalizadas e foi criado o Código de 

Endereçamento Postal (CEP) que facilitou as operações das regionais e a triagem 

como um todo. 

O cel. Haroldo foi nomeado, primeiramente Presidente da Embratel e depois, 

Ministro das Comunicações e não teve tempo de implementar todas as conclusões 

dos estudos feitos pelo trabalho de consultoria e sua gestão enfocou sobretudo o 

planejamento. 

Fundamental para entender esse período da história da ECT é lembrar que o 

país estava mergulhado num regime fechado devido a Revolução de 64. Os 

militares assumiram o poder e governavam de forma ditatorial. A ordem se impunha 

na sociedade pela força e muitas manifestações democráticas eram reprimidas com 

vistas a não permitir que essa ordem fosse alterada. 

Trata-se de outro componente importante na cultura da empresa com fortes 

influências cruzadas na Estratégia, Decisão e Estrutura. Destaca-se o processo 

decisório centralizado e autoritário criando uma organização rígida, pouco flexível 

como aspecto negativo, mas altamente disciplinada. 

Assume o cel. Botto que imprime na sua gestão um estilo marcante. 

De personalidade forte e extremamente centralizadora, a "gestão Botto" é 

considerada como crucial na reestruturação da empresa. 

Seguindo os planos traçados pelo seu antecessor, podemos caracterizar esse 

período por uma execução férrea, muitas vezes extremada, do que foi planejado e 

sugerido pela SOMEPOST. 

A centralização pode ser explicitada num episódio vivenciado por Fróes Cruz9
: 

9 lA. Frocs Cruz. Entrevista concedida ao autor em 24 de maio de 1994. Rio de Janeiro. 
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Determinava-se o lançamento de um produto sem o chefe do 
departamento comercial em Brasília estar sabendo que o produto estava 
sendo lançado, cismavam que precisavam lançar um produto novo ou 
um serviço novo. Exemplificando: existia o malote SERCA e a 
encomenda SERCA, resolveram -não sei porque motivo- que não seria 
mais encomenda SERCA e sim SEDEX, um nome que acabou dando 
certo. Se determinou que o setor que desenhava selos no Rio fizesse o 
layout dos novos envelopes e fizesse a arte de alguns cartazetes para o 
chefe do departamento ver e ele não sabia que estava sendo feito isso. A 
coisa era assim. Vamos fazer porque vamos fazer e ponto final. A área 
comercial, eventualmente, era consultada. 

A disciplina implantada seguia moldes militares rígidos com sistemas de 

punições para falhas, erros e omissões. Estas punições, muitas vezes, eram 

publicadas no Boletim Interno da empresa com o intuito de que todos soubessem 

que as regras do jogo deviam ser respeitadas. É o próprio Fróes Cruz10 quem relata: 

a preocupação era a qualidade da operação, se pensava em entregar em 
24 horas para as principais cidades e em punir quem cometesse uma 
falha. Nós tínhamos um Boletim diário que publicava as punições, 05 

nomes das pessoas, o tipo de punição e qual era a punição, era um 
veículo de terrorismo. ( ... ) Era assim que funcionava a ECT, 
extremamente rigorosa, um regime de muita força. 

o "período Botto" ficou registrado pela implantação de um modelo racional, 

técnico-burocrático que aperfeiçoou os processos existentes na organização 

enfatizando o lado industrial dos Correios. 

Paralelamente a essa reestruturação o Governo decide investir na ECT 

facilitando-lhe os meios econômicos para viabilizar a empresa. O Serviço de 

Correspondência Agrupada (SERCA) criado em 1970, convivia com serviços de 

concorrentes mais preparados para atender o segmento top do mercado e 

consequentemente o mais lucrativo. Em 1974 como fruto de estudos sobre dois itens 

importantes no processo industrial postal - a velocidade e a regularidade da entrega 

- a ECT decide implantar uma rede noturna de aeronaves ampliando a experiência 

feita em algumas cidades com relativo sucesso. As aeronaves eram fretadas junto as 

empresas de transporte aéreo e de passageiros e voariam durante a noite nos 

10 ibid. 
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principais centros geradores de demanda. Para que isso se tornasse possível, o 

Governo Geisel ampliou o Decreto sobre o monopólio da correspondência e 

estatizou o serviço de malotes que era uma excelente fonte de receitas. Com isso a 

ECT conquistou uma carteira de clientes pronta que não poderia deixar de solicitar 

esse serviço devido aos fluxos de comunicação entre matriz e filiais, clientes e 

fornecedores etc. A Rede Postal Noturna (RPN) passou a ser viável incorporando um 

ganho real de qualidade. 

Antes o malote era coletado, por exemplo no dia 15, transportado no dia 16 

entregue no dia 17, ou seja um total de dois dias, tecnicamente chamado de 0+2. 

Com a introdução da RPN, o malote era transportado durante a noite e chegava ao 

destinatário no dia seguinte 0+ 1 um excelente padrão de qualidade, raro em muitos 

correios do primeiro mundo. 

Com a possibilidade criada por modificações na legislação trabalhista de 

transformar funcionários estatutários em celetistas, a ECT teve a oportunidade de 

contratar novos funcionários, principalmente, engenheiros de produção e técnicos, 

que começaram a internalizar no processo de triagem os ganhos obtidos pela RPN. 

A operação de 24 horas para entrega nas principais cidades do Brasil passou a ser o 

fator motivacional mais forte para empurrar a racionalização e aperfeiçoamento do 

processo. 

A ênfase dada ao processo e os métodos de engenharia militares que foram 

adotados se percebe até pela nomenclatura interna das operações. Os carros que 

coletam e entregam correspondência são chamados de viaturas, o setor de 

recolhimento de malotes num determinado local é chamado de posto tático. O 

próprio termo logística tem a sua origem nas operações militares que formam a base 

da racionalização adotada. 

Essa transformação no processo intensifica as alterações na cultura da 

organização de forma drástica. Não foi sem um custo, até antropológico, que estas 

medidas foram introduzidas na empresa. 

A aspiração da organização era ordenar a força de trabalho para obter os fins 

do capital. O capital determinava o modo de trabalhar: organizar era impor ou 

dispor, por parte do capital, a forma de trabalho. O paradoxal do assunto é que esse 
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capital não é privado, mas é do próprio Governo que começou a agir dentro de suas 

próprias "crias" com a lógica reinante nas empresas capitalistas. 

O enfoque excessivamente operacional faz o homem ser somente operador 

numa visão de homem limitada e reducionista. Operações excessivamente 

repetitivas, ganhos de escala por aprendizagem, manutenção das pessoas nos seus 

lugares - o homem certo para o lugar certo- sem a possibilidade de crescimento 

dentro da organização acaba por criar estruturas de controle extremamente rígidas e 

sufocantes. 

Todo ser humano necessita de um trabalho que integre o operacional com o 

gerencial, isto é, se por um lado tem que fazer coisas cujas regras são fixadas por 

outros, deve ter também uma parcela de trabalho que seja ele próprio a fixar as 

regras. 

Durante essa fase da ECT a força imposta para controlar os empregados dentro 

das regras do jogo certamente marcaram os funcionários com perdas significativas 

no desenvolvimento de suas personalidades: menos confiança e desenvolvimento 

por parte dos executores, imperícia executiva por parte dos planejadores, 

surgimento de um antagonismo mútuo entre os dois grupos, situação disjuntiva, 

segundo a qual uns ganham e outros perdem. 

No entanto, os entrevistados são unânimes em afirmar que esse período 

comandado pelo cel. Botto foi de extrema importância para a reestruturação da 

empresa. Fróes Cruz ll
, por exemplo, diz "não sei se por felicidade ou infelicidade, 

talvez felicidade para a empresa, infelicidade para o funcionário, foi usado de muita 

força, muita pressão aqui dentro para dar uma ajeitada na casa. Eu acho que hoje 

seria muito complicado fazer o que foi feito". 

Rauber
72 

também acredita que a "gestão Botto" foi providencial: 

( ... ) eu diria que o cel. Botto veio numa hora certa, porque ele sendo um 
homem de linha dura e extremamente centralizador, conseguiu implantar 
um bom plano de cargos e salários, começou a disciplinar as funções. 
A Revolução[1964] também contribuiu para isso. 
Quando ele assumiu praticamente todos os funcionários eram regidos 
pela Lei 7.77 7 ou seja, servidores públicos. Graças também à Revolução, 

11 I.A. Frocs Cruz. ent. cit. 

12 J.M. Raubcr. ent cit.. 
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houve o que se chamou de opção, de um lado o empregado e do outro a 
empresa. Aquele que quisesse sair de servidor público para ser regido 
pela CL T, teria que optar e em seguida a ECT analisava se deveria aceitá
lo ou não. Acredito que hoje isso não seria possível. Criou-se uma 
situação boa para as duas partes. O servidor que não optasse, ficava em 
disponibilidade no antigo DASP, para redistribuição em outro órgão do 
Governo e com isso o Correio foi contratando funcionários novos através 
de uma seleção, com treinamento e etc. e foi mudando essa equipe, só 
ficaram aqueles que ambos os lados concordaram. 

Roldão.
13 

também opina que essa fase trouxe vantagens inquestionáveis para a 

empresa: 

( ... ) eu confesso que teve épocas que como gerente do Rio de Janeiro era 
muito difícil para mim entender o papel do Botto. Era um regime 
extremamente duro, extremamente forte, nada se podia fazer. Hoje, 
decorrido alguns anos, não sei se por uma análise melhor ou até por eu 
ter envelhecido um pouco mais, eu acho que esse homem foi vital( ... ) ele 
conseguiu dar uma doutrina e um sistema disciplinar em todo Brasil 
representado pelos Correios ( ... ) é apaixonante como uma pessoa lá no 
meio do mato, está ligada; é uma religião quase, impressionante e isso a 
gente deve ao Botto. A visão que eu tenho do Botto hoje, não é a visão 
que eu tinha do Botto em 1980. 

Esse depoimento mostra como a Estrutura, marcadamente influenciada pela 

Identidade, pode condicionar a visão dos estrategistas, estabelecendo um filtro de 

percepção que altera a ambiência. 

Em 1984, o ceio Botto foi eleito para a função de Diretor Geral da União Postal 

Universal, cargo máximo dessa entidade, graças a performance alcançada pela ECT. 

Essa eleição reúne organizações postais de todo o mundo - há mais países filiados 

do que a ONU - para escolher o seu dirigente máximo por um período de cinco 

anos. Na verdade, o cel Botto ocupou esse cargo por duas vezes entregando-o 

depois do segundo mandato em 1994 por exigências estatutárias que não permitem 

uma terceira reeleição. 

No ano de 1985, os militares deixam o posto principal da empresa com a 

nomeação do Sr. Laumar Melo Vasconcelos, engenheiro oriundo do próprio 

13 A.J.V. Roldão, ent. cit. 

91 



Ministério das Comunicações. Inicia-se um período técnico-civil que começará a 

ampliar a liberdade de ação dos empregados e modificar a forma de atuação da 

empresa. 

É bem verdade que, esse fenômeno de desmilitarização, não é algo específico 

da ECT, mas de toda a sociedade brasileira que mergulha num processo gradual de 

democratização. 

Destaca-se nessa gestão (1985-1988) a importância de fatores externos a ECT. 

Como muitas empresas públicas, a ECT não tinha sindicato e como 

conseqüência as negociações trabalhistas eram desgastantes por inexperiência de 

ambas as partes. A formação do sindicato coincidiu com movimentos sociais por 

reformas trabalhistas mais amplas que contemplavam o direito de greve para os 

funcionários públicos. 

Na economia, o Governo Sarney lançava-se na aventura do Plano Cruzado 

com congelamento de preços - consequentemente de tarifas postais - o que 

inviabilizava qualquer negociação salarial fora dos limites impostos pelo Plano. 

Começam as greves parciais e gerais dentro da ECT e a credibilidade da 

empresa passa por delicados momentos. É o que comenta Rocha Lima '4: 

Eu me lembro muito bem que em 86 com o Plano Cruzado nós tivemos 
um problema seríssimo. Nós não estávamos preparados para absorver o 
impacto de ficar quase um ano e meio sem reajustar tarifas. Com as 

. cartas baratas as pessoas passaram a usar maciçamente os Correios, 
principalmente, as empresas de mala-direta. O padrão no 0+1 caiu de 
83% para 52%. 

A demanda aquecida e as greves estourando em uma ou outra regional, a 

gestão Laumar passou a gerenciar problemas e recuperar a qualidade perdida. 

Houve pouco tempo para inovar e levar a organização para outros rumos. 

No entanto, por esse fase representar o fim de um período centralizador e de 

linha dura, as potencialidades dos funcionários, até então represadas, começam a 

ganhar relativo impulso. Alterações importantes começam a acontecer na cultura da 

empresa. 

14 lC. Rocha Lima. Entrevista concedida ao autor em 10 de agosto de 1994. São Paulo. 
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Algumas regionais começaram um trabalho de maior aproximação dos 

funcionários numa espécie de guerra-fria com os sindicatos que nesse momento 

também procuravam se organizar. Havia uma disputa pela fidelidade do 

empregado. 

Na regional do Rio de Janeiro, por exemplo, durante a gestão de Rauber como 

Diretor Regional foram criados clubes esportivos, escolas de samba e outras 

atividades extra-trabalho para estreitar os laços com os funcionários e atendê-los 

mais prontamente, de forma a não serem presa fácil de um sindicalismo 

reivindicatório com claras intenções políticas. É o que conta Rauber1s: 

Tive uma conversa muito franca com os empregados e tentei competir 
com o sindicato. Onde ele ia, a empresa seguia atrás, na pior das 
hipóteses, quando não ganhava, empatava. Era o único meio para 
superar os movimentos grevistas, não tinha outra saída, os benefícios só 
podiam ser dados por Brasília, logo a regional não tinha outra saída 
senão à competição com o sindicato e graças a esse trabalho a diretoria 
teve bons resultados. 

A ECT, estava na "Idade da Pedra" em termos de benefícios para os seus 

empregados e não podia suportar comparações com a Petrobrás, Vale do Rio Doce, 

Banco do Brasil e outras empresas geridas pelo Governo onde o corpo de 

funcionários estava organizado conquistando vantagens reais para os empregados. 

Rauber, durante o período que ficou como Diretor Regional - mais de 10 anos 

- não pôde desenvolver idéias próprias devido a excessiva centralização das gestões 

Haroldo-Botto, mas foi dando contorno a uma base de crenças que viriam a originar 

um modo novo de se fazer correio. Um exemplo: a montagem de uma Diretoria 

Itinerante. IINós tínhamos um sistema chamado de diretoria itinerante - ou como era 

conhecido, serviço de inspeção - eu colocava cinco ou seis gerentes de área numa 

Kombi e visitávamos uma vez por ano todas as agências e todos os Centros 

Domiciliares de Distribuição (CDD) tomando decisões no local".16 

O fato de conhecer o campo, falar com os funcionários da localidade, levar os 

gerentes para entender de perto como funciona a "ponta" da empresa facilitou muito 

15 1.M. Rauber. cnt. cit. 

16 ibid. 
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a integração e a motivação dessa equipe do Rio de Janeiro. Profissionais como Fróes 

Cruz, Roldão, Belém Filho e outros funcionários de destaque dentro da empresa 

começaram a vivenciar, na prática, os problemas e os desafios que existem numa 

organização do porte da ECT. 

Em 1988, como conseqüência de uma greve que durou mais de 30 dias no 

principal mercado da ECT, São Paulo, o então Ministro das Comunicações Antonio 

Carlos Magalhães, conhecedor que era do trabalho que estava sendo realizado na 

regional do Rio de Janeiro, convidou Joel Marciano Rauber para assumir a 

Presidência da ECT. São palavras do próprio Rauber": 

O convite do Ministro foi muito rápido. Ele me ligou a noite dizendo: -
Esteja aqui amanhã às dez horas para tomar posse. Foi repentino. Liguei 
para a casa de todos os gerentes convocando-os para uma reunião às seis 
horas do dia seguinte. Comuniquei o ocorrido e peguei o avião para 
Brasília. Já no avião fui raciocinando o que teria que fazer para virar o 
jogo, essa situação de tarifa baixa, usuários revoltados com a queda da 
qualidade dos serviços prestados pela empresa, empregados insatisfeitos 
e credibilidade em baixa e vinha a pergunta: Como fazer para reverter 
esse quadro? 

Para surpresa do mais novo Presidente, o Ministro Antonio Carlos permitiu que 

ele tivesse ampla liberdade de escolher a diretoria com dirigentes de sua confiança 

embora seja notório o crescimento da ingerência política dentro da ECT pela maior 

visibilidade que a empresa começou a conquistar junto aos seus públicos. A 

Identidade se solidificava com a reestruturação e a projeção da empresa na mídia 

começava a ocupar mais espaço. 

Para a escolha da diretoria Rauber primeiro definiu sua filosofia de trabalho. 

Criou urna dupla de fatores que denominou "Binômio Empregado-Usuário" por 

acreditar que na solução da equação dessas duas variáveis estaria a chave do 

sucesso da próxima etapa a ser percorrida pela ECT. 

Vou requisitar um bom homem na área de Recursos Humanos e um bom 
na área de Marketing e voltar a empresa para o Marketing, já que ela era 
totalmente voltada para a parte operacional postal. O Chefe das 
Operações Postais era o que falava mais alto e é difícil quebrar isso ... 
Comecei a esboçar uma lista de 15-20 nomes e na hora eliminando, 
eliminando e chegando no melhor. Só aproveitei um da diretoria 

17 ibid. 

94 



anterior, o Rocha Lima que foi meu gerente SERCA no Rio e que depois 
me sucedeu. 18 

Roldão 19 faz notar sobre a composição da diretoria uma importante 

observação: "Rauber, por acaso, por iluminação ou por visão não pegou diretores 

regionais, ele pegou executivos, ele pegou o corpo gerencial, o segundo nível das 

regionais para montar a equipe. Não havia mais jeito de dizer que era coisa da 

Administração Central, agora éramos nós". 

Com um quadro totalmente egresso do corpo técnico da casa, isto é, uma 

diretoria integralmente formada por funcionários que conhecem correio nas suas 

operações básicas por serem da empresa durante muitos anos, todos os 

componentes dessa diretoria dizem com orgulho que não houve diretoria parecida 

na história da empresa. É Rocha Lima20 quem sintetiza esse pensamento: 

Em 88 quando o Rauber assumiu a Presidência ficou mais fácil, porque 
ele era um profissional de correios. Nós formamos uma equipe só de 
profissionais de correios. A diretoria toda técnica. Eu reputo, sem medo 
algum de dizer, a melhor diretoria que os Correios já teve, porque nós 
éramos profissionais de correios. Rauber era o Presidente, eu era o vice. 
O Roldão como diretor financeiro que estava unido ao Comercial, depois 
veio o Fróes. O Júlio como diretor de Recursos Humanos e o Ara como 
diretor técnico. Na segunda etapa foi trazer o Paulo Belém como Chefe 
da APD que depois passou a chamar APLAN. Trouxemos Amauri 
Carnicceli para operações, enfim nós fomos buscando, nas diversas 
regionais as pessoas-chaves para poder introduzir as mudanças que a 
Administração Central precisava. 

Esse contraste entre o velho e o novo tem a sua explicação porque a 

Administração Central da ECT era formada por pessoas que estavam na empresa 

desde o tempo em que a instituição era uma autarquia e que na transformação para 

empresa pública participaram como protagonistas, criando serviços, documentos, 

procedimentos, manuais, enfim, viabilizando a reestruturação formal da empresa 

através de uma excessiva normatização. 

18 ibid. 

19 A.J. V. Roldão. ent. cit. 

20 J.C. Rocha Lima. ent, cit. 
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No entanto, essa mesma equipe responsável pela estruturação inicial da ECT, 

não percebeu as transformações ambientais ocorridas na sociedade, ou se percebeu 

não as operacionalizou em medidas de ajuste as novas condições. Estavam 

aferrados as normas criadas por eles mesmos e começaram a desenvolver um 

sentido anti-mudança de qualquer esquema que não estivesse previsto nas normas. 

Acontece aqui o que comentávamos ao falar da gestão e eficácia das organizações 

estatais. A ênfase da competência técnica vista como um ponto positivo da cultura 

da empresa, acaba sufocando a inovação. Com freqüência, as discussões se voltam 

para aspectos orçamentários, ao cumprimento inflexível de umas regras que já não 

refletem o ambiente que gerou sua própria criação. 

As normas eram elaboradas sem o conhecimento prático do que acontece nas 

pontas da organização para expressar de um modo gráfico o relacionamento com os 

clientes, e eram extremamente limitadoras das ações das regionais. Podemos dizer 

que as normas criadas nas gestões Haroldo-Sotto eram conseqüências do modo 

centralizador e autoritário de gestão, priorizando uma lógica organizacional 

extremamente racional. 

Rauber começou uma renovação na Administração Central colocando pessoas 

mais jovens e de outras localidades do país para que pudessem ampliar a visão do 

negócio que a diretoria já possuía. Agora as "pontas" estavam no comando, a 

inversão era equivalente a um giro copernicano. 

Uma organização com o tamanho da ECT atuando em todo país necessitava 

de uma abordagem mais completa das diferenças regionais que integram toda a 

rede. 

Era necessário que a mentalidade das pessoas que fossem trabalhar a serviço 

dessa nova diretoria acompanhasse o novo ideário que estava sendo adotado e 

percebessem que havia mais liberdade para atuar e para criar. 

Importante papel como elementos difusores das novas idéias exerceram os 

administradores postais. São funcionários da ECT formados na ESAP, (Escola de 

Administração Postal) uma escola criada pela própria empresa, para capacitá-los a 

exercer funções de nível superior dentro da organização. O curso além de 
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fundamentos acadêmicos, permite uma visão completa das operações da empresa 

adquiridas na prática através de estágios rotativos nas principais seções. 

Os alunos da ESAP recebem uma bolsa enquanto estudam e tem colocação 

assegurada na organização desde que obtenham bons resultados acadêmicos. Essa 

parceria cria vínculos de lealdade e dependência, afinal o aluno é formado para 

uma profissão especificamente postal, embora dentro da ECT possa ocupar cargos 

em áreas das mais diversas. 

Na gestão Rauber grande parte dos alunos incorporados na empresa foram 

deslocados para a área comercial, no intuito de viabilizar o novo posicionamento 

pretendido. 

Depois de atingir pela primeira vez o equilíbrio financeiro em 1977 a empresa 

não tinha grandes problemas de caixa e conseguiu aumentar consideravelmente seu 

percentual de investimentos que passou a ser visto como algo vital para a 

continuidade dos processos adotados. No entanto, não havia como passar incólume 

diante dos problemas macroeconômicos do país. Ainda mais sendo o negócio postal 

um termômetro da economia. Quando há crescimento industrial e comercial, a 

demanda por serviços postais acompanha esse crescimento. 

Com o Plano Cruzado e o desajuste das tarifas o rombo do caixa começou a 

afetar em primeiro lugar os investimentos da empresa e depois as suas próprias 

operações vitais e até a folha de pagamento. Para um organização de 70.000 

funcionários a parcela ocupada pela folha nas despesas é fundamental para o 

equilíbrio das receitas. 

Como salientamos acima a ECT também era atingida por greves intermitentes o 

que levava a pressões, cada vez maiores, do sindicato para auferir vantagens num 

momento crítico que a organização estava passando. Acuada, a diretoria teve que 

concluir um acordo para pagar os empregados no segundo dia útil além de outras 

"conquistas" do sindicato que pressionavam os cofres da empresa. 

Sem recursos suficientes para pagar a própria folha de pagamento, sofrendo 

ameaças de uma abertura de mercado que pregava um Estado enxuto, a nova 

diretoria não tinha muito tempo para agir e colocar em prática idéias que esses 

97 



profissionais já alimentavam desde o tempo em que não eram ouvidos pela 

Administração Central. 

Numa reunião informal realizada no Leme Palace Hotel, em 1988, a diretoria, 

sob o comando de Rauber, examinou as possibilidades de orientar a organização 

para o Binômio Empregado-Usuário e mais concretamente o que fazer com a parte 

comercial da ECT que eram uma floresta completamente virgem para ser explorada. 

Para termos uma idéia da mudança de postura dessa nova diretoria, nessa 

reunião Rauber anotou na sua pauta de discussão liA não SOhlçãO de uma 

necessidade do usuário (seja normativa, operacional ou tarifária) só pode morrer em 

comitê superior centralizado. O arquivo de uma não solução deverá ser uma tarefa 

difícif,21. 

Estavam lançadas as bases para a ECT do não virar a ECT do sim, voltar-se para 

os problemas dos seus clientes e criar capacidade interna para resolver esses 

problemas aproveitando uma estrutura organizada em termos de processo e que 

pode ser considerada a maior estrutura logística do país pelo seu porte, extensão e 

capi laridade. 

Essa diretoria começa a agir rapidamente sabendo que teria pouco tempo, pois 

estão próximas as eleições para Presidente da República e que dificilmente a 

diretoria seria mantida, independentemente do resultado das eleições. 

Surge a idéia de deixar um plano para a próxima gestão que tocasse a fundo os 

problemas existentes. Diz Rauber22
: 

nós ficamos apenas um ano e meio; e em cima do binômio fomos 
desenvolvendo um rosário de intenções e idéias. O que a gente sentiu é 
que não íamos poder concretizar tudo em um ano e meio e o que vamos 
fazer? Vamos pensar no ano 2.000. Foi aí então, que surgiu a idéia de 
escrever alguma coisa, já que a gente sairia no final do Governo e não 
havia perspectiva nenhuma de continuidade. 

Dessa intenção nasceu o Plano ECT-2.000, uma análise estratégica da 

organização que utilizou a técnica Delphi. Esse trabalho foi coordenado por Belém 

Filh0
23 

que se refere ao documento da seguinte forma: 

21 J.M. Rauber. Notas da Reunião realizada no Leme Palace Hotel. Rio de Janeiro. 1988. 

22 J.M Rauber, ent. cit. 
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Como se conseguir uma homogeneidade de pensamento para elaborar o 
ECT-2.000? A coisa começa pelo tipo de técnica que nós usamos para 
fazer o plano. Como se tratava de uma projeção que extrapolava os 
dados estatísticos, já que nós estávamos pensando em correio novo, não 
no correio do passado, não estávamos pensando num crescimento 
vegetativo em número de cartas e de documentos. Estávamos pensando 
num correio diferente, um correio de franchising, um correio de 
rastreamento de objetos, um correio em que as atividades não seriam tão 
ortodoxas como as até então desenvolvidas. Nós usamos técnica de 
análise prospectiva. Eu empreguei o método de Delphi e consultei os 
especialistas de correio. A técnica Delphi enfoca os especialistas de um 
determinado assunto e vai produzindo tantas interações quantas são 
necessárias até que haja convergência. Então, foi exatamente o que a 
gente fez, consultamos os especialistas de correio, pessoas de renomado 
conhecimento dentro da empresa: diretores regionais, . chefes de 
departamento, diretores da empresa e fizemos duas interações e com 
duas interações nós conseguimos a convergência que realmente é 
importantíssima num tipo de trabalho como esse. Conseguindo a 
convergência nós nos sentimos seguros para comunicar, num documento 
que é o ECT 2000 que foi distribuído para 70.000 pessoas dentro da 
empresa. Muita gente se esqueceu, muita gente faz coisas sem saber que 
isso está ali dentro. 

Em 1990, Fernando Collor de Melo assume a Presidência da República e seu 

discurso de posse traça um panorama neo-liberal acenando com ventos 

modernizantes na economia e progressistas no campo social: privatização das 

empresas públicas, modernização dos portos, combate incessante a inflação, 

dispensa de funcionários públicos e reestruturação da máquina do Governo, além 

de outras medidas de alto impacto na mídia que causaram perplexidade à nação. 

Rauber foi convidado, pelo então Ministro da Infra-Estrutura Osiris Silva, a ser 

o Secretário das Comunicações e no seu lugar assume a Presidência da ECT José 

Carlos Rocha Lima que até então era o vice-Presidente. 

Rocha Lima deu continuidade ao trabalho iniciado na gestão Rauber e contava 

como instrumento de planejamento o ECT-2000. O próprio Rocha Lima24 afirma 

que não houve uma mudança nos rumos da empresa quando assumiu a presidência. 

"0 Rauber praticamente não saiu, porque eu assumi ... Ele foi para a Secretaria de 

23P.M.Belém Filho, ent. cit. 

24 lC. Rocha Lima. ent. cit. 
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Comunicações e eu era o vice-Presidente e profissional dos Correios, fui para a 

Presidência e pudemos dar continuidade ao trabalho. Eu diria que não houve 

mudança aí". 

Roldão
2s 

também considera que não houve mudança com a entrada do Rocha 

Lima e participa da opinião que a fase iniciada em 88 perdura até os dias de hoje. 

Eu acho que de 88 para cá não houve mudança o que houve foi um 
ritmo diferente, foi operacionalização de coisas, de 'times' diferentes( .. .) 
Se você analisar a incidência de fatos novos, vai verificar que a maior 
incidência desses fatos foi em 89. Depois se começou a ter repetições de 
fatos. Uma mesma estratégia, uma mesma coisa sendo duplicada em 
negócios, mas em termos de fatos novos, de quebra de 
comportamento ... O ECT-2000 na verdade, veio servir de base para a 
década de 90, mas muito lastreado no que estava acontecendo em 88-
89. Não foi a partir do ECT-2000 que as coisas aconteceram. Não houve 
um período de planejamento. Aquilo que eu, particularmente, atribuo a 
Haroldo e Botto nessa fase não aconteceu. Nessa fase o que aconteceu é 
que se atropelou uma série de coisas que foram acontecendo e o ECT-
2000 veio em cima desse tipo de coisas para a continuidade e não para 
um novo período. Não houve um período de prancheta e um período de 
execução. O que houve, na verdade, foi execução empírica muito forte e 
que recebeu posteriormente uma certa ordenação. 

A marca da execução empírica mostra que a ECT era outra organização depois 

dessa diretoria de 88. Embora a parte técnica do correio estivesse ainda presa aos 

mecanismos e processos de cunho tayloristas, a mentalidade e a visão da cúpula já 

não acompanhava essa mesma lógica forçando a produção a trabalhar de uma 

forma mais ágil e flexível. A empresa começou a fazer coisas não ortodoxas sem que 

fosse previamente preparada para isso. A preparação foi a prática. 

A lógica da sobrevivência de mercado passou a ser prioritária e o cliente 

começou a ter espaço para ser ouvido e ser atendido fora das rígidas normas 

herdadas da embrionária estrutura criada nos anos 70. Em 1989, o Departamento 

Financeiro que continha o Comercial, é desmembrado e se forma o Departamento 

de Marketing, numa clara intenção da empresa em dar mais atenção ao cliente. 

Novamente a Identidade da empresa interfere na sua Estrutura utilizando para 

isso as mudanças culturais introduzidas a partir de 1988. A Estratégia estava sendo 

2S A.J. Y.Roldão. ent. cit. 
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alterada com a introdução de novos domínios de atividade quando a ECT passou a 

explorar de forma mais intensa os setores não protegidos pelo monopólio. 

Acusada pela concorrência de praticar dumping devido a isenção de impostos, 

a cultura mais propriamente mercadológica e agressiva foi acompanhada por ações 

no campo social de igualou maior impacto como que postulando que para ser uma 

empresa socialmente útil, teria que obter lucros em setores concorrenciais. 

Tanto Rocha Lima como Belém Filho concordam que o período Rauber 

deteve-se mais no planejamento dessa nova fase. Diz Rocha Lima26:"Os dois anos 

de Rauber foram dois anos de planejamento. Foram muito interessantes. E quando 

eu assumi tinha toda a base para poder implementar essas coisas que trnhamos 

pensadoll 

Belém Filho 27 afirma: 

Na gestão do Rauber, já vínhamos fazendo alguma coisa, abrindo um 
pouco mais a empresa para que se transformasse num instrumento efetivo 
de ação governamental que também remunerasse a empresa e não 
fazendo um favor a outro órgão do Governo e sim tratar daquilo como 
um negócio. Na gestão do Rocha tratamos de implantar( ... ) Estou 
colocando isso aqui porque a gestão do Rauber foi uma gestão parecida 
com aquela do Haroldo Mattos que foi uma gestão de planejamento. O 
que o Haroldo planejou o Botto executou. 

Essa pequena discordância sobre as fases e suas respectivas durações, não 

destrói a coerência do raciocínio de todos os entrevistados. As datas são acidentais 

quando analisamos o conteúdo em que há uma clara concordância, além do que é 

preciso considerar o protagonismo de cada entrevistado, uma vez que trata-se de 

histórias que contam suas trajetórias profissionais e transparece um certo 

personalismo ao atribuir relevância e importância aos fatos acontecidos. Isso faz 

parte do imaginário organizacional e dos elementos de percepção que se pode 

registrar de cada entrevistado. 

O período Rocha Lima é o que mais evidencia externamente as transformações 

recentes que a organização estava vivendo. Ampliam-se consideravelmente o 

26 J.Co Rocha Lima. cnt. cit. 

27 PoMo Belém Filho. ento cit. 

101 



número de serviços especiais da ECT formatados singularmente para os clientes; em 

caráter inédito no serviço público brasileiro, cresce o sistema de franquia; o sistema 

de rastreamento de objetos começa a funcionar para alguns tipos de 

correspondência e encomendas; surge um novo enfoque para reunir uma série de 

serviços que já estavam sendo praticados e começa a se divulgar o conceito de 

Banco de Serviços que é a senha da adoção da diversificação como Estratégia. Na 

frase cunhada por Rocha Lima "Os Correios também entregam cartas" ficava 

explícita a intenção de transformar o monopólio concedido pelo Estado em apenas 

um dos serviços da ECT e talvez, o menos importante em termos de rentabilidade. 

Todas essas transformações exemplificadas tiveram um contexto ambiental 

extremamente complexo. 

As dificuldades financeiras, a que nos referimos anteriormente, ainda estavam 

preocupando a empresa. 

Não era tão claro como se processaria a mudança cultural necessária para que 

o corpo de funcionários internalizasse os novos rumos da organização. 

Para que essa transformação iniciada pelo Rauber se desse na prática, Rocha 

Lima resolveu contratar uma empresa internacional de consultoria, a McKinsey, 

para ajudar nos trabalhos de implantação. Essa consultoria teve início em outubro 

de 1991. 

Decorrido uma primeira etapa de trabalho conjunto ECT-McKinsey ficou 

concluída a definição da nova Missão da Empresa que foi divulgada através de 

depoimentos do Presidente, do vice e do Belém Filho gravados numa fita de vídeo 

para todos os funcionários da organização. 

A segunda etapa desse trabalho de consultoria não chegou a sair do papel 

entre outras coisas porque aconteceu o impeachment do Presidente Collor e Rocha 

Lima passou a administrar problemas e não pode dedicar-se a desenvolver os planos 

para a empresa. Algumas posições chaves na empresa foram negociadas pelo 

Governo em troca de apoio político enfraquecendo a base de sustentação e a 

unidade necessárias a um trabalho desse porte. Roldã028 vê nessa descontinuidade 

um prejuízo para a organização: 

28 A. I. V.Roldão. ent. cit. 
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Hoje, se eu tivesse o direito de voltar no tempo pediria que a McKinsey 
nunca tivesse existido. O estrago que nós tivemos pós-McKinsey foi 
muito grande porque nós ficamos com um carro pela metade. Nós 
sofremos hoje, porque não sabemos se temos ou não áreas de 
negócios.( ... ) O grande erro é que a McKinsey era uma vontade forte do 
Presidente, mas talvez não tivesse uma cooptação do grupo. 

É um saber comum, que nos projetos de consultoria o não envolvimento da 

cúpula, dos homens que de fato decidem, provocam o fracasso de todo o projeto. 

Isso mostra como ainda em 1992 a ECT tem dificuldades para introduzir mudanças 

que descentralize a empresa, que dê mais autonomia, mais espaço para atuação das 

regionais e mais poder nas pontas. 

Era um fato que o processo decisório rígido e inflexível das gestões militares 

havia cedido espaço para decisões mais democráticas. No entanto, a Estrutura, 

paradoxalmente, não aceitou modificações que poderiam beneficiá-Ia em agilidade 

e rapidez para responder ao mercado. 

Os funcionários percebiam a parceria ECT-McKinsey mais como uma ameaça 

a estabilidade, aos ganhos conquistados do que uma alavanca para um novo passo 

de desenvolvimento. 

Parte desse insucesso, também pode ser explicado pelo crescente interesse que 

a ECT vem despertando na classe política. Desde que a empresa ganhou uma 

visibilidade junto a população, seus cargos passaram a ser disputados por políticos 

que querem fazer nomeações e ingerências como acontece em outras estatais de 

grande influência nas esferas mais altas do Governo. Isso chegou a tal ponto que o 

cargo de Superintendente foi suprimido da organização e substituído por Chefe de 

Departamento para que não ganhasse a mesma conotação que o cargo de 

Superintendente possui em outros órgãos do Governo, como por exemplo, a Receita 

Federal. Há toda uma linguagem do poder escondida na nomenclatura de certos 

cargos públicos que a ECT começa a vivenciar pelo grau de projeção que a empresa 

alcançou nos últimos anos. É Roldã029 quem afirma: 

A partir dos últimos dois, três anos ... porque nós não podemos esquecer o 
seguinte, você não é um executivo e executivo puro. Como é que o 
Rauber chegou a Presidência? Chegou por alguma forma, não por 

29 A.J. Y.Roldão. ent. cit.. 
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indicação de um partido, mas obviamente acobertado por um político 
que era o Ministro Antonio Carlos Magalhães, que é um partido e a gente 
não pode negar. O que eu acho que é fato novo é que a empresa começa 
a interessar pela projeção que ela dá. Haroldo saiu do Correio, virou 
Ministro, 80tto saiu ,dos correios para ser o número um dos correios no 
mundo, Rauber saiu dos correios e virou Ministro ... o mínimo que a 
empresa tem dado é a posição ascendente muito forte ao seu executivo 
principal. 

Ainda é um fato que a descentralização que convém aos rumos e diretrizes do 

negócio está presa pela ligação política que existe na composição da diretoria e isso 

é ainda mais patente com o fim da gestão Rocha Lima. 

A profissionalização da diretoria vai perdendo força para a' politização dos 

cargos com a chegada do Presidente Antonio Correa que trabalhava no Ministério 

das Comunicações, seguido do ex-ministro Hargrevees - o último a ser relacionado 

antes da conclusão desse estudo - que não é um profissional de correio e formou a 

diretoria com pessoas alheias aos quadros da organização. 

Roldã03o encara esse fato como normal e acredita na força que a cultura da 

organização tem para que esses profissionais passem a trabalhar e defender um 

mesmo credo de valores. "Se o modelo pressupõe que a empresa chegou num ponto 

em que vai ser atrativo ou que vai ser interessante, que vai projetar as pessoas, ela 

vai ser alvo de interesses políticos. Não adianta a gente ser a favor ou contra. O 

importante é a empresa ter essa capacidade de cooptar quem chega". 

O ano de 1995 demonstrou que essa cooptação não é tão fácil assim. A 

empresa passa por um acentuado período de desgaste, acompanhado por greves 

importantes e queda de qualidade. 

30 ibid, 
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Capítulo IV 

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS NO 
GERENCIAMENTO DA IMAGEM DA ECT 

Marketing e Imagem dentro da ECT 

Até o momento analisamos a Política Empresarial da ECT tendo em conta o 

modelo apresentado no quadro conceitual de referência. 

Pela visão que estamos desenvolvendo do Marketing vimos que essa área afeta 

de forma principal a Política da Empresa e não pode mais ser considerada como 

uma simples função. 

Neste capítulo tratamos de analisar as implicações dessa Política no 

gerenciamento da Imagem da ECT. 

Imagem em quatro etapas. 

A ECT não possuiu em nenhum momento um órgão específico ou mesmo uma 

pessoa para gerenciar a Imagem em seus múltiplos aspectos. A Imagem e sua 

formação, desenvolvimento e alterações ao longo do tempo foram conseqüências 

dos rumos da Política Empresarial adotada, mais especificamente das ações que 

procuraram fortalecer a Identidade da organização. Nesse sentido podemos 

caracterizar quatro fases distintas onde as conseqüências da Política da Empresa 

tiveram especial relevância para a Imagem Corporativa. Podemos enumerá-Ias: 

1- 1974-1983: com a implantação do Serviço de Correspondência Agrupada 

(SERCA) e da Rede Postal Noturna (RPN). 
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2- 1984-1988: com a pesquisa feita pelo Instituto Gallup para a Revista Vejal 

que aponta a ECT como a instituição de maior credibilidade do país. 

3- 1988-1990: a diretoria que assume aproveita a Imagem positiva existente e 

procura explorá-Ia em benefícios de mercado, apostando na diversificação das 

atividades. 

4- 1990-1994: explorar a linha desenvolvida no item anterior com o auxílio de 

mídias de massa. 

Primeira etapa 

A primeira etapa é muito importante pois ela agrega desempenho a todo 

processo numa melhoria reaLda qualidade dos serviços. liA qualidade do serviço é a 

base do Marketing de serviços, porque o Marketing do produto central é um 

desempenho. O desempenho é o produto; é o desempenho que os clientes 

compram".2 

Através da RPN viabilizada pelo SERCA é que a ECT começa a atingir alguns 

atributos de serviço extremamente valorizados pelos diversos segmentos. Afirma 

Belém Filho3
: 

Quando a gente vai estudar qualidade e decompor qualidade em 
atributos, hierarquizar esses atributos a gente vai ver que confiabilidade e 
segurança são os dois mais significativos. O que aconteceu? A empresa 
atirou no que viu e acertou no que não viu. Atirou em rapidez que está 
associada com confiabilidade, porque o que o nosso cliente quer na 
realidade é regularidade ele quer saber que se mandou no dia tal e eu 
prometi entregar em três dias, foi entregue em três dias. Inclusive quando 
a gente avalia esses atributos de qualidade nas diversas regiões 
geográficas do Brasil a gente vai ver que eles guardam uma posição. Se 
você vai no norte verá que o fulano está mais preocupado com a 
regularidade do que com a rapidez, ele sabe que no Amazonas é meio 
difícil chegar. Se você diz que manda hoje e em uma semana estará lá, 
cumprindo isso aí você está atingindo o anseio de confiabilidade. 

I A Imprensa Julgada. Veja. São Paulo: Editora Abril, II de abril de 1984, pgs.42-50. 

2 L.Berry, & A. Parasuraman, Serviços de Afarkeling: competindo através da qualidade. São Paulo: 

MaItese-Norma, 1992, pg. 17. 

3 P.M. Belém Filho. Entrevista concedida ao autor em 19 de maio de 1994. Rio de Janeiro 
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o que acontecia antes do SERCA funcionar como ele funciona hoje? 

É preciso salientar que a qualidade dos serviços era tão ruim que os Correios 

foram pressionados pelas empresas privadas a ceder parte do monopólio para que 

outras empresas pudessem operar nesse segmento que se apresentava como vital aos 

negócios. É Rauber4 quem diz: 

Como a qualidade era muito ruim se encontrou a saída brasileira que 
acabou sendo a grande solução para o correio. Empresas de malote 
foram autorizadas (como por exemplo, Servencim- Aerojato Cruzeiro) a 
operar. Eram empresas privadas que ofereciam o serviço de malote entre 
empresas: uma matriz para uma filial, uma filial para outra filial etc. Esses 
malotes, dado a ineficiência dos Correios, passaram a ter uma grande 
demanda e parte da receita desses serviços era repassada para a ECT. 
Em 7974, o então Presidente Geisel, através de gestões internas, estatizou 
o malote. Determinou que o malote só poderia ser operado pelo próprio 
correio. Criou-se no correio o SERCA que é o Serviço de 
Correspondência Agrupada para absorver esse malote.{ ... } Dado o grande 
volume de concentração de malotes, o correio viu que justificava-se a 
contratação de aeronaves exclusivas para fazer o serviço que as 
operadoras particulares faziam com aviões de linha normal. Criou-se a 
chamada Rede Postal Noturna (RPN) que é uma rede de aeronaves que 
começou a funcionar a noite e com ganho de qualidade. O serviço ficou 
mais barato, mais rápido e conseqüentemente aumentou a demanda 
porque o serviço melhorou e aí uma coisa puxa a outra. Chegou a grande 
vantagem do correio social, o convencional, porque o correio também 
tinha as cartas para serem transportadas e elas passaram a ser caronas do 
malote, tanto é que até hoje acima de 90% da carga transportada - são 
300 toneladas em média por noite -é carga SERCA e encomendas 
urgentes o SEDE X. 

Rocha limaS complementa a mesma idéia: 

Quando eles fundaram o SERCA, que foi em 74 se não me engano, ele 
nasceu com uma concepção interessante, era uma empresa dentro de 
outra e os vendedores tinham comissões, algo interessante que foi um 
erro não ter mantido. O SERCA pela própria dimensão que foi dada, 
quando o monopólio dessa correspondência agrupada saiu daquelas 
empresas - tinham dezenas no Rio e São Paulo - foi carreado para os 
Correios, houve um aporte financeiro muito bom. 

4 J.M. Rauber. Entrevista concedida ao autor em 26 de maio de 1994. Rio de Janeiro. 

S J.C.Rocha Lima. Entrevista concedida ao autor em 10 de agosto de 1994. São Paulo. 
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No entanto, o mesmo Rocha Lima6 destaca que a decisão foi mais profunda 

que uma racionalização econômica. 

( ... ) eu entendo como necessidade de viabilizar os Correios. Eu não 
estava na empresa e essa turma toda não estava, nem Rauber, nem 
Roldão, nem Belém, nós não estávamos na empresa quando se fez isso. 
Mas a gente que conhece um pouco dessa história recente, pode 
perceber que a decisão foi política em função de um Governo que queria 
injetar dinheiro nos Correios para dar essa arrumada, mas não bastava só 
injetar, tinha que dar aos Correios condições de receita, de faturamento 
que pudesse fazê-lo andar com as pernas próprias. E descobriram esse 
filé mignon chamado malote, que é a correspondência agrupada. 
Correspondência agrupada, correspondência, carta, carta é monopólio, 
monopólio é da União que é explorado pelo Correio, então o sistema de 
malote também tem que ir para os Correios. Inventaram essa história. Foi 
isso que factibilizou os Correios. O SERCA foi a grande mola propulsora 
da empresa tal qual hoje nós temos. A criação da RPN foi uma idéia 
fantástica, uma solução brilhante, ousada para a época, muito ousada e 
quando se fez os críticos comentavam como investir em algo que está 
dando prejuízo? 

A decisão política que enfatiza Rocha Lima é um exemplo do que 

mencionamos anteriormente ao analisar as relações das empresas estatais com o 

Governo. Não estava em jogo apenas uma decisão de mercado, mas uma estratégia 

política mais ampla visando objetivos de governabilidade. 

Especificamente no campo da Imagem Roldão comenta um ponto interessante: 

"O SERCA mais do que uma fonte de receita foi extremamente responsável pela 

primeira aproximação visual do público com a qualidade técnica, vamos chamar 

assim, dos Correios, porque eles viabilizaram que as outras coisas também fossem 

rápidas. ,,7 

Essa observação nos remete ao que abordamos sobre posicionamento do 

produto. Não foi apenas uma mudança mental, de percepção que estava 

acontecendo na ECT. Roldão fala de qualidade técnica. De fato, operou-se uma 

mudança real nos processos de trabalho que agregou desempenho a todo sistema, o 

que confirma as idéias de Mckenna que posicionar o serviço é antes de tudo ter um 

6 ibid. 

7 A.J. V.Roldão. Entrevistas concedidas ao autor nos dias 02, 05 e 06 de setembro de 1994. Rio de 

Janeiro. 
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serviço realmente bom. A ênfase em fatores intangíveis como liderança, 

confiabilidade, etc. é um passo posterior. Não adianta apenas comunicar o 

posicionamento de forma criativa, persuasiva, se não houver uma realidade, que no 

caso do serviço podemos dizer desempenho. 

Outro fator que a ECT acertou ao posicionar o serviço foi escolher o público

alvo, uma vez que a carteira de clientes de malotes já estava montada, não haveria 

esforço adicional para buscar clientes, eles estavam aguardando um serviço de 

melhor qualidade, como os disponíveis em outros países onde muitas dessas 

empresas tem a matriz ou escritórios. 

A receita da ECT, como já vimos, tem no grande público apenas 8% da sua 

composição, mas é com esse público que a Imagem ganha dimensões expressivas, 

principalmente, devido ao fenômeno da propaganda boca a boca. Um cliente do 

correio que recebe uma carta de um ponto distante do país em 24 horas - e isso 

pode ser comprovado pela data da carta e pelo carimbo de postagem na parte 

externa do envelope - começa a raciocinar que algo mudou, que agora os Correios 

entregam os objetos postados com uma velocidade até maior que a esperada, 

ampliando os serviços além da expectativa do cliente. 

A propaganda boca a boca como vimos é um dos fatores mais importantes 

para a segunda etapa do posicionamento que envolve o mercado. A credibilidade 

estava sendo conquistada pela referência (um consumidor que tem uma experiência 

boa repete isso a outros consumidores) e pela evidência ( as empresas percebem a 

carteira de clientes, o acordo com as empresas aéreas mais importantes do país, o 

aumento da receita etc) a inferência viria um pouco mais tarde quando se somariam 

a ECT parceiros de alta credibilidade no mercado. 

Essa primeira fase do gerenciamento de Imagem não contou com uma 

exploração adequada do mix mercadológico. Na verdade, a ECT não atingiu o 

Posicionamento Dinâmico porque falhou em concluir seu posicionamento no 

mercado. 

A divulgação desse ganho de qualidade real dos serviços foi dispersiva com 

ações esporádicas e espontâneas, principalmente, de relações públicas: entrevista 

com o Presidente em rádios locais, alguma matéria na imprensa destacando um 
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novo serviço. Nota-se que não houve propriamente uma intenção de moldar o 

posicionamento, consequentemente não houve um gerenciamento dos fatores de 

Imagem, faltou um sistema integrado de comunicações que pudesse capitalizar os 

ganhos de credibilidade gerados pela melhoria real de desempenho. 

Mas não gerenciar formalmente, não significa uma perda total dos benefícios 

que o próprio processo técnico agregou. O fato real estava consolidado e de certa 

forma a melhora da Imagem aparece como conseqüência de um bom serviço. Algo 

de semelhante se passa com o sentimento de gratidão que muitas vezes não é 

manifestado explicitamente por quem está agradecido, mas ele existe e poderá ser 

evidenciado em outro momento, se as condições de despertá-lo se produzirem. 

A mudança qualitativa da ECT, depois da implantação da RPN, foi a base 

técnica possível para posteriormente, serem trabalhados os aspectos mais 

importantes e intangíveis dos serviços. 

Segunda etapa 

A segunda etapa que podemos caracterizar no gerenciamento da Imagem da 

empresa diz respeito a um fato externo acidental que acabou sendo 'importantíssimo 

na obtenção dos resultados da Imagem. 

Trata-se de um pesquisa encomendada pela Revista VejaB - na época, a revista 

de maior circulação do país com cerca de um milhão de leitores - junto ao Instituto 

Gallup a fim de avaliar a credibilidade da imprensa. 

De forma comparativa a pesquisa procurava apontar quais as instituições que 

o povo brasileiro mais confiava estabelecendo um ranking de pontuação 

hierarquizado. 

8 A pesquisa. realizada de 13 de janeiro a 12 de fevereiro de 1984, e já citada anterionnente, ouviu 
igual percentual de homens e mulheres pertencentes a todos os níveis sócio-econômicos - 21 % das classes 
A e B e 79% das demais. Dos entrevistados. de diferentes faixas etárias, 36% residem nas capitais, 28% em 
cidades de mais de 50,000 habitantes e o restante em centros de até 50,000 habitantes, representando toda a 
população urbana brasileira. 
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A grande surpresa, também para a ECT, é que a empresa pontuou em primeiro 

lugar, com uma significativa diferença para as demais, como a instituição que os 

brasileiros mais confiavam. 

A data dessa pesquisa é 1984 e a divulgação feita pela própria revista alcançou 

dimensões nacionais com reflexo em várias outras mídias: jornais, rádios, emissoras 

de televisão etc. 

Dez anos após a implantação da RPN e quinze anos após ter sido 

transformada em empresa pública a ECT recebia o reconhecimento por parte do 

grande público do esforço de reestruturação empreendido. Tendo em conta o 

ambiente político-econômico em que as estatais se moviam era um fato chamativo 

que algo gerido pelo Governo tivesse o aval positivo da população. 

A direção da ECT sabia que esses quinze anos tinham mudado a Identidade da 

empresa, mas o ganho de Imagem para o público interno que causou esse 

reconhecimento foi algo difícil de contabilizar. Fernandes9
, atual Diretor da 

Regional do Rio de Janeiro relata o que se passou: 

Imagina saber que a empresa onde você trabalha, que é onde você 
dedica a maior parte do teu tempo, muito mais até que a tua própria 
casa, onde você semeia a cada dia o teu futuro, da onde vem o teu 
sustento, onde você realmente veste a sua camisa, de repente, sem ser 
pedido, alguém chega para você e diz: Você sabia que você é muito 
bom? Nós te achamos muito bom, isso que é importante. Não é você 
achar que é. É alguém dizer que você é bom. Isso sem dúvida funcionou 
de uma forma extremamente positiva ... é uma coisa que estimula buscar 
um aperfeiçoamento. Isso funcionou muito na empresa que então não 
tinha nenhum tipo de polimento interno dessa Imagem. Isso funciona não 
só psicologicamente, mas também do ponto de vista gerencial, dos 
objetivos de administração, isso é muito positivo. Você aumenta a 
responsabilidade de quem está trabalhando, porque é uma questão de 
aprimoramento e não deixar que você se acomode e ao mesmo tempo 
aumenta a responsabilidade pela consciência de que o público que te 
aquilata, a tua razão única e exclusiva de existir - porque somos uma 
empresa de prestação de serviços - está dizendo que você é bom e você 
não pode deixar cair esse padrão, você tem que melhorar se possível, 
mas não pode deixar cair. Isso bem disseminado, bem explicitado em 
todos os níveis, tem um reflexo, um poder de administração muito forte. 

9 A.C.P. Fernandes. Entrevista concedida ao autor em 30 de maio de 1994. Rio de Janeiro. 
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Belém Filho lO comenta sobre essa fase: 

Eu diria que o começo da mudança foi quando o Correio passou de DCr 
para ECr, mas até as pessoas resgatarem o orgulho demorou 15 anos. 
Esse resgate aconteceu quando o GallupNeja apontou numa pesquisa de 
opinião junto a população brasileira - sem que nós interviéssemos - o 
Correio como a instituição de maior confiabilidade. Nesse exato 
momento se cristalizou novamente o orgulho. Eu não tenho dúvida 
quanto a isso não. As pessoas passaram a se orgulhar no momento em 
que viram o fruto do seu trabalho ser reconhecido. 
Nessa ocasião já se tinha uma cultura de qualidade. Mas que coisa boa 
quando alguém reconhece que você está fazendo direitinho. Todos esses 
programas de qualidade que estão sendo montados tem como foco 
principal o despertar de uma cultura de qualidade na organização, o 
próprio processo de qualidade total, propõe que as mudanças sejam 
gradativas, que as pessoas sejam responsáveis pelas mudanças, mas para 
isso acontecer você tem que criar uma cultura. O correio já tem uma 
cultura de qualidade, ou certo ou errado eu não vou discutir se foi na 
força ou não, o fato é que ela foi materializada. Se ela já existia e passou 
a ser reconhecida através dessa pesquisa que eu mencionei aqui, nesse 
momento as pessoas começaram a dizer: tem sentido o que eu faço, meu 
esforço está sendo reconhecido. Hoje eu bato no peito e digo eu trabalho 
na ECr eu fiz isso e isso lá, participei disso e faço tais e tais coisas. Me 
lembro que o Rauber contava uma estória engraçada quando ele veio 
aqui para o correio. Perguntavam para ele onde você trabalha, ele dizia 
trabalho no correio, mas vim da Embratel. Hoje ele já diz de outra forma. 

Talvez, o maior ganho para a ECT com essa pesquisa Veja/Gallup se localiza 

no público interno. Como as entrevistas relatam, até com certa dose de 

emotividade, o resgate do orgulho de se trabalhar numa empresa reconhecida pelo 

público como competente aumentou a motivação dos funcionários e gerou uma 

auto-estima raramente encontrada em outras organizações. Ao longo dessa 

monografia conversei com mais de cinqüenta funcionários da empresa de todos os 

níveis e pude constatar que falam da empresa como coisa própria, como algo de 

real interesse em suas vidas e estão satisfeitos de contribuir com os resultados que a 

empresa conquistou. 

Essa forte ligação do empregado com a empresa, de certa forma, está presente 

em todas as organizações postais do mundo. Essas instituições formam uma grande 

comunidade que tem muitos pontos em comum, portanto, maior facilidade de 

10 P.M. Belém Filho. ent. cit. 
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relacionamento. No entanto, a heterogeneidade das nações permite que cada país 

tenha uma história diversa, paralela, mas peculiar, com características próprias. 

Dessa forma o grau de envolvimento dos funcionários com a empresa no Brasil 

é incomum pela própria cultura do país e da organização. Não é um fenômeno 

muito fácil de explicar, mas pode-se deduzir que a fase de implantação da nova 

Estrutura da ECT que coincidiu com a Presidência do cel. Botlo foi um dos fatores 

responsáveis por essa unidade, em parte, pela aplicação de métodos militares 

rígidos que conferiam a mesma disciplina encontrada num quartel. Se por um lado, 

isso criava um clima de desconfiança e medo, também gerava algo positivo que, 

com as devidas correções, poderia render muito aos talentos internos, as pessoas 

estavam atentas as ordens e as aplicavam com submissão exemplar. 

Esse período de sacrifícios, de reforços mais negativos do que positivos estava 

construindo uma organização tensa, principalmente, pela insegurança quanto a 

eficácia de tais procedimentos. Como a disciplina era rígida e não admitia 

divergências, o espaço para discussão das idéias e de novos procedimentos para 

melhorias quase não existia. Que fim levaria isso tudo? 

Em uma Estrutura construída a força, com um direcionamento estratégico 

quase exclusivo e um poder de decisão centralizador que era a base de todo o 

processo, a Identidade surgia como reflexo. Mas como essa Identidade era 

percebida? O público interno estava disciplinado, agia em uníssono, mas nem eles 

mesmos estavam certos se o preço que pagavam por isso não era demasiado alto 

para suas próprias carreiras profissionais. 

A pesquisa Veja/Gallup foi como que um sinal de que todo aquele esforço 

estava valendo a pena. Não era a ECT uma organização míope, fechada em si 

mesma, distante dos clientes e do grande público, porque eram esses mesmos 

clientes, esse mesmo público que a estava reconhecendo como eficiente, como uma 

boa prestadora de serviços, como um modelo a ser seguido não só por outras 

organizações estatais, mas por todas as instituições que quisessem ter credibilidade 

junto aos seus públicos. 
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o que Belém Filho 11 comentou na entrevista e já citado anteriormente, a 

empresa atirou no que viu e acertou naquilo que não viu também nesse caso. Ao 

reestruturar as operações, mesmo de forma inflexível, acabou conseguindo outros 

resultados que agradavam o cliente e o mercado como um todo.·· 

A ECT tinha e tem, um sistema formal de qualidade, de controle de 
qualidade que se faz desde 7974 e com relação a essas pesquisas 
mantemos uma grande atenção. A Imagem é algo extremamente 
relevante para o negócio correio. Fazendo um paralelo entre Imagem e 
qualidade, o que procuramos fazer com base na tecnologia disponível é 
decompor esse conceito de qualidade e ver quais são os atributos que 
tem a ver com qualidade. Você encontrará confiabilidade (honrar 
promessa), credibilidade ( levar o interesse do cliente em real 
consideração), acesso ( o ideal seria ter uma agência na casa de cada 
cidadão) como chegar o mais próximo possível, criar uma família de 
produtos que o cliente possa acessar por telefone( telegrama fonado} 
procurar que o carteiro também receba cartas. Segurança, competência, 
o nosso pessoal de contato tem que ser competente, e bom de 
comunicação numa linguagem que o cliente possa entender. Também os 
aspectos tangíveis do serviço (que por definição é intangível) a 
apresentação, o uniforme, as instalações, os equipamentos, as viaturas. 
Se alguém vê uma Kombi nossa enferrujada, certamente irá arranhar a 
nossa Imagem em relação a esse cliente, vai produzir uma avaliação 
negativa de qualidade. 

Mesmo sem existir, nessa fase, uma preocupação formal com a Imagem, ela 

sempre esteve presente no modo de projetar a empresa para seus públicos. Notava

se, principalmente, nos aspectos tangíveis ligados aos serviços, como por exemplo: 

a preocupação com a cor do logotipo da empresa, a padronização da marca em 

suas diversas formas de apresentação, e outros itens, num esforço para que a 

Identidade visual espelhasse os ganhos de qualidade conquistados pelas 

modificações na estrutura. 

Esse trabalho foi realizado pelo Departamento de Engenharia da empresa que 

era responsável pelas agências. A área de Marketing opinou sobre o assunto, mas 

não teve um envolvimento preponderante. O que demonstra que mesmo sendo uma 

ação voltada para o cliente, não se concebia uma autonomia ao Departamento 

Comercial que poderia fazer as vezes do Marketing para atender o consumidor. A 

11 ibid. 
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parte técnica era determinante e todo o plano da Identidade visual ficou sob a 

responsabilidade da engenharia. 

Fernandes'2 faz notar que mesmo com os excelentes resultados internos 

colhidos pela pesquisa Veja/Gallup a ECT poderia ter capitalizado ainda mais esse 

fato. 

Eu diria que isso não foi totalmente explorado no início porque as 
pessoas não estavam preparadas do ponto administrativo para essa coisa. 
Foi motivo de rejubilação, não tenho dúvida, o pessoal recebeu muito 
bem, mas não foi trabalhado como devia. Gerou uma nota no nosso 
Boletim, uma capa da revista Veja, mas não foi motivo de uma 
prospecção, não se foi lá na essência da coisa para puxar e desenvolver 
um trabalho dentro de RH que pudesse multiplicar isso aí ·como uma 
grande força, mas de qualquer forma foi na época uma semente, a gente 
sentiu ... 

Fernandes 13 complementa que esse fato também poderia ajudar na nova visão 

mercadológica da empresa explorando os benefícios, principalmente intangíveis, 

ressaltando como poderiam ser utilizados os serviços. 

É importante você dizer: Você pode acreditar na encomenda SEDEX 
porque ela vai chegar no dia seguinte que você coloca, o seu serviço de 
telegrama é eficiente e rápido, você pode usar o fonado em casa com 
conforto, enfim estamos aqui e acatamos sugestões: você gostaria de mais 
algum serviço nosso? Estabelecer um canal de comunicação com a nossa 
razão de ser - que é o público usuário - de forma a manter essa Imagem 
positiva que é obviamente numa relação comercial uma coisa 
fundamental. Além de manter, passar para outras estórias, do encantar o 
cliente, de procurar chegar a ele numa outra abordagem, de escutar a 
voz do cliente como se fala hoje. Será que o que eu faço hoje - tão bem 
como ele disse - é exatamente o que ele quer que eu faça ? Será que o 
que eu acho que faço tão bem é o que ele gostaria que eu fizesse ? Será 
que o cliente não gostaria de uma coisa diferente? 

Essa nova postura que chegará a empresa numa fase posterior poderia ter sido 

aplicada já em 1984 quando a oportunidade da pesquisa criava uma base de 

credibilidade e uma atmosfera favorável em toda a mídia para a ECT. Mas, a falta de 

preparo e mentalidade mercadológica da alta cúpula não tornaram factível uma 

12 AC.P. Fernandes. ent. cit. 

13 ibid. 
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abordagem mais profissional do Marketing nesse momento. A ECT ainda estava por 

descobrir um novo horizonte. 

Terceira etapa 

A terceira e mais rica fase do gerenciamento de Imagem da ECT compreende o 

período de 1988-1990. 

Como já salientamos ao comentar o histórico e a análise da Política 

Empresarial é preciso entender o contexto externo e interno que se desenvolve nesse 

período. 

Depois de duas gestões extremamente centralizadoras a ECT começa aos 

poucos a abrir-se e logo enfrenta diferentes experiências sindicais, já que por todo o 

país se experimentam os ventos da abertura democrática. 

Os sindicatos eram inexpressivos nas organizações públicas ou mesmo não 

existiam, mas a partir de 1988 quando a Constituição passa a permitir que 

funcionários públicos também possam utilizar a greve como instrumento de 

negociação, essas organizações acordam para a criação de sindicatos mais fortes. 

Foi o caso da ECT. Filiados a Central Única dos Trabalhadores (CUT) os 

sindicatos que reuniam os trabalhadores da empresa começaram uma série de 

reivindicações trabalhistas aproveitando a falta de atenção que a empresa deu a 

essas questões no tempo em que os militares comandavam o país. De fato, havia o 

que reclamar se compararmos a ECT com outras organizações públicas como a 

Petrobrás, o Banco do Brasil e a Vale do Rio Doce: salários, benefícios, programa de 

carreira, aposentadoria ... 

A greve, começa a ser utilizada gerando uma interessante disputa entre os 

sindicatos e a as gerências da ECT. Nessa época Rauber 74 era o Diretor da Regional 

do Rio de Janeiro e conta o que acontecia: "começamos a fazer um trabalho muito 

grande de integração com atividades esportivas, escolas de samba, e passamos a dar 

14 J.M Rauber. ent.cit. 
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muito mais atenção ao empregado, mesmo não podendo mexer em nada a nível de 

salário. Aprendemos a não ficar de marido enganado. 1/ 

Em meio a uma das mais demoradas e difíceis greves com o principal foco em 

São Paulo - o maior e mais importante mercado - Rauber é galgado a presidência e 

tem a habilidade política de formar uma diretoria com profissionais de correios, isto 

é uma diretoria essencialmente formada por técnicos que conheciam os processos 

internos da organização, o que poderíamos denominar área industrial da ECT. 

Aliado a esse conhecimento da organização esses profissionais foram escolhidos a 

dedo para as respectivas funções por terem mostrado com desempenho que estavam 

aptos para desenvolver uma nova tarefa. 

Rauber já conhecia praticamente todos integrantes da nova diretoria. Alguns 

foram seus colaboradores na regional do Rio de Janeiro, outros se destacavam em 

suas respectivas regionais pela competência e lealdade a empresa. 

O time estava formado e tinha uma característica comum, todos acreditavam 

que a ECT estava num período de transição para algo, uma vez que os números 

mostravam que não era mais possível seguir os mesmos rumos. Uma nova 

transformação teria que acontecer e se alguém deveria fazer isso era a própria 

diretoria. 

A visão do negócio postal para essa diretoria ia além do paradigma dominante 

na organização de apenas oferecer serviços convencionais de correios: cartas, 

encomendas, telegramas, etc. Um estudo sobre a demanda por objetos postados 

mostrava claramente que esse caminho estava seriamente comprometido pelas 

transformações tecnológicas desses últimos anos. O desenvolvimento de meios 

eletrônicos e óticos modificaram as formas ortodoxas de comunicação introduzindo 

novos produtos que estão mudando o relacionamento entre as pessoas. Talvez, o 

exemplo mais interessante seja o fax que fornece o atrativo da instantaneidade da 

informação escrita, substituindo muitas vezes, uma viagem para transportar 

documentos e consequentemente a carta. Com enfrentar esses novos desafios? Ou 

desafios ainda mais complexos como o da informatização crescente da sociedade 

que ameaça as atividades da ECT ? 
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Rauber comandava um grupo que não necessitava ser convencido da 

necessidade das mudanças que deveriam acontecer. Todos estavam de acordo. No 

entanto, como Rauber tinha assumido a presidência numa hora crítica era muito 

provável que no fim do Governo Sarney toda a diretoria fosse destituída e uma nova 

entrasse a feição do novo Governo. 
, 15 
E Rauber quem conta: 

Vamos pensar no ano 2000. Foi aí que surgiu a idéia de escrever alguma 
coisa, já que a gente iria sair no final do Governo e não havia nenhuma 
perspectiva de continuidade. Nós até estávamos preparados para sair. 
Pensamos em escrever um livrinho 'O Correio no ano 2000 ' e entregar 
a quem vier nos suceder. Se quisessem aproveitar, tudo bem, se não, 
jogassem no lixo, não podíamos impor nada sobre nossos substitutos. 

Nasceu então a idéia do ECT-2000 que seria o primeiro Planejamento 

Estratégico da empresa desde a sua criação, que somente seria publicado em 1990. 

Entre a idéia do plano e a sua publicação formal, a empresa não esperou para 

agir. A idéia existia, mas a ação foi concomitante ou mesmo anterior ao plano. 

Como citado no capítulo anterior por Roldão 76, a execução empírica foi anterior a 

uma ordenação mais racional das estratégias. "O que houve na verdade, foi uma 

execução empírica muito forte, que posteriormente, recebeu uma certa ordenação". 

É o caso típico da aplicação bottom-up l7 onde a tática antecede a estratégia, 

ou usando um conceito mais amplo de Mckenna 18 quando sugere um novo 

paradigma para o Marketing que inclui conhecimento e experiência. A ECT 

experimentou coisas novas em grande quantidade criando junto ao mercado 

oportunidades de novos negócios. A ação não se condicionou a um estudo prévio 

que possibilitasse a identificação das reais necessidades dos clientes. Foi utilizado o 

conhecimento disponível para incrementar os pontos fortes gerando ações de curto 

prazo que pudessem retornar em forma de novo conhecimento para ações mais 

ousadas e rentáveis. 

15 ibid. 

16 A. I. V. Roldão. ent. cit. 

17 A.Ries. & I. Trout. Jack. Afarkeling de Guerra lI, São Paulo: Makron. 1989. 

18 R. Mckenna. Markeling de Relacionamento, Rio de Janeiro: Campus. 1993. pg.4 
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Conserva-se nos arquivos do Departamento Comercial/RJ uns apontamentos -

já citados no capítulo anterior - da reunião realizada no Leme Palace Hotel com 

alguns membros da Diretoria de 1988. Essa reunião ocorreu no dia 18 de agosto de 

1988, antes que a diretoria tomasse posse. 

Alguns pontos mostram claramente a nova visão que estava sendo trabalhada 

pela equipe que mudaria o posicionamento da ECT como um todo. Mesmo sem um 

objetivo explícito de fazê-lo, a empresa procurava solidificar o que Mckenna 19 

denomina de posicionamento dinâmico conforme vimos no quadro conceitual de 

referência. 

Conservam-se nas notas dessa reunião os esboços de Rauber- e dos diretores, 

Roldão, Rocha Lima e Ara e se pode entrever nessas linhas o esboço do projeto 

ECT-2000 e, principalmente, a guinada mercadológica que a organização estava 

prestes a iniciar. 

Roldão2o
, por exemplo, escreve: 

Objetivo: 7 - Viabilizar o 'Correio Social' através de uma polftica mais 
agressiva de Marketing com relação ao 'Correio Industrial' 2.- Viabilizar 
o reequipamento da fCT com vistas não só a manutenção da 
participação atual de mercado, mas também e principalmente, à 
conquista de novos segmentos lUCIQ.tiv.os.. 
Estratégia: 7 - Redirecionar o Correio para as necessidades do mercado 
em detrimento da postura vigente que direciona o Correio para o 
processo. 2- Desvincular ao máximo os preços dos nossos serviços 
industriais da estrutura de tarifas públicas passando a associá-los a seus 
custos e margens de lucro desejadas. 3- Otimizar os resultados em 
função dos atuais custos fixos procurando utilizar ao máximo cada 
segmento ocioso com a identificação de novos serviços ou incremento 
dos atuais de tal forma que cada cruzado aplicado retorne no mfnimo o 
mesmo valor. 4- Mudar o conceito de produto/serviço lucrativos para 
Cliente Lucrativo 5- Transformar os atuais clientes de serviços em 
CLientes da fCT. 6- Introduzir o conceito de oferecimento de soluções 
em substituição ao conceito de oferecimento de produtos/serviços. 7-
Considerar como recursos disponíveis para negnciação todos aqueles à 
disposição da ECT e não só o conceito de que os recursos estão na áreD. 
operacional. 

19 'b-d 1 1 .• pgs.45-56. 

20 A.}. V. Roldão. Notas da Reunião realizada no Leme Palace Hotel. Rio de Janeiro. 1988. 
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Rauber21 na mesma reunião enfatizava a nova postura do comercial como 

facilitador de negócios determinando que as respostas fossem rápidas e sempre 

positivas. "Nos contratos com usuários que dependam da fCT, dar a resposta no 

máximo em 24 horas, afim de dinamizar a área comercial( ... ) A partir da 

necessidade do usuário desenvolver qualquer novo produto ou serviço, sendo que 

parte desse novo produto ou serviço já é um produto ou serviço". 

A ênfase dada aos aspectos mercadológicos proporcionava a ECT as bases do 

seu novo posicionamento que privilegiaria os clientes cuidando que todo o sistema 

industrial servisse a organização e não o contrário. Nesse sentido algumas ações 

desencadeadas merecem destaque, como por exemplo, o novo enfoque das 

agências dos Correios. 

Dentro da estrutura logística a agência era vista como a ponta do processo 

industrial, em outras palavras, o local onde se poderia cumprir a primeira etapa do 

processo: a coleta. Até 1988 as agências eram consideradas parte da área 

operacional, um ponto dentro da logística global e o grande "Calcanhar de Aquiles" 

da empresa pela necessidade de pessoal, custo de instalação e localização próxima 

dos usuários. Roldão.22 explicita melhor a idéia: 

( .. .) a área operacional era o forte. As unidades eram medidas pelo 
encaminhamento das malas, da carimbação ... era tudo pelo processo pós
balcão, o lado de fora do balcão, o lado do público era um detalhe. A 
própria relação de área de metros quadrados disponíveis para processo 
interno e para público era uma coisa de 80% para interno e 20% para o 
público, ou até uma relação maior que isso. As agências faziam uma 
série de atividades operacionais e algumas ainda fazem hoje, mas na 
época faziam todas o trabalho de um correio, triagem preparação ... elas 
possuíam uma forte retaguarda. O próprio treinamento das pessoas das 
agências - que melhorou um pouco mas precisa evoluir - tinha 60% - em 
termos de carga horária - para operações, 20 a 25% para finanças e zero 
vírgula para comercial, para atendimento que era uma coisa desprezada 
na época. Mais recentemente - e isso começou a chocar e a empresa 
ficava chocada quando começamos a falar que as agências eram pontos 
de venda ... só para você ter uma idéia em 88 nós deveríamos ter a nível 
de nomenclatura uns quatro ou cinco tipos de agências: as postais e 
telegráficas (APT), as agências postais, as agências filatélicas, os postos de 
Correios, os postos de correio rural e uma das estratégias para dar 

21 J.M. Rauber. Notas da Reunião realizada no Leme Palace Hotel. Rio de Janeiro. 1988. 

22 A.J. V. Roldão. cnt. cit. 
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grandeza, para dar ânimo a casa foi de juntar tudo num bolo só que foi 
de onde nós tiramos, na época, 72.000 agências. Na verdade, nós temos 
ao pé da letra na faixa de 5.000 agências, mas quando nós juntamos tudo 
e passamos a chamar de ponto de venda, nós juntamos tudo aquilo que 
era um endereço que tinha uma plaquinha de correio na porta e 
passamos a usar esse esquema total de 72.000 que começamos a 
comparar com o somatório da rede bancária. 

A agência passou a ser canal de visualização da empresa e de sua Identidade. 

Procurou-se uma padronização possível, onde o trabalho da engenharia, já 

destacado, foi relevante para que em qualquer lugar do país uma agência fosse 

reconhecida como tal. A abordagem unificada de ponto de venda abriu 

possibilidades diferenciadoras de comercialização dentro dos objetivos procurados 

de transformar o correio industrial numa fonte de recursos capaz de financiar o 

correio social que é sempre deficitário em todas as partes do mundo. 

Manter 12.000 pontos de venda em todo o território nacional tem um custo 

fixo muito elevado, principalmente, se considerarmos que certas localidades não 

geram demanda para sustentar uma estrutura mínima que seja e o lado social 

praticamente obriga a empresa a estar ali, mesmo com prejuízo para as suas 

operações. 

Aproveitando toda a estrutura logística já montada com a maior rede de 

pontos de vendas de serviços do país, não foi difícil chegar a conclusão que a ECT 

deveria mudar o posicionamento de negócios estampado no seu próprio nome: 

Correios e Telégrafos. Já vimos que estas atividades como viabilidade comercial 

estavam - e continuam - seriamente ameaçadas pelos novos produtos e serviços 

tecnológicos. O que fazer para não desperdiçar recursos? 

A empresa mudou então seu posicionamento de entregadora de cartas, 

telegramas e encomendas, para viabilizadora de negócios logísticos explorando a 

rede, a malha formada por todas as unidades operacionais. 

Procurou-se de uma forma mais agressiva novos negócios que pudessem 

rentabilizar a malha sem fornecer custo adicional como Roldão explicitava nas suas 

anotações. 
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Rocha Lima.23 na pauta da reunião escreve explicitamente sobre Imagem 

dizendo que era preciso /I usar a Imagem positiva da ECT para ampliar sua receita, 

capitalizando a satisfação do usuário, induzindo-o a ser um agente multiplicador" 

Com isso fica claro que mesmo sem um planejamento formal para gerenciar a 

Imagem a diretoria que assumiu a empresa em 1988 tinha plena consciência da 

importância do tema e começou a agir com coerência nesse sentido. 

McKenna quando comenta o posicionamento dinâmico fala da integração de 

três posicionamentos: posicionamento do produto, posicionamento do mercado e 

posicionamento da empresa como já vimos. 

A ECT realizou essa tarefa na prática quando em primeiro lugar destacou sua 

posição única como a maior e mais capilarizada rede logística do país para 

viabilizar negócios. Nesse ponto estava posicionando produtos/serviços. Através da 

exploração dos principais atributos da qualidade nos serviços o enfoque foi sendo 

colocado no aspecto intangível, em especial na credibilidade. O fato de ser líder de 

credibilidade permite a empresa fugir de comparações de preços e de 

especificidades técnicas. A Imagem de confiabilidade e credibilidade dos serviços 

transmite ao consumidor segurança, tranqüilidade. A empresa é percebida como 

competente e sua reputação facilita a aceitação do produto. 

Outro aspecto que envolve o posicionamento do produto/serviço é a escolha 

adequada do público-alvo. Não se trata de oferecer apenas algo de singular aos 

clientes. É preciso agregar valor ao cliente específico. Vantagens genéricas são 

pouco aproveitadas e consequentemente decepcionam. 

A ECT começou a trabalhar com essa abordagem quando se dispôs a desenhar 

novos serviços para clientes específicos já no contexto de viabilizadora de negócios 

logísticos. 

Algumas empresas procuravam a ECT sabendo que a malha logística poderia 

ser o início de uma parceria de negócios, abrindo a possibilidade da criação de 

infra-estruturas de serviço importantes para maximizar a cadeia de valor. Alguns 

projetos especiais desenvolvidos com a Xerox, Tigre, IBM etc, tiveram raízes nessa 

idéia. 

23 J.C Rocha Lima. Notas da Reunião realizada no Leme Palace Hotel. Rio de Janeiro. 1988. 
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Além de posicionar o produto, a ECT cuidou do posicionamento no mercado 

que como vimos é determinado em grande parte pelas percepções que as pessoas 

que fazem parte da infra-estrutura ou do ambiente do produto/serviço possuem. 

A credibilidade é o principal fator para o processo de posicionamento no 

mercado. Foi através da Imagem conquistada junto a opinião pública que a ECT 

aproveitou para lançar novos serviços. As pessoas inferem que a qualidade 

apresentada nos serviços existentes deve também existir nos novos. 

A referência também é importante uma vez que um serviço bom acaba tendo 

uma divulgação espontânea. Se uma pessoa teve uma experiência positiva com um 

serviço contará a outra que por sua vez servirá como multiplicadora da mensagem. 

Também são importantes as evidências que a empresa exibe no mercado: 

aumento da receita, dos lucros, maior produtividade, novas alianças, novos 

empreendimentos e a confirmação como instituição de maior credibilidade do país 

numa segunda pesquisa realizada nos mesmos moldes da pesquisa anterior 

Veja/Gallup, desta vez por solicitação da própria ECT. Essas evidências somam 

credibilidade. 

A geração de credibilidade segundo McKenna24 tem uma estratégia com 

quatro elementos básicos que relacionamos na análise do quadro referencial. Nessa 

etapa se procurou corrigir as falhas de comunicação para que o efetivo 

posicionamento no mercado se tornasse realidade. 

Um caso muito interessante que ilustra essa preocupação aconteceu durante a 

exibição da telenovela Tieta, de autoria de Jorge Amado, pela Rede Globo. 

Na novela a personagem, que é encarregada de uma agência de correio típica 

de uma pequena cidade do interior, toma conhecimento da vida íntima das pessoas 

do local violando as correspondências que chegavam na agência de forma 

imperceptível para os destinatários. 

Essas cenas eram exibidas no horário de maior audiência da emissora o que 

eqüivale a mostrar a milhões de pessoas uma forma anti-ética de trabalho por parte 

do correio. É a anti-Imagem desejada. 

24 R. McKenna. op. cit. pg.89. 
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A ECT entrou em contato com a emissora que argumentou que não poderia 

alterar a trama sem um prévio acordo com o autor e sua assessoria. Nesse caso, 

como se tratava de um escritor famoso e de um enredo conhecido qualquer 

modificação era vista com muito receio. Aparentemente, não havia uma solução 

conci I iatória. 

A ECT então propôs entrar na novela sobre a forma de merchandising 

(propaganda paga sem ser explicitamente declarada propaganda) atuando na 

agência do correio que a personagem aparecia. 

A novela foi utilizada como um veículo de comunicação para todo o público 

interno e externo com a intenção de recuperar a credibilidade. Por. exemplo, a ECT 

comprava caminhões novos, a agência da novela recebia também um caminhão 

novo. Se um novo produto era lançado, a agência da novela recebia o produto e 

explicava seu funcionamento. 

Rauber2s que era o presidente da ECT na ocasião e participou das negociações, 

explica como tratou o assunto: 

é o caso típico de transformar o limão numa limonada. Agora quanto 
pior, melhor e no decorrer da novela que ia terminar junto com a nossa 
gestão, o correio terminaria em ápice fazendo coincidir alguns atos no 
correio com o da novela. Gente abrindo carta e agência esculhambada 
era mais ou menos o que acontecia, era real aquilo. Então começamos a 
melhorar as agências e nós começamos a melhorar a agência da novela. 
Colocamos os comerciais na hora certa, fizemos uma exposição de 
filatelia, e colocamos um comercial muito propício, sem agredir, sem 
falar que o correio é melhor, que o correio é isso. Foi um negócio muito 
leve. 
E a novela que ajudou, porque teve uma penetração muito grande. O 
correio comprou uma frota de caminhões novos e aquela agência da 
novela também ganhou um caminhão novo. Na medida que as coisas 
iam acontecendo nós usamos a novela como instrumento de divulgação 
interno e externo. O empregado se sentia participando. 
Nós sabíamos pela área de recursos humanos que alguns empregados 
passavam fome em casa, com problemas de alimentação e vimos a 
oportunidade de criar a cesta básica e olha que foi para 70.000 
funcionários e quando o empregado estava recebendo a cesta na novela 
os funcionários da agência também receberam. Imagine o efeito na 
mulher do empregado que está assistindo a novela numa favela! 

25 J.M. Rauber. cnt. cit. 
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Mais próximo do fim do ano, houve algumas vantagens salariais e o 
correio tinha por hábito comunicar isso por cartas circulares para os 
empregados. Era feita em nossa gráfica e dava a impressão que era até 
feita uma a uma e assinada uma a uma. Como nós sabemos o dia em que 
a carta chega para os empregados, naquele dia nós programamos para 
ser /ida na novela. A dona da agência então lê e comenta eufórica que 
tinha recebido a carta do Presidente dos Correios e no mesmo dia todos 
os funcionários estavam recebendo também, não tem impacto maior que 
esse. A Globo nem sabia que nós estávamos fazendo isso. 

A ação mais direta - como essa da novela, embora tenha sido fruto de 

circunstâncias não procuradas - e outras ações de comunicação sempre tiveram 

espaço na empresa. A ECT de uma forma ou de outra aproveitou algumas vantagens 

que a propaganda boca a boca poderia agregar a sua Imagem, principalmente, 

depois da introdução do padrão 0+1 onde a entrega da carta é feita em 24 horas. 

Pelo carimbo postal na face do envelope se pode comprovar o dia da postagem que 

passa a ser um indicativo da qualidade, uma evidência incontestável do 

cumprimento de uma promessa feita ao cliente. 

A exploração desse fenômeno não foi sistemática. Algumas campanhas na 

mídia esboçaram uma nova Imagem que não se consolidou pela falta de 

experiência da empresa e de profissionalismo da área comercial. 

O fato é que a pesquisa Veja/Gallup despertou a ECT para o fenômeno real da 

existência dessa credibilidade e da eficiência que a propaganda boca a boca estava 

apresentando. 

A diretoria de 1988 começa então a capitalizar o boca a boca com novas 

formas de divulgação da Imagem e reforço na mídia. 

O desenvolvimento da infra-estrutura para a ECT foi em grande parte realizado 

pela área operacional. Todo processo logístico necessitava de uma cadeia de 

unidades que respondessem em uníssono com o comando central para viabilizar as 

ações. Como o sistema postal funciona contra o tempo, isto é, a velocidade física do 

processo é fundamental para o êxito da atividade, toda a infra-estrutura do mercado 

tem que se ajustar a máquina para não causar pontos de estrangulamentos. 

Os principais problemas da infra-estrutura foram resolvidos na fase inicial da 

ECT quando a consultoria da SOMEPOST racionalizou os processos existentes. A 
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RPN deu velocidade e a crescente preocupação com o treinamento dos 

funcionários, principalmente os técnicos, possibilitou que as conquistas obtidas 

fossem mantidas e aperfeiçoadas. 

Um importante ponto no desenvolvimento da infra-estrutura são as lojas 

franqueadas que a diretoria de 1988 começa a esboçar e que se concretizaria alguns 

anos mais tarde. 

A formação de relações estratégicas não é novidade na ECT embora talvez não 

apareça com esse nome. Novamente a contratação da SOMEPOST desponta como 

uma primeira relação internacional de peso que ajudou a dar credibilidade ao 

processo de reestruturação. Com a RPN a relação ECT e empresas aéreas nacionais 

passou a ser um outro destaque pois, trata-se de um parceria interessante para 

ambos, a típica relação ganha-ganha. Os Correios precisam da velocidade e 

segurança do transporte aéreo, as empresas necessitam viabilizar seus pesados 

investimento em aeronaves que durante a madrugada quase não são utilizadas. A 

RPN une os dois lados numa parceria que tem mais de 20 anos de reconhecido 

êxito. 

Outras relações menos expressivas, mas não menos importantes, foram 

agregando credibilidade ao sistema postal brasileiro, destacando-se o processo 

recente de terceirização de serviços em parceria com a iniciativa privada para dar 

agilidade e concentrar recursos e investimentos nas áreas prioritárias. O franchising 

é uma forma evoluída de terceirização que permite que as empresas mantenham 

suas culturas criando com essa simbiose uma nova cultura, fruto do relacionamento, 

que pode ser assimilada em doses adequadas a Estrutura da empresa. 

Sem experiência nesse setor a ECT também não ficou a espera de um 

planejamento mais formal para agir. Aqui também a tática antecedeu a Estratégia. 

Isso implica em erros, disfunções e mudanças de correção de rumos que deverão ser 

realizadas ao longo do tempo. 

Vender para clientes certos na ECT foi uma conseqüência das relações 

estratégicas e da visão, principalmente da diretoria de 1988, de novos negócios 

formatados especialmente para os clientes. Tanto é assim que na reunião já citada 
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do Leme Palace Hotel, Roldã026 assinala explicitamente a necessidade de um 

atendimento personalizado para os dez maiores clientes: "criar um grupo de 

profissionais altamente ligados na estratégia a ser adotada com o intuito de atender 

a contas especiais( ... ; Independente da lotação, cargo, função, etc. identificar um 

grupo de profissionais na ECT que possa vir a ser responsável pelo atendimento de 

grandes clientes". 

A necessidade premente de aumentar as receitas e a nova mentalidade de 

negócios fez com que a ECT desse mais atenção a algumas solicitações de empresas 

para desenvolvimento de novos serviços que estavam aguardando uma resposta. 

A credibilidade da empresa no mercado atraia novos parceiros mas a sua 

estreita visão comercial e rígida estrutura montada, engavetava os projetos adiando 

ou destruindo a possibilidade de concretização. A nova diretoria começou a 

recontactar algumas dessas empresas e viabilizar novos serviços. Outras foram 

procuradas para fazer algo que era de interesse da ECT e assim algumas parcerias 

para clientes certos começaram a nascer. 

Serviços pouco convencionais para uma agência de correio começaram a ser 

lançados com grande repercussão em termos de mídia. 

O caso do Grupo Sílvio Santos é um dos mais interessantes. 

A ECT necessitava manter um mínimo de fluxo financeiro nas suas agências 

mais distantes considerando que nas transações que envolvem dinheiro o sentido do 

fluxo, normalmente, é do interior para a capital. Como conseqüência desse fato, as 

agências mais distantes ficam descapitalizadas para as suas mais elementares 

operações. 

Como o Grupo Sílvio Santos possui um produto de divulgação nacional de 

ampla penetração nas camadas populares - que são também as habituais 

freqüentadoras das agências de correio - chamado Carnê do Baú da Felicidade foi 

proposto ao cliente utilizar as agências como ponto de venda do carnê e posto de 

recebimento de mensalidades. Dessa forma o fluxo de dinheiro seria intensificado, 

além de aumentar também o fluxo de pessoas na agência que são potenciais 

26 A. 1. V. Roldão. Notas da reunião realizada no Leme Palace Hotel. Rio de Janeiro. 1988. 
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consumidoras de outros serviços. Pelo lado do Grupo Sílvio Santos, as vantagens de 

agregar 12.000 pontos de venda em todo o país com identificação imediata junto ao 

público-alvo ampliaram a divulgação do produto. 

O que a ECT procurou com essa negociação foi aumentar a visibilidade da 

empresa no mercado, uma vez que o novo sistema de vendas seria anunciado 

exaustivamente num dos programas de maior audiência da televisão brasileira. O 

anúncio era freqüente e mostrava agências dos Correios, caminhões, carteiros numa 

tentativa de somar credibilidade ao produto oferecido. Destaca-se a sinergia que a 

Imagem pode agregar quando é disseminada em parcerias, normalmente o parceiro 

mais influente positiva ou negativamente transporta a sua Imagem para o outro. 

O aumento de visibilidade da empresa e da marca da ECT depois dessa 

transação não foi mensurado quantitativamente, mas pode-se avaliar sua eficácia 

pela geração de novas solicitações de serviços/produtos semelhantes. 

Esses serviços solicitados e alguns prospectados pela ECT ampliou 

consideravelmente o número de ofertas por parte da empresa. São Paulo e Rio de 

Janeiro, os dois maiores mercados para a ECT destacaram dentro do comercial uma 

estrutura para atender pedidos especiais e criar novas parcerias Aqui estava lançada 

a base do que posteriormente foi denominado Banco de Serviços. 

O posicionamento da empresa que é a última etapa do posicionamento 

dinâmico, tem um fator decisivo que é o seu sucesso financeiro. Uma empresa com 

dificuldades financeiras não consegue manter sua posição por muito tempo. 

Alguns números da receita operacional27 exemplificam esse sucesso. No 

primeiro trimestre de 1988 a receita operacional estava por volta de US$ 150 

milhões, no segundo trimestre de 1990 essa mesma receita ultrapassava US$ 275 

milhões. Ao concluir essa monografia a receita do último trimestre de 1993 

ultrapassava US$ 400 milhões. 

Para a ECT recorrer ao Tesouro Nacional em caso de prejuízo, era um sinal de 

acomodação que limitava os horizontes da organização. 

Se um executante operacional de uma agência ganha a mesma coisa 

atendendo dois clientes ou cem, qual é o motivo que teria para ter mais trabalho? E 

27 ECT, Informativo Financeiro, Brasília: Autor, janl1995. 
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se isso é verdade para quem está na linha de frente da organização também é 

verdade para seu corpo executivo, na maioria dos casos. Mas, como vimos em 

outras passagens desse estudo a cultura organizacional da ECT desenvolve uma 

certa auto-estima em alguns profissionais que querem mostrar o seu valor e fugir dos 

esquemas dominantes de acomodação. Uma vontade forte de fazer algo nas suas 

carreiras - talvez como fator principal-, para a empresa e também para o país 

motivou alguns desses homens a buscar uma excelência não freqüente no serviço 

público. 

Essa preocupação com resultados, também financeiros, levou a alta cúpula da 

ECT, em uma primeira etapa reduzir custos para chegar ao equilíbrio e depois 

buscar mercados mais rentáveis para aumentar a receita e obter lucro. 

Alguns produtos foram alavancados com excelente performance de mercado 

como é o caso do SEDEX, um tipo de encomenda expressa nacional com a 

qualidade dos melhores couries do mundo. O SEDEX logo capitalizou o ganho de 

Imagem de eficiência na entrega com segurança e passou a ser o líder de mercado 

no segmento que conta com a concorrência de fortes empresas privadas. Esse 

serviço é identificado por McKenni8 como uma bala de prata: 

as vezes, a posição de uma empresa pode ser estabelecida com base em 
apenas um ou dois produtos-chave, que eu chamo de bala de prata. Se 
uma empresa escolher cuidadosamente suas balas de prata, e ganhar 
uma aceitação altamente visível por sua comercialização, pode construir 
uma reputação sólida, mesmo se o resto de sua linha de produtos for 
medíocre, Nesse caso, a Imagem torna-se realidade. 

A empresa foi colecionando algumas balas de prata como o contrato com a 

Xerox de distribuição de peças de máquinas por todo o país, o contrato com a IBM 

de cuidar de toda mensageria da empresa, o contrato com os bancos para 

distribuição de talões de cheques e cartões magnéticos entre outros. 

A lucratividade, que é o fator mais importante no posicionamento da empresa 

veio com essa expansão de novos mercados não protegidos pelo monopólio. Hoje, 

mais de dois terços da receita da ECT provém de serviços abertos à concorrência e 

por isso mais lucrativos. 

28 R. McKcnna. op.cit. pg.138. 
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No entanto, para uma empresa pública tão ou mais importante que a 

lucratividade está o seu papel social, assunto que McKenna não se refere, uma vez 

que sua teoria se volta para empresas privadas de forma prioritária. 

A ECT não pode atuar tendo em vista apenas a racionalidade econômica pelo 

tipo de serviço que presta a toda população. Não se pode fechar uma agência em 

Pindoba, interior do Alagoas, simplesmente porque é deficitária e assim tantas 

outras espalhadas pelo Brasil que fazem parte da malha e são necessárias para que 

toda a população seja atendida. 

A ECT está presente em locais onde não existe nenhuma agência bancária. Em 

muitos Municípios atua onde o Governo Federal atende com custos elevados por 

um serviço de baixa qualidade. Além disso, muitos desses órgãos não são dotados 

de autonomia, o que eqüivale a dizer que, funcionam como balcões avançados de 

atendimento resolvendo os assuntos de forma lenta, extremamente centralizada. 

Associado ao desconforto que esse tipo de atendimento causa na população 

está o custo para a economia do país se contássemos as horas de trabalho perdidas 

em filas e deslocamentos para efetuar e receber pagamentos, solicitar benefícios etc. 

A ECT aproveitando a rede logística montada começou a cumprir um papel 

social extremamente relevante em termos de Imagem atuando com Agente de Ação 

Governamental facilitando o atendimento da demanda por serviços públicos 

Essa medida foi viabilizada concentrando nas agências dos Correios, ou 

através dos serviços postais, algumas das atividades dispersas nos diversos órgãos 

que são passíveis de centralização. Enquadram-se nesta situação, particularmente, 

as atividades em que o serviço é solicitado e somente é prestado a posteriori. Eis 

alguns exemplos: 

Ministério do Trabalho: 

- Recebimento das solicitações do Seguro Desemprego, postadas pelos 

desempregados e pelos órgãos credenciados pelo MTb. 

- Recebimento e entrega do formulário CAGED - Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados. 

- Impressão, distribuição e recebimento do formulário PAT - Programa de 

Alimentação do Trabalhador. 
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Secretaria da Receita Federal: 

- Cadastramento de contribuintes da Receita Federal (CPF) 

- Recebimento do Imposto de Importação. 

- Recolhimento do Imposto Territorial Rural. 

Instituto Nacional de Seguridade Social: 

- Habilitação, concessão e manutenção de benefícios previdenciários. 

- Inscrição de contribuintes individuais. 

- Recebimento de contribuições devidas pelos contribuintes individuais e pela 

própria ECT. 

- Pagamento de benefícios. 

Resumindo, a ECT, com toda a sua infra-estrutura já montada vem sendo 

utilizada como agente facilitador de serviços públicos. Essa atuação poderá ajudar a 

enxugar a máquina estatal criando para o cidadão oportunidades de usufruir uma 

melhor qualidade de vida. A Imagem de agente facilitador é extremamente positiva 

para a ECT. 

Quarta etapa 

A quarta fase do gerenciamento da I magem é, em termos substanciais, uma 

continuação da fase anterior. Como vimos no depoimento do Rocha Lima, que 

assumia a presidência da empresa em 1990, era preciso executar algumas das idéias 

que estavam no papel ou mesmo na cabeça dos estrategistas. 

Nesse período a direção da empresa assume a paternidade das inovações 

anteriores criando formas de comunicação mais acessíveis aos usuários e aos 

públicos que se relacionam com a organização. 

O processo de inovação iniciado em 1988 estava em andamento e algumas 

coisas deram certo e outras não. A escolha do cliente certo como alavanca de 

credibilidade começou a esbarrar numa série de iniciativas não controladas que 

geraram diversos tipos de serviços novos provocando a sobrecarga da malha 

logística. 
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Com um retorno questionável do ponto de vista financeiro, a empresa tinha 

sérios problemas de caixa e acabava não sendo seletiva nas novas possibilidades de 

negócios porque a necessidade premente de receita acabava justificando a criação 

de um novo serviço. 

A esses novos serviços diversificados a empresa associou um nome guarda

chuva para comunicar mais facilmente ao grande público sua intenção como 

empresa. 

Banco de Serviços era a denominação escolhida para agregar tudo: cartões de 

concurso, kits para o DETRAN, títulos de capitalização etc. Os serviços eram 

formatados de maneira a simplificar o atendimento do caixa (executante 

operacional) e não causar maiores problemas aos clientes dos serviços tradicionais. 

No entanto, ao longo desse trabalho, principalmente pelas entrevistas, observei 

como pessoas da própria organização duvidavam da eficácia de certos contratos 

que aumentavam significativamente o trabalho das agências prejudicando as 

atividades específicas da ECT. 

Nesse ponto a visibilidade também teve aspectos negativos quando se pensa 

nos clientes tradicionais que viram as agências lotarem devido a comercialização de 

serviços "não ortodoxos". Os filatelistas de um modo especial, reclamaram muito 

quando algumas agências se transformaram numa espécie de loja de conveniência. 

Para eles o selo é algo tão importante que não poderia ser misturado com produtos 

meramente comerciais. 

Opinião semelhante tem Madia de Souza29 quando afirma o que pensa sobre 

o posicionamento do Banco de Serviços: "Acho que é totalmente equivocado. Ele 

criou um grau de dispersão muito grande, um espectro de atuação muito grande. O 

Correio vai se 'ferrar' porque vão aparecer as concorrências para o Correio e não vai 

conseguir reservar para ele algumas coisas que por lobbies políticos eles detém. 

Nesse confronto o Correio vai acabar se enfraquecendo. 1/ 

Nessa fase a ECT utiliza mais a mídia, principalmente de massa, para divulgar 

seus produtos e a sua Imagem institucional. Aqui o peso do Governo também se faz 

sentir buscando uma associação da credibilidade da empresa com a do próprio 

29 F.A. Madia de Sou7.a. Entrevista concedida ao autor em 06 de julho de 1994. São Paulo. 
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Governo, capitalizando para si os ganhos de Imagem. Exemplo próximo é da 

divulgação do Real em 1994 quando a noção de estabilidade, de garantia e 

confiabilidade da nova moeda foi transmitida em anúncios que falavam das mesmas 

características conhecidas da ECT. Mais uma vez se comprova que para uma 

empresa estatal as variáveis políticas fazem parte das suas próprias variáveis 

gerenciais. 

Os fatos novos dessa fase (1990-1994) foram poucos, mas foram os que mais 

apareceram. O franchising, por exemplo, atingiu nesse período a marca de 1.700 

lojas franqueadas. 

Com problemas na formatação do franchising devido, sobretudo, a 

inexperiência de administrar um negócio desse porte, a ECT suspendeu 

temporariamente novas franquias para um reestudo de todo o sistema e correção de 

rumos. 

Outras iniciativas desenvolvidas foram interrompidas por falta de estrutura 

adequada como o caso do cartão de afiliação ECT- Banco do Brasil que chegou a 

ser lançado, mas não continuou em funcionamento. 

No esforço por consolidar novos nichos e gerar receitas estáveis, a ECT abriu 

muitas portas sem uma preocupação mais apurada com a seleção desses nichos. A 

velocidade da empresa surpreendia até mesmo grandes corporações privadas que 

demoravam mais tempo para dar a resposta sobre a possibilidade de parceria do 

que a ECT. 

No entanto, as sucessivas transformações políticas e principalmente a 

mudança de Governo que se esboçava nas eleições para Presidente fizeram com 

que a visão coerente da Política da Empresa que a diretoria de 1988 tinha como 

trunfo, fosse pulverizada gerando divergências que enfraqueceram o 

posicionamento alcançado. O que era conveniente para uma empresa com uma 

Imagem fraca e pouca visibilidade no mercado, poderia deixar de sê-lo quando essa 

mesma empresa era sinônimo de credibilidade. 

A introdução do Banco de Serviços e sua gerência não podia sofrer 

descontinuidade da linha original traçada e isso começou a acontecer quando por 
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ingerências políticas e problemas extra-empresa, as pessoas-chave acabaram se 

afastando da diretoria. 

A qualidade técnica da ECT passa a apresentar falhas. A Imagem começa a 

sofrer um processo de desgaste semelhante ao que ocorrera na época do Plano 

Cruzado, mas por um motivo diferente. 

Depois do Plano Cruzado, com o congelamento das tarifas postais por mais de 

um ano, a ECT não tinha estrutura para atender o crescimento da demanda. 

Impossibilitada de fazer investimentos em equipamentos e não podendo contratar 

funcionários, a malha logística ficou sobrecarregada e não conseguia manter o 

padrão D+ 1 nos mesmos índices de épocas anteriores. 

Em 1994, não se tratava de um problema de superaquecimento da demanda, 

mas de debilitação e esgotamento de um padrão de serviços que ficou estagnado no 

tempo. Era necessário investir para mudar e renovar os equipamentos, a frota etc. 

Esse investimento tem sido feito de forma inadequada e o padrão de serviços está 

caindo. Além do investimento, a "inteligência da organização" também chegou a 

um ponto de estagnação. Estrutura, Estratégia, Decisão e Identidade, enfim a própria 

Política da Empresa necessita ser reinventada. 

Como a Imagem tem um forte fator inercial, a ECT, principalmente nos 

serviços sociais, está vivendo da Imagem do passado. Vários entrevistados apontam 

que a Imagem que se colhe hoje é melhor e mais positiva que a realidade, devido 

aos problemas que a ECT tem enfrentado para conseguir recursos para investir e 

para se reinventar. 

O sucesso financeiro que garante o correto posicionamento da empresa, ficou 

estagnado. As receitas tiveram um salto quando novos serviços foram adotados em 

1988, mas depois de atingirem um patamar de U$l,4 bilhões não tiveram um 

crescimento expressivo. Para muitos dos entrevistados a ECT está necessitando com 

urgência de um novo salto para enfrentar o turbulento cenário competitivo que se 

apresenta com a quebra dos monopólios estatais, de um modo especial no setor de 

comunicações. 

As oportunidades de negócios atrairão empresas competentes do cenário 

internacional para mercados onde a ECT atua. Muitos desses mercados já não são 
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defendidos pelo monopólio, mas a ECT tem a suposta vantagem da economia de 

escala como vimos no caso da RPN. O que aconteceria se os maJotes deixassem de 

ser exclusivos da ECT? E se pensássemos um pouco mais a longo prazo, como a ECT 

poderá disputar - com o atual nível de investimento - o mercado de comunicação a 

distância via satélite, redes etc? 
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CONCLUSÃO 

Nessa monografia a partir do quadro referencial em que abordamos o papel do 

Estado, a Política da Empresa e a formação e gerenciamento da Imagem 

Corporativa, procuramos analisar o caso da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT). 

Como Empresa Pública, vimos que a lógica que rege a organização não pode 

ser dissociada da dependência governamental, mas esta deve ser considerada uma 

variável contingencial integrada aos passos e sistemas de planejamento. 

O futuro da empresa depende de uma postura ágil e flexível diante das novas 

tendências macroeconôm icas que projetam um· Estado mais enxuto e voltado para 

suas atividades essenciais. 

Através de acordos de desempenho, contratos de administração e contratos de 

serviços a ECT deverá atender as recomendações do Banco Mundial com metas 

coerentes e bem definidas, administração autônoma e independência financeira, 

enfim deve adotar bases empresariais para responder aos novos desafios. 

Na análise da Política da Empresa percebemos que os quatro elementos 

formadores dessa Política não podem ser dissociados. Estratégia, Estrutura, Decisão 

e Identidade formam um conjunto interdependente onde podemos destacar os 

traços mais fortes de ligação entre Estratégia e Estrutura e entre Estratégia e 

Identidade. 

Nas várias (ases da ECT analisadas observamos como a Estratégia cresce de 

importância a medida que a organização se desprende de seus moldes rígidos 

impostos pela Estrutura. Nas duas primeiras gestões Haroldo-Botto, é notável o forte 

predomínio da Estrutura. 

A Estratégia era pouco utilizada como exercício de escolhas dentro da Política 

Empresarial. Objetivos rígidos, muitas vezes determinados por órgãos do Governo, -

extra empresa - condicionavam a Estrutura de tal forma como se houvesse apenas 

um único modo de alcança-los. 
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Nessa mesma fase a Decisão assume um papel disciplinador importante. Um 

comando excessivamente centralizador "quartelizou" a organização construindo 

uma cultura homogeneizada pela força e divulgada por necessidade e 

sobrevivência. 

As forças ambientais - na época o país era governado por militares -

favoreciam a formação da Identidade nos moldes projetados pelo Governo. Os 

coronéis estavam no comando das principais empresas públicas, mas nem todas 

foram tão "receptivas" as ordens superiores. 

A ECT se organizou com padrões tecnoburocráticos-racionais, permitindo a 

expansão da empresa e excelentes resultados de desempenho para os usuários. 

No entanto, havia sombras no seu caminho para o futuro ... 

Com a democratização em processo, os militares saem de cena dos principais 

postos de comando da sociedade. A ECT experimenta também a sua abertura com 

pontos positivos como maior liberdade para criar, inovar e seguir novos rumos, mas 

também com pontos aparentemente negativos para a empresa como intensificação 

da atividade sindical, paralisação, greves, etc. 

Paralelamente as questões internas de política, o mundo das comunicações 

experimenta notável avanço modificando de forma significativa o tráfego de objetos. 

Novas tecnologias como o fax, as redes tipo Internet e transmissões por satélites 

colocam em cheque algumas das principais atividades do sistema postal. O volume 

de objetos postados despenca nos últimos dez anos, mostrando que a passividade 

não seria uma boa atitude para os dez anos seguintes. 

A diretoria que assume a empresa em 1988 resolve assumir também o seu 

futuro e propõe a quebra dos padrões convencionais e ortodoxos que sempre foram 

norma na ECT. 

Os Correios começam a diversificar a sua atuação e a Estratégia começa a ter 

mais espaço do que a Estrutura. Nessa fase é nítida a inversão das duas facetas da 

Política Empresarial processada de forma violenta, revolucionária. 

Através do Marketing, entendido como integrador e potencializador de 

negócios, a ECT começa uma virada na luta pela sobrevivência e se posiciona de 

forma diferenciada. 
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Não é mais a carta, o telegrama ou a encomenda o objeto principal do 

negócio e sim a possibilidade da utilização de uma malha logística extremamente 

capilarizada que pode atingir as partes mais longínquas do país com velocidade e 

segurança. 

Uma nova postura exigia um novo posicionamento. A construção de um 

posicionamento dinâmico integrando o produto/serviço, o mercado e a empresa 

nem sempre foi um exercício intencional da ECT. 

O imperativo da sobrevivência fez com que a velocidade das decisões 

superassem o tempo ideal para o planejamento. A organização deve estar atenta 

aos sinais de mudança e ser ágil o suficiente para responder a eles. Não é raro que a 

tática anteceda a Estratégia, ou que a Identidade favoreça um caminho passivo, 

estático, por ser construída como resultado e não como determinação. 

A diretoria que assume a empresa em 1988 tinha um projeto em mente, mas 

nem sempre foi possível planejar antes de agir. E no caso em que estamos 

analisando percebemos que a separação entre planejamento e ação não é simples. 

As coisas aconteceram velozmente e o planejamento, muitas vezes, era preterido a 

ação de forma intencional. Não era possível agir de outra forma. 

Com o tema da Imagem se pode perceber isso claramente. Em nenhum 

momento a Imagem foi prioritária na execução dos rumos da ECT, principalmente, 

antes de 1988. 

Mesmo depois de 1988 a Imagem Corporativa foi resultado da Política 

Empresarial e não fruto de uma intenção deliberada. 

A ECT não fabricou uma Imagem de credibilidade. A credibilidade foi 

conquistada pelo nível de serviço apresentado que em diversos momentos exibiu 

saltos reais de qualidade, como, por exemplo, a implantação da RPN. 

A projeção na mídia é algo mais recente, que somente em parte foi trabalhado 

pela empresa devido a falta de recursos para atuar em igualdade de condições com 

empresas do mesmo porte. Podemos dizer que com os recursos disponíveis a ECT 

soube utilizar satisfatoriamente a mídia para solidificar a Imagem conquistada, 

através de associações e parcerias que funcionavam como multiplicadores da 

Imagem positiva, por exemplo o patrocínio que a ECT proporciona a uma equipe de 
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jovens nadadores de excelente desempenho em competições nacionais e 

internacionais. 

Um aspecto não mencionado nessa monografia com a importância devida, é a 

figura e o trabalho do carteiro, um veículo vivo da Imagem da empresa que 

"conversa" com os clientes e demais públicos da organização diariamente. 

A figura do carteiro - que é sempre um doador, nunca cobra nada - ainda não 

foi suficientemente explorada pela ECT. Uma simples mudança de uniforme - hoje o 

carteiro se veste com as cores da ECT e leva na manga da camiseta uma bandeira do 

Brasil - foi um fator motivacional interno importante, e para o público externo um 

sinal inconteste da ampla presença da empresa - são mais de 25.000 carteiros em 

todo país- no dia a dia de cada um. 

A utilização da figura do carteiro como veículo de Imagem não é tão óbvia. 

Por um lado sua significativa presença é sinal de um imenso potencial, entretanto, 

sua profissão está essencialmente ligada a vertente ortodoxa da ECT, ao correio 

tradicional da carta e da encomenda, posicionamento que a ECT deixou de priorizar 

em busca de uma maior diversificação. 

Por fim, as quatro etapas do gerenciamento da Imagem relatadas na 

monografia enfatizam a importância da relação Estratégia-Identidade e mostram que 

a Imagem é resultado da Política Empresarial e existe sempre, mesmo que a 

organização não a considere como importante e não a gerencie adequadamente, 

afinal, a Imagem é a forma simplificada que os diversos públicos utilizam para 

entender e se relacionar com a complexidade de uma instituição. 
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