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Resumo 
Este artigo científico tem como objetivo principal analisar se a implantação do modelo 

de franquia dos Correios tem sido uma importante ferramenta de gestão estratégica para a 

extensão das organizações dos Correios atingindo os objetivos de otimização, redução de 

custos e ampliação da rede de atendimento ao público. O referencial teórico explora o 

histórico da franquia dos Correios, aspectos jurídicos e flexibilização na prestação de serviços 

pelas franqueadas dos Correios. A pesquisa se caracteriza como descritivo-exploratória com 

abordagem qualitativa. Os procedimentos técnicos utilizados foram entrevistas e pesquisa 

bibliográfica. Conclui-se que o modelo de franquia nos Correios é uma possível ferramenta de 

gestão que provou ser inovadora e podendo atualmente ser política estratégica de gestão. 
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1 – Introdução 
 

Com a atual crise econômica mundial, reascende a ideia de Reforma do Estado, Estado 

mínimo e, por conseguinte, a necessidade das organizações públicas se readequarem ao atual 

mercado através de gestores capacitados para identificar novas oportunidades e tomar 

decisões estratégicas que propiciem a obtenção de resultados positivos, bem como a garantia 

de sobrevivência destas organizações. 

Na busca por opções de negócios, quebrar paradigmas, inovar, investir em novas áreas 

requer uma atenção especial e um planejamento integrado para superar os desafios e atingir 

resultados positivos. A necessidade de renovação processual representa uma abertura para a 

melhoria dos conhecimentos estratégicos para atingir a excelência. 

Em se tratando de organizações públicas, a rigidez dos processos e as decisões 

tomadas visando novos negócios tornam-se um tema de maior complexidade, pois os 

gestores, em função da Constituição, têm menos liberdade para desenvolver novos projetos e 

investimentos inovadores nestas instituições, atravancando o crescimento e limitando o campo 

de atuação de profissionais inovadores. O próprio princípio da legalidade, previsto no artigo 

5º, inciso II, da Constituição da República, visto por outra perspectiva, pode apresentar 

privações às empresas públicas: 

 
No Direito administrativo, esse princípio determina que a Administração Pública, 

em qualquer atividade, está estritamente vinculada à lei. Assim, se não houver 

previsão legal, nada pode ser feito. No princípio genérico, a pessoa pode fazer de 

tudo, exceto o que a lei proíbe. No princípio específico, a Administração Pública só 
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pode fazer o que a lei autoriza, estando engessada, na ausência de tal previsão. Seus 

atos têm que estar sempre pautados na legislação[...] 

[...]ou o trâmite de um projeto de lei no legislativo ou a fiscalização das contas 

presidenciais pelo TCU; ou as regras para aquisição de materiais de consumo pelas 

repartições. Tudo tem que estar normatizado, e cada um dos agentes públicos estará 

adstrito ao que a lei determina. [...]A permissão para a prática de atos 

administrativos expressamente autorizados pela lei, ainda que mediante simples 

atribuição de competência, pois esta também provém da lei, é expressão do princípio 

da legalidade (BRASIL. Constituição, 1988). 
 

Como forma de inovação, flexibilização e redução de riscos e incertezas no mercado, 

surge a Franquia no âmbito da Administração Pública. Esta ferramenta apresenta-se como 

uma possível alternativa de mudanças na visão estratégica. 

A Franquia é uma modalidade de negócio comercial que envolve a distribuição de 

produtos ou serviços, mediante condições estabelecidas em contrato, entre franqueador e 

franqueado. As franquias envolvem a concessão e transferência de: Marca, produto ou 

serviço, tecnologia e consultoria operacional (SEBRAE, 2015). 

Nesse cenário, o escopo deste trabalho são as Agências Franqueadas dos CORREIOS 

como alternativa estratégica de gestão para que se possa auferir se a opção por esse modelo de 

negócio, o sistema de franquias, ou, em inglês, franchising, na organização tem conseguido 

atingir os objetivos de otimização, redução de custos e ampliação da rede de atendimento ao 

público. 

 

 

2 – Referencial Teórico 

 

Ao passar dos anos a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos tem buscado o 

aprimoramento eficiente com otimização na prestação de serviços, redução de custos e 

ampliação da rede de atendimento ao público. Por conta disso, a estratégia de expandir sua 

rede possibilitou diversas mobilizações jurídicas a fim de um ajuste legal no processo de 

franchising adotado pela organização para garantir o atendimento prestado pelas unidades 

franqueadas. Logo, oportunidades estratégicas surgem aos seus gestores, que de maneira 

eficiente ampliam a capacidade de atendimento ao público em locais inéditos, com vistas a 

política estratégica na busca de fortalecimento do serviço postal. 

 

2.1 – Histórico da Franquia nos CORREIOS (ECT) 

 

Ao final da década de 60 foi criada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

(ECT), empresa atualmente regida por legislação federal, sediada no Setor Bancário Norte – 

Quadra 1 – Bloco A - Brasília - DF, CEP 70002-900, inscrita no CNPJ/MF 034028316/0001-

03, de natureza pública de direito privado, vinculada ao Ministério das Comunicações. 

Ao longo de sua história como empresa pública federal responsável pela execução do 

sistema de envio e entrega de correspondências no Brasil, a ECT sempre buscou apresentar 

infraestrutura compatível com as necessidades dos usuários, e por várias vezes teve que se 

reorganizar estrategicamente para atingir maior eficiência e consequentemente atingir 

melhores resultados. Em uma dessas reorganizações surgiu o processo de implantação do 

sistema de franchising para as unidades de atendimento (agências) dos CORREIOS, como 
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uma gestão estratégica da empresa na busca de otimização, redução de custos e ampliação da 

rede de atendimento ao público (CORREIOS, 2016). 
 

O ano de 1989 marca o fim de uma década e o início de nova era para os Correios, 

pois nesse ano iniciou-se a implantação do sistema de franquias para as unidades de 

atendimento (Agências) da ECT, cuja primeira agência franqueada, estabeleceu-se 

em Porto Alegre marcando o início da parceria entre a ECT e a iniciativa privada 

(BARROS NETO, 2004, p. 138). 
 

Segundo Barros Neto (2004), esse sistema era tipicamente utilizado por empresas 

privadas e por isso seja o episódio mais polêmico da história dos Correios até hoje, pois a 

forma de transferência de serviços públicos a terceiros era por permissão, concessão ou 

autorização conforme o artigo 175 da nossa Constituição. 

O modelo de franquia de serviços públicos gera divergências de opiniões entre 

doutrinadores, porém é unânime segundo Barros Neto (2004) em afirmar que o sistema de 

franquias é uma ótima opção para empresas que buscam um desenvolvimento mais ágil, a 

custos menores, mais eficaz e menos arriscado para as partes envolvidas. Isto reforça o 

entendimento da decisão pelo modelo de franquias como estratégica, por cumprir seus 

objetivos sendo o sistema um sucesso ao ser adotado, pois permitiu a expansão da rede de 

atendimento com custos mínimos de investimento. 

A estratégia de expandir a rede através de unidades franqueadas possibilitou a ECT 

aumentar significativamente a quantidade de unidades, embora a ação não fosse prevista na 

legislação, pois a lei 8955 que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial é de 15 de 

dezembro de 1994, ou seja, de 5 anos após a ECT ter aberto sua primeira loja franqueada, se 

mostrando uma empresa inovadora e eficaz. 

O Sistema de franquias foi suspenso em 1994 pelo TCU que autorizou as que já 

funcionavam a permanecer no sistema, porém determinava que as novas fossem objeto de 

licitação na modalidade permissão. 

Portanto, ao observarmos do ponto de vista empresarial Barros Neto (2004) é enfático 

e categórico ao considerar a estratégia vencedora, pois a partir do momento em que a ECT foi 

forçada a interromper abertura de novas lojas franqueadas, imediatamente houve uma redução 

no número de unidades de atendimento, não atendendo nem mesmo o crescimento natural da 

população. 

Em 1980 havia uma agência para 17.620 habitantes ao passo que em 2000 havia uma 

agência para cada 20.107, ou seja, o sistema de lojas franqueadas permitiu que a ECT ao 

longo da década de 1990 mantivesse sua imagem de eficiência e de alta qualidade por meio de 

uma ação inovadora na Administração Pública se utilizando segundo Barro Neto (2004) de 

princípios mercadológicos. 

A ECT se utilizando de planejamento estratégico pretende aprimorar processos para 

oferta de serviços de comunicação que dialoguem com as novas tecnologias e as necessidades 

dos cidadãos e das empresas, e com isso a estatal visa atingir a condição de empresa de classe 

mundial. 
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2.2 – Aspectos Jurídicos 

 

Em 1989, várias franquias da ECT iniciaram a atividade em todo o Brasil. No estado 

do Rio de Janeiro, por exemplo, havia 221 agências franqueadas. A contratação dessas 

agências se deu sem licitação e isso despertou a atenção dos órgãos de controle. Com a 

ampliação dos Correios através das Agências Franqueadas (ACF), a partir da década de 90, o 

Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o Ministério Público Federal (MPF) fizeram 

pressão para que devidas proporções legais fossem adotadas, porque até então, a contratação 

das agências ainda não tinha passado pela licitação (ABRAPOST, 2016). 

Durante a década de 90 várias mobilizações jurídicas foram realizadas no intuito de 

ajustar legalmente essa situação. Em decisão n°601/94 - Plenário, o TCU, declarou 

inconstitucional o serviço postal prestado por particulares, sem previsão legal e apenas 

ancorado na autorização da contratante ECT e, ainda fez exigências para sanar as 

irregularidades sem prejuízos aos diversos trabalhadores envolvidos. Em outra decisão 

judicial, Parecer de uniformização Nº AGU/CGU/NAJ/MG-0864/2008-ASTS; Acórdão 

2182/2007 - Plenário do TCU, proferiu que haveria impossibilidade de contratação de 

empresa franqueada nos termos do art. 1º, §1º da Lei 11.668/2008 com fundamento em 

dispensa ou inexigibilidade de licitação. A contratação direta só é viável para contratos 

firmados com a própria ECT, uma vez que as suas franquias, com CNPJ distinto, não são as 

titulares do monopólio do Art. 9º da Lei 6.538/1978 e são unidades terceirizadas, não se 

caracterizando como órgão ou entidade da Administração Pública para os fins do art. 24, VIII 

da Lei 8666/93 (ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, 2016). 

A partir de então, decorrido anos do imbróglio, a ECT conseguiu um apoio legal para 

o exercício da atividade de franquia postal vigente com a contratação delas sendo regidas pela 

Lei nº 11.668, de 02 de maio de 2008, com suas alterações necessárias dadas pelos: 

 Decreto nº 6.639, de 07 de novembro de 2008; 

 Lei 12.400, de 07 de abril de 2011; 

 Portaria nº 384 do Ministério das Comunicações, de 02 de setembro de 

2011;  

 Subsidiariamente: pelo Código Civil Brasileiro;  

 Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994; e  

 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

No ano de 2011 a ECT abriu licitação para sua rede de agências franqueadas em 

âmbito nacional, regularizando a condição jurídica dos seus parceiros e atendendo orientações 

de órgãos de controle. O diálogo e a transparência foram o alicerce para o processo, no qual a 

Empresa ouviu sugestões e críticas da população e dos franqueados, visando a correta 

adequação entre as demandas dos dois lados e o fortalecimento na prestação do serviço postal 

do País (CORREIOS, 2016). 

Neste tipo de processo a transparência é fundamental, já que a franquia, reconhecida 

por Castro (2000) como uma parceria, se torna uma ‘via de mão dupla’ e ainda que a lei não 

determine com clareza o grau de participação de cada um, o diálogo deve sempre existir. 

Coelho (2012) ressalta que mesmo sem lei abrangente sobre esta matéria, o 

relacionamento: direitos e obrigações, entre franquia e franqueador de maneira cogente ou 

supletiva, sugere necessidade de transparência, fundamentalmente, para que o contrato gere 

tipicidade, destaca: 
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A lei brasileira sobre franquias não confere tipicidade ao contrato: [...]. Em outros 

termos, o contrato de franquia é atípico porque a lei não define direitos e deveres dos 

contratantes, mas apenas obriga os empresários que pretendem franquear seu 

negócio a expor, anteriormente à conclusão do acordo, aos interessados algumas 

informações essenciais (COELHO, 2012, p.212). 
 

No entanto, uma decisão judicial proferida pelo TRF da 1ª Região, em sede de 

Mandado de Segurança, Processo nº. 6010-60.2012.4.01.3400/DF, determinou a suspensão 

dos editais das licitações publicadas no DOU de 14/12/2011, seção 3, por conta da inclusão de 

uma nova exigência por parte da ECT, a poucas horas do fim do prazo para a entrega de 

propostas, atendendo ao pedido da ABRAPOST - Associação Brasileira das Franquias Postais 

que solicitou essa suspensão. 

Em 13 de fevereiro de 2012 a decisão judicial supracitada foi reformada. Entendeu o 

magistrado que a exigência de apresentação da CNDT, que decorreu da superveniência da Lei 

12.440/2011, artigo 4º, não tem o condão de afetar as propostas, a ensejar a reabertura do 

prazo para apresentação de outras, a teor do §4° do art. 21 da Lei 8.666/93. Com efeito, a 

referida exigência, que deriva de norma cogente e está jungida ao princípio da legalidade, é 

requisito atinente à habilitação jurídica, consubstanciada na regularidade fiscal das licitantes 

(CORREIOS, 2016). 

O atual contrato de franquia vigente nos CORREIOS é então advindo da licitação 

realizada após a reforma da decisão judicial em 2012, tendo apenas como alterações a 

Cláusula Quarta, subitem “4.1.3”, do edital de licitação para contratação de AGF, em 

decorrência da publicação da Lei 12.440/2011, que entrou em vigor em 04/01/2012. 

 

2.3 – Flexibilização na prestação de serviços pelas franqueadas 
 

Dentro da globalização dos mercados econômicos a Franquia ganha destaque como 

um tipo de modelo de negócio definido, onde o proprietário de certa marca (franqueador), 

cede à outra pessoa o direito de distribuir e vender seus produtos, patente e marca 

(franqueado), com uma perspectiva exclusiva ou semi-exclusiva a depender do contrato 

firmado nesta parceria. Logo, este tipo de comércio também é conhecido como franchising 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING, 2016). 

Cabe ressaltar que a distinção entre franquia e o modelo tradicional, é o fato da 

franquia oferecer serviços e/ou produtos estabelecidos de maneira sólida, com boa 

visibilidade e conceituação registrada, implantados no mercado econômico, o que destoa do 

modelo tradicional, onde o material em desenvolvimento demanda tempo estrutural e 

maturidade (MAURO, 2006). 
Observando-se o histórico de mudanças referente à franquia realizada pelos Correios e 

mesmo as mudanças jurídicas que ocorreram ao longo desse tempo, nota-se que todas essas 

transformações se dão pela busca de otimização, redução de custos e ampliação da rede de 

atendimento ao público. 

A busca da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos por uma extensão da rede de 

atendimento à população através das Agências Franqueadas (AGF) se dá como uma 

alternativa estratégica de gestão, pois além de se adequar às leis e aos órgãos de controle, que 

exigem e regulamentam o processo de franquia postal, também atinge as metas financeiras da 

organização.  
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O objetivo da ECT se compatibiliza com o Projeto de Lei 3.234/2012, de autoria do 

deputado Valdir Colatto (PMDB-SC), que estabelece uma nova regulamentação para o 

sistema de franquia empresarial (franchising) e que de acordo com a justificativa apresentada, 

a inclusão do emprego da franquia pela administração pública visa: 

  

[...]dar oportunidade às empresas públicas e de economia mista, com todo o 

potencial que têm, de virem a ser grandes franqueadoras, podendo expandir seus 

serviços, viabilizando inclusive a função do Estado com redução de despesas, 

aumento de receitas e de produtividade, melhor atendimento à população e 

eficiência na prestação dos serviços (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2012). 
 

A franquia se define como uma forma de parceria empresarial, conceituada no art. 2º 

da lei 8.955/94 como: 
O sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca 

ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de 

produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de 

implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou 

detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no 

entanto, fique caracterizado vínculo empregatício (CASTRO, 2000, p.87). 
 

Bueno (2005) parte da definição que o franqueado não presta serviços para o 

franqueador, se assim fosse, não haveria o estabelecimento de condição de não-caracterização 

de vínculo empregatício. Na franquia, não há atividades auxiliares, e sim, atividades finais. 
 

É na autonomia das partes e no grau de subordinação entre os pactuantes da franquia 

– principalmente se a franqueada for pessoa física, ou for criada uma pessoa jurídica 

para o desvirtuamento da relação, que se irá distingui-la da relação de emprego. O 

verdadeiro “franchising” não pode caracterizar vínculo de emprego (art. 2º da Lei nº 

8.955/95) (MARTINS, 2001, p. 18 apud BUENO, 2005, p. 45). 

 

As agências franqueadas que estendem a Marca Correios devem por força do Edital de 

Licitação cumprir várias exigências para manter o contrato de franquia. É outorgada a essa 

pessoa jurídica de direito privado a execução de atividades auxiliares ao serviço postal. As 

atividades auxiliares ao serviço postal consistem na venda de produtos e serviços 

disponibilizados pela ECT e por ela indicados em anexo ao edital de licitação, nos termos do 

art. 2º, §1º do Decreto 6.639/08, além disso a franqueada fica limitada ao território de atuação 

da AGF - Trata-se do território de prospecção e atendimento, limitado à área geopolítica do 

município, região metropolitana ou área conurbada – o que for maior – em que se encontra 

instalada a AGF.  

Por ser uma parceira e não uma agência terceirizada as AGFs possuem como 

diferencial a possiblidade de prestar serviços personalizados, administrar as vendas de modo a 

atrair clientes e a captar contratos com empresários disponibilizando uma série de ações 

voltadas ao atendimento personalizado de um cliente, flexibilizando a prestação do serviço, 

ampliando a forma de atendimento e desburocratizando o processo de desenvolvimento das 

atividades, processo este que nas agências próprias são rígidos e atravancados por essas 

unidades próprias serem consideradas como públicas, e aí estarem presas ao previsto na lei: 
 

A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o 

administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 
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mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou 

desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, 

civil e criminal, conforme o caso (MEIRELLES, 1993). 
 

Entende-se ainda que: 
 

A Administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, 

salvo se estiver previamente embasada em determinada lei que lhe faculte proibir ou 

impor algo a quem quer que seja. Vale dizer, não lhe é possível expedir um 

regulamento, instrução, resolução, portaria ou seja lá que ato for para coartar a 

liberdade dos administrados, salvo se em lei já existir delineada a contenção ou 

imposição que o ato administrativo venha a minudenciar (MELLO, 2005, p.50). 
 

Desse modo, a estratégia de otimização do serviço flexibilizando-o para atingir a 

satisfação dos clientes tem maior probabilidade de êxito quando executada por uma agência 

franqueada, já que as agências próprias esbarram na rigidez da legalidade. 

 
 

3 - Metodologia 

 

A pesquisa é algo que requer dedicação e um planejamento adequado em todas as 

etapas, inicialmente pela seleção do tema de pesquisa, a definição do problema a ser 

investigado, o processo de coleta, análise e tratamento dos dados, finalizando com a 

apresentação dos resultados. 

Para Gil (2008), pode-se definir pesquisa como o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. 

O tipo de pesquisa utilizado neste artigo foi a pesquisa descritiva com abordagem 

qualitativa, uma vez que busca de evidenciar o impacto da aplicação do modelo de franquia e 

seus reflexos para os CORREIOS. 

Quanto aos procedimentos utilizados para coleta de dados do artigo optou-se pela 

pesquisa de campo e bibliográfica que, segundo GIL (2008), tem como principal vantagem o 

fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente. Assim, foi possível chegar a uma coleta 

bibliográfica que reflete a realidade atual nas agências franqueadas. 

A pesquisa de campo se deu por meio de levantamento, mediante contato direto e 

interativo dos pesquisadores com os participantes, gerentes e supervisores destas agências. 

Ocorreu entre os dias 04 e 17 de fevereiro de 2016, em quatro agências franqueadas e quatro 

agências próprias da Diretoria Regional do Rio de Janeiro dos Correios (DR/RJ), nas cidades 

do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Campos. Neste período aplicou-se um questionário com 

perguntas abertas sobre otimização do serviço, a redução de custo e ampliação da rede de 

atendimento, a fim de entender o fenômeno franquia, segundo a perspectiva dos participantes 

da situação estudada, extraindo-lhes opiniões baseada em suas experiências como gestores, 

como empresários e/ou como empregados públicos para que se pudesse fazer a interpretação 

dos fenômenos estudados. 

O fato do universo da pesquisa ter abrangido gestores de agências próprias e 

franqueadas, permitiu com que pudesse ser extraídas opiniões de ambas as perspectivas - as 
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das agências próprias, agências da estatal, e as das agências franqueadas, agências do 

empresariado, portanto de outro CNPJ. Dessa forma foi possível identificar a percepção que 

cada gestor tem acerca do assunto e assim revelar possíveis dificuldades, que só aqueles que 

estão de frente a esses problemas, podem identificar com maior clareza. 

Para avaliar a prestação do serviço, alguns pontos foram considerados como 

parâmetros para que se pudesse extrair o grau de flexibilidade e a extensão dos serviços que 

uma agência franqueada (AGF) tem comparada a uma agência própria (AC), tais como: as 

exigências do Edital de Licitação; o tamanho da demanda da região onde estão situadas essas 

agências; o potencial de captação de contratos com os clientes e outras necessidades da 

população em relação ao serviço postal. 
 

 

4. Resultado e discussões 
 

Verificou-se no histórico das franquias dos Correios que a partir de 1989 ao ano de 

2012 vários conflitos jurídicos ocorreram para que hoje a organização pudesse utilizar o 

sistema de franquia de forma legal e amparada pela Constituição. Ao longo desse período, 

notou-se que não havia uma linha tênue entre leis que amparavam a forma de contratação 

realizada pelos Correios e a prática destas contratações. 

Ao adotar os procedimentos de regularização, correntes jurídicas como as 

ABRAPOST de vários estados brasileiros defenderam a tese de que a ECT deveria indenizar 

trabalhadores das ACFs que tiveram perdas com essa regularização. Contrário a esse 

entendimento, os CORREIOS defenderam que a obrigatoriedade de prévio procedimento 

licitatório para a celebração de contrato com a agência franqueada decorre da própria 

Constituição Federal. Por essa razão, tais contratos seriam nulos, alegando a ECT ainda que: 
  

[...]não haverá quebra na prestação do serviço público, diante da adoção do plano de 

contingência elaborado pela ECT, segundo o qual a empresa pública assumirá todas 

as agências, inclusive aquelas em que a licitação restou deserta ou fracassada. 

Esclareça-se que as demandas serão supridas pelas agências próprias dos Correios, 

por postos avançados e pela criação de agências provisórias até posterior licitação 

(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2013). 
 

Em meio à discussão, a Procuradoria Geral da República se posicionou pelo 

deferimento, a favor dos CORREIOS, assim ementado: 
 

[...]suspensão de tutela antecipada. Serviço postal. Agências de correios 

franqueadas. Lei nº 11.668/2008. Obrigatoriedade de licitação. Impossibilidade de 

manutenção de contratos irregulares. Lesão à ordem econômica e à economia 

pública configurada. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2013). 
 

Sacramentando a discussão jurídica, o Decreto 6.639/2008 estabelece em seu art. 9º, § 

2º de forma clara que: “serão considerados extintos, de pleno direito, todos os contratos 

firmados sem prévio procedimento licitatório pela ECT com as Agências de Correios 

Franqueadas”. 
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A regularização do processo de franquias através de licitação fez com que houvesse 

alteração nos editais e, principalmente, nas exigências contidas no teor de tais objetos de 

divulgação, ocasionando conflito de interesses das novas franqueadas (AGF). 

Tal conflito abre a discussão aqui sobre o alcance de resultados dessa alternativa 

estratégica de gestão da ECT referente à redução de custos, pois, de acordo com o 

supracitado, mudanças ocorreram nas exigências do edital, dentre elas o percentual 

remuneratório de serviços/produtos postais comercializados pelas franqueadas.  

Ao estabelecer o plano remuneratório do contrato de franquia, observou-se que a 

média percentual de remuneração pelos serviços/produtos no atual edital é de 20% para o 

franqueado e 80% para a ECT. Tais percentuais, de acordo com o extraído da entrevista com a 

GETER/DR/RJ, são altamente satisfatórios visto que os CORREIOS passam a receber estes 

percentuais, levando sua Marca para um novo ponto de atendimento, sem despesas com 

pessoal, com equipamentos, com aluguéis ou aquisição de instalações físicas e outros custos 

de implantação de uma agência própria, ficando estes custos, de acordo com o Edital, para o 

franqueado, como parcela de investimento inicial.  

Considerando-se, também, a informação obtida com a entrevista de que 90% das 

agências próprias do Estado estão deficitárias economicamente, tornam-se ainda mais 

satisfatórios os resultados financeiros obtidos com a adoção de franquias pela Empresa. No 

entanto, há consenso entre os gerentes das franqueadas, a ABRAPOST e os dados de adesões 

ao processo licitatório realizado em 2011 de que os novos percentuais remuneratórios 

favorecem unilateralmente à ECT. 

Com isso, a capacidade lucrativa dessas franqueadas poderá gerar desestímulo dos 

empresários fazendo com que conflitos relacionados ao cumprimento de exigências de 

comercialização surjam por razões de interesses financeiros, levando as franqueadas a adotar 

procedimentos e dar prioridades a clientes com altas cargas de postagens, que possuem 

contratos com elas, por tirarem daí sua maior parcela de lucro. 

A situação supracitada acaba por confrontar o que se entende por parceria e até mesmo 

pelas novas concepções de franquias como a do Projeto de Lei 3.234/2012, de autoria do 

Deputado Valdir Colatto (PMDB-SC), citada na seção referencial, podendo assim afetar na 

evolução dos resultados dessa ferramenta. 

Apurando-se os resultados da pesquisa de campo realizada com gestores das agências 

franqueadas (AGF) e próprias (AC), extrai-se que a gestão estratégica através da opção de 

franchising tem sido bem sucedida em seus principais objetivos. Dos dezesseis gestores que 

responderam ao questionário de pesquisa - dentre eles oito gerentes e oito supervisores, dez 

deles responderam que no aspecto “otimização”, as agências franqueadas tem maior 

capacidade do que as agências próprias, pois os processos são mais flexíveis e o redesenho 

das atividades são de fácil aplicação, bastando que o gestor, normalmente o dono da 

franqueada, visualize a proposta e faça a adequação sem ficar preso aos manuais de atividades 

a que respondem os funcionários das agências próprias.  

Meirelles (2003), sobre o princípio da legalidade, demonstra o quanto o empregado de 

uma agência própria, aí uma unidade de fato dos Correios, tem de estar subordinado aos 

mandamentos da lei, fazendo assim, apenas aquilo que está previsto no manual de atividades. 

No quesito ampliação da rede de atendimento, analogicamente apura-se que o número 

de franqueadas aumenta proporcionalmente a capacidade de atendimento territorial da ECT 

no estado do Rio de Janeiro, levando os serviços postais o mais próximo da população 
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daquelas regiões e eleva também a capacidade de captação de vendas de serviços/produtos 

postais. A DR/RJ dos CORREIOS, possui hoje 115 agências franqueadas (AGF) em sua rede 

de atendimento – dados coletados no site da empresa – e isso aumenta em alto grau sua 

capacidade de ocupação territorial, visto que, de agências próprias (AC) possuem 221 

agências, mostrando que adotando o sistema de franquias a ECT aumenta em 52% seus postos 

de atendimento. 

Apurando-se dados coletados, extrai-se que a organização, hoje, através das agências 

franqueadas no Estado do Rio de Janeiro apresenta resultados satisfatórios, tanto 

financeiramente, como no aspecto da qualidade e flexibilização do serviço, pois essas 

unidades aumentou em larga escala o alcance do Atendimento Postal tanto para o cidadão 

comum, como para o empresariado que faz contratos com os Correios e tem a possibilidade 

de receber atendimento personalizado para serviços em quantidade. As respostas ainda 

apresentaram coerência entre os gestores das ACs e das ACFs pesquisados. Conforme 

apresentado na Figura 1.  

 
Figura 1 – Impactos positivos do sistema de franquias na ECT. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Ressalta-se que o impacto do aumento da capacidade de atendimento territorial em 

49% está relacionado à adoção legal do sistema de franquias pela ECT, por meio de licitação, 

pois, a ocupação territorial com o antigo processo de franqueamento, de forma irregular, 

anterior a 2011, abrangia uma camada maior no país, com 227 agências franqueadas contra as 

118 existentes hoje. 

Ao se analisar resultados obtidos pelas franqueadas, identifica-se que os Correios da 

DR/RJ ampliam a capacidade de atendimento ao público em regiões e distritos que antes não 

eram contemplados com a marca da empresa. Segundo o gerente da Agência Franqueada 1, a 

distribuição regional dessas franquias proporcionam aos usuários a redução do trajeto que 

faziam quando não eram contemplados com uma unidade de atendimento em sua região para 

ter acesso aos serviços postais, além de servir nesses territórios como eficientes pontos de 

captação de sugestões e críticas da sociedade e dos próprios franqueados, objetivando a 

melhor adequação entre as necessidades de ambos e o fortalecimento do serviço postal do 

País. 
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Em contrapartida, o gerente da Agência Franqueada 2 opina que em determinados 

momentos, a otimização e a flexibilização no atendimento é comprometida por interesses 

individuais, na relação franqueado-franqueador, pois o Edital de Licitação apresenta 

exigências a serem cumpridas, e entre elas, aquela que aponta que as franqueadas deverão 

executar os serviços e vender os serviços/produtos do portfólio dos Correios, dentro do 

percentual estipulado no Contrato de Franquia Postal  podendo ser o contrato interrompido se 

a agência atingir a pontuação máxima estabelecida para o desfazimento do contrato. 

O atual Contrato de Franquia Postal, advindo do processo de Licitação realizado pelos 

Correios no ano de 2011, traz em seu teor uma remuneração financeira específica para cada 

tipo de produto/serviço realizado pelo franqueado. Com isso, alguns serviços de balcão que 

demandam um tempo maior de atendimento e que remuneram o franqueado com uma parcela 

mínima do percentual arrecadado, se tornam pouco atrativos e o tempo dedicado a esse 

atendimento poderia estar sendo utilizado para serviços que dão um maior retorno financeiro à 

agência, como por exemplo: os serviços prestados às empresas que têm contrato com esta 

agência. 

 

 

5 – Conclusão 
 

O objetivo deste trabalho é analisar se a implantação do modelo de franquia tem sido 

uma importante ferramenta de gestão estratégica para a extensão das organizações dos 

CORREIOS no estado do Rio de Janeiro, atingindo os objetivos de otimização, redução de 

custos e ampliação da rede de atendimento ao público. 

A análise das entrevistas com os gestores das agências e dos dados da empresa 

apresentaram resultados que se mostraram satisfatórios na obtenção de otimização da 

prestação de serviço executada pelos franqueados aos clientes. Como exemplo, pode-se citar a 

maior possibilidade de flexibilização e personalização do atendimento, diminuindo o 

engessamento que ocorre nas agências próprias em função de seus empregados ficarem 

limitados aos manuais de atividades, por serem empregados públicos e, nesse sentido, suas 

atividades funcionais ficarem subordinados aos mandamentos da lei. 

A avaliação a respeito da redução de custos apontou que a opção pelo sistema de 

franchising pelos CORREIOS reduz em grande parcela os custos que a Organização teria com 

pessoal, com equipamentos, com aluguéis ou aquisição de instalações físicas. Por outro lado, 

reconhece-se num fator comparativo que as alterações realizadas no atual edital diminuíram 

muito a capacidade de lucratividade dessas agências, fator esse que influenciou em grande 

parte na decisão negativa das 112 agências, antigas ACFs, em migrar para o novo processo 

licitatório. 

A remuneração média de 20% das receitas que a franqueada obtém com a prestação do 

serviço postal carregando a Marca CORREIOS, ainda que essa divisão se mostre necessária, 

suscita por parte da ECT, uma revisão nos valores remuneratórios e as exigências que o edital 

vigente faz aos franqueados para que estas empresas possam desenvolver essa parceria com 

maior serenidade e garantia de subsistência. Ao encontrar um maior equilíbrio entre os 

interesses da Estatal e as agências franqueadas os resultados poderão ser ainda melhores. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi alcançado, visto que a alternativa 

estratégica adotada pelos CORREIOS demonstrou resultados favoráveis nos aspectos 
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analisados. Por exemplo, o debate jurídico em torno das atividades de franqueamento na ECT 

que envolvia a legalidade da adoção do sistema de franchising entre o período de 1989 e 

2012, permitiu que o processo de licitação, hoje, esteja amparado pela Constituição. 

Como limitação do trabalho, destacam-se algumas dificuldades em se extrair valores 

econômicos operados por tais agências franqueadas, bem como pela ECT. 
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