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GUIA DE SERVIÇOS CORREIOS / CORREIOS DE A A Z 

Fonte: www.correios.com.br/ 

1. Objetivo 

Orientar sobre alguns tipos de serviços oferecidos pelos Correios e os quais a Fundação 
Unimed possui preços diferenciados por ter contrato com a Empresa prestadora de serviços. 
Outras opções de postagens poderão ser consultadas através do site dos Correios, 
conforme serviços de postagens utilizados e aprovados para uso pela Instituição. 

 

2. Informações 

Os Correios operam diversos serviços de entrega de encomendas em âmbito nacional, 
expressos ou econômicos. Veja abaixo alguns dos serviços: 

 

 

 

 

 

 

Logística Reversa: Serviço de Remessa de mercadorias ou documentos em devolução, sem 
ônus ao remetente, para serem entregues exclusivamente no endereço que o cliente 
contratante indicar. O serviço pode ser prestado com coleto domiciliar ou objeto ou por 
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meio de postagem autorizada em agências. Atualmente esse serviço é usado e controlado 
pelo setor Administrativo. 

CARTA COMERCIAL (SIMPLES) 

É o serviço de correspondência postado por pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos. 

Características Gerais 

Abrangência: 

Nacional 

Quem pode usar: 

Pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, com ou sem contrato. 

Serviços Básicos: 

- Entrega domiciliária; 

- Coleta domiciliária; 

- Devolução garantida. 

Serviços adicionais e complementares: 

- Registro; 

- Aviso de Recebimento–AR;  

- Mão Própria–MP;  

- Valor Declarado–VD; 

- Pedido de retirada de correspondência; 

- Pedido de modificação de nome e endereço. 

2. Benefícios 

- Entrega em todos os municípios brasileiros; 

-Possui tratamento de objetos urgentes. 

3. Ferramentas 

Preparação da postagem: 

- Busca de CEP;  
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- Calculador de preços e prazos;  

- Endereçador; 

- Agências; 

- Disque Coleta; 

Endereçamento: 

Veja como endereçar corretamente o seu objeto. 

Após a postagem: 

- Rastreamento do objeto; nas fases de "Postagem" e "Entrega" no caso de Carta Registrada.  

4. Recomendações e Restrições 

- O remetente deve ser pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e com inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;  

- Toda Carta Comercial deverá ser acondicionada e fechada pelo remetente em embalagem 
que resista ao peso, à forma e à natureza do conteúdo, bem como às condições de 
transporte. 

- Peso máximo de até 500 gramas por objeto. Aos objetos com peso superior a 500g, 
serão aplicadas as mesmas condições de VALOR e prestação do SEDEX.  

- Não é admitida a inclusão de bens, tais como: óculos, material de informática, peças de 
reposição, suprimentos, etc., em cartas, ainda que acondicionados em envelopes. Objetos 
dessa natureza, com ou sem valor mercantil, destinados ou não a atos de mercância, só 
podem ser postados como encomendas e, como tal, acompanhados de nota fiscal ou 
discriminação de conteúdo. 

- Poderão ser aceitos como Carta Simples ou Carta Registrada, conforme as condições de 
aceitação previstas para o serviço, a postagem de CDs, DVDs, Disquetes, Fitas Cassetes/VHS, 
Tokens, Pen Drives, Cartões de Memória e Mídia Player Portátil, tais como MP3 e similares, 
desde que SEM VALOR MERCANTIL 

5. Como Comprar 

Onde postar: 

- Em qualquer Agência dos Correios;  

Nas Caixas de Coleta dos Correios, mediante aplicação do selo relativo ao franqueamento; 

Em caso de contrato com a ECT, as postagens ocorrerão nas unidades operacionais 
indicadas. 
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6. Preços e Prazos 

Veja o preço e o prazo de entrega deste serviço. 

 

IMPRESSO ESPECIAL 

Características Gerais 

Abrangência: 

Nacional 

Quem pode usar: 

Pessoas jurídicas, profissionais liberais e partidos políticos. 

Serviços opcionais: 

- Registro; 

- Registro Módico (somente para livros e materiais didáticos); 

- Aviso de Recebimento (AR) – confirmação de entrega; 

- Mão Própria (MP) – entrega nas mãos do próprio destinatário; 

- Valor Declarado (VD); 

- É obrigatória a apresentação da Nota Fiscal em caso de Valor Declarado para remetente 
pessoa jurídica. 

- Caixas de Encomenda comercializadas pelos Correios; 

- Carta, Cartão Postal e Envelope Resposta Comercial (deverá ser celebrado contrato 
específico); 

- Devolução Garantida: Está inclusa no contrato de Impresso, sem custos adicionais para a 
contratante. 

Poderão ser aceitos como Impresso: 

- Catálogos; 

- Livros; 

- Fascículos; 
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- Guias; 

- Lista de preços; 

- Revistas; 

- Jornais; 

- Publicações periódicas; 

- Alternativos culturais; 

- Formulários não preenchidos; 

- Prospectos de propaganda; 

- Propaganda política de partido ou de candidato; 

- Divulgação de evento. 

Serão consideradas ainda outras formas de mídia, tais como: fitas de áudio e vídeo, CDs de 
áudio e multimídia, chaveiros, bonés e camisetas, amostras de produtos, exceto amostras 
grátis/brindes de medicamentos. 

Local de entrega: 

Em domicílio, inclusive quando se tratar de Impresso Especial com Valor Declarado. 

Acondicionamento: 

Todo Impresso deverá ser acondicionado e fechado, pelo remetente, em embalagem que 
resista ao peso, à forma e à natureza do conteúdo, bem como às condições de transporte. 

O cliente poderá utilizar as caixas comercializadas pelos Correios ou suas próprias caixas, 
pacotes e rolos, desde que estejam embrulhados com papel liso e resistente e sejam 
confeccionadas em um dos seguintes materiais: papel, plástico, isopor, madeira ou metal. 

Quando o Impresso for postado fechado, na embalagem deverá constar a informação: 
“Fechamento autorizado. Pode ser aberto pela ECT”. 

2. Benefícios 

- Permite a inclusão de outros tipos de mídia, como CD e fitas de áudio; 

- Preços inferiores aos praticados para o Impresso Normal na rede de varejo; 

- É estabelecida a cota mínima financeira, por postagem, indicada na tabela de preços do 
serviço, entretanto, não é prevista cota mínima de faturamento mensal; 
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- Possibilidade de vinculação do contrato a mais de uma agência dos Correios; 

- Dispensa o uso de selos adesivos ou estampas de máquina de franquear, sendo utilizada a 
chancela de franqueamento com o nome do serviço, nº do contrato, ano de assinatura, 
estados de origem do contrato e de postagem e a logomarca Correios; 

- Permite a inclusão de brindes e amostras de produtos; 

- Permite a inclusão de Carta, Cartão e Envelope Encomenda Comercial. 

3. Recomendações e Restrições 

Limites de peso: 

5 kg. 

Limites de dimensões: 

Envelope: 

- Mínimas: 9 cm x 14 cm. 

- Máximas: comprimento menor ou igual a 60 cm. 

Pacote e caixa: 

- Mínimas: 9 cm x 14 cm. 

- Máximas: 150 cm (comprimento + altura + espessura). 

A maior dimensão (comprimento ou altura ou espessura = máximo de 60 cm). 

Rolo: 

- Mínimas: 10 cm (comprimento). 

Comprimento mais duas vezes o diâmetro = mínimo de 17 cm. 

- Máximas: 90 cm (comprimento). 

Comprimento mais duas vezes o diâmetro = máximo de 104 cm. 

Orientações 

O cliente que optar pela devolução dos objetos não entregues, basta indicar o símbolo da 
“Devolução Garantida” nos objetos, logo após ou abaixo da chancela de franqueamento do 
Impresso. 

É proibido incluir nos impressos outros objetos de diferentes remetentes. 
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4. Como Comprar 

O serviço é adquirido mediante contrato, com faturamento mensal; Os contratos podem 
ser feitos nas Gerências Comerciais de cada Estado. 

Postagem: 

As postagens devem ser realizadas nas unidades dos Correios vinculadas ao contrato. 

5. Preços e Prazos 

Preços: 

Os preços unitários para o serviço de Impresso constam da Tabela de Preços, estabelecida 
pela ECT, de acordo com o peso e local de entrega, observando-se o valor mínimo por 
postagem. 

Taxa de armazenagem 

Taxa que será cobrada do destinatário no caso de Impresso Especial com peso superior a 
1.000 g. 

- A taxa de armazenagem será cobrada a partir do primeiro dia após o prazo de isenção 
(7dias corridos), incluindo o dia da retirada; 

- O prazo de isenção será contado a partir, inclusive, do dia seguinte ao da colocação à 
disposição do destinatário; 

- Caso o prazo de isenção prescreva em dia de não-funcionamento da agência, será 
prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. 

Prazos 

Prazos previstos de entrega: 

Deverão ser observados os prazos para entrega dos objetos Não Urgentes (AO) e Urgentes 
(Impresso Especial), constantes da Matriz de Prazos de Distribuição, exceto nos casos de: 

- Motivos de força maior (inundações, incêndios etc.); 

- Retenção do objeto postal para efeito de fiscalização; 

- Retenção do objeto postal por autoridades policiais; 

- Endereçamento incompleto ou incorreto do destinatário; 

- Dificuldade de acesso à localidade (transporte irregular ou com baixa freqüência); 

- Dificuldade de acesso ao endereço. 
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Prazos de guarda 

O prazo de guarda do Impresso (somente para objetos cujo peso seja superior a 1 quilo) 
será contado, a partir, inclusive, do dia seguinte ao da colocação à disposição do 
destinatário (no destino) ou do remetente (na devolução), de acordo com a seguinte ordem 
de prioridade: 

a) De entrega do Aviso de Chegada; 

b) De lançamento no Caderno ou Lista de Entrega Interna da agência; 

c) Do carimbo datador no verso do impresso, quando este não for protocolado. 

No destino 

Prazo de 20 dias corridos: 

- Com peso superior a 500 g. 

- Com peso até 500 g quando destinado à Caixa Postal. 

Prazo de 30 dias corridos: quando destinado à: 

- Posta Restante Pedida; 

- Localidade sem agência dos Correios; 

- Agência dos Correios que não executa o serviço de entrega interna; 

- Localidade não atendida por distribuição domiciliar. 

Na devolução ao remetente: 

Prazo de 20 dias corridos, quando devolvido ao: 

- Remetente; 

- Remetente Caixa Postal; 

Prazo de 30 dias corridos, quando endereçado à: 

- Posta Restante Pedida; 

- Localidade sem agência dos Correios; 

- Agência dos Correios que não executa o serviço de entrega interna; 

- Localidade não atendida por distribuição domiciliar. 
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SEDEX 

1. Características Gerais 

Abrangência: Nacional.  

Quem pode usar:  

- Pessoas físicas e jurídicas sem contrato;  

- Pessoas jurídicas com contrato.  

Entrega: 

Forma de entrega 

O SEDEX possui entrega domiciliar, em dias úteis, de segunda a sexta, em todos os 
municípios do Brasil. 

Indenização por atraso na entrega:  

Devolução de 30% do valor pago na postagem da remessa. Os valores referentes aos 
serviços adicionais eventualmente adquiridos não serão devolvidos.  

A entrega da encomenda em área rural ou de risco é realizada exclusivamente na agência 
dos Correios mais próxima do endereço do destinatário. 

Tentativas de entrega: 

Haverá 3 (três) tentativas de entrega em dias úteis seguidos, sendo a primeira na mesma 
data de chegada na unidade de distribuição. 

Sendo impossível a entrega devido a casa fechada ou ausência de pessoa civilmente capaz, 
a encomenda ficará disponível para entrega na agência mais próxima do endereço do 
destinatário, durante sete (7) dias corridos, após o que será devolvida ao remetente. 

A entrega no balcão da unidade postal é feita apenas ao próprio destinatário, ou a pessoa 
por ele autorizada, no campo apropriado do aviso de chegada deixado pelo carteiro. 

Se a entrega não for possível por outros motivos, a encomenda será devolvida de imediato. 

Serviços Básicos: 

- Entrega domiciliária;  

- Registro automático;  
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- Indenização automática.  

Serviços adicionais:  

- Aviso de Recebimento–AR;  

- Disque Coleta;  

- Devolução de Documento–DD;  

- Logística Reversa;  

- Mão Própria–MP;  

- Declaração de Valor 

Produtos opcionais:  

Caixas;  

Envelopes padronizados.  

Termo de uso: 

Para obter maiores informações sobre o serviço, consulte o TERMO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO SEDEX.  

2. Benefícios 

- Entrega no endereço do destinatário em todos os municípios brasileiros; 

- Rastreamento do objeto: estarão disponíveis no site dos Correios informações sobre a 
situação de entrega do objeto, ou, na sua impossibilidade, os motivos respectivos da não 
entrega; 

- Realização de até três tentativas de entrega; 

- Possibilidade de coleta domiciliar (somente Pessoas Jurídicas com contrato). 

3. Ferramentas 

Preparação da postagem: 

- Busca de CEP;  

- Calculador de preços e prazos;  

- Endereçador; 
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- Agências; 

- Disque Coleta; 

- SIGEP - Sistema de Gerenciamento de Postagens.  

Após a postagem: 

- Rastreamento do objeto;  

- Logística Reversa;  

Endereçamento: 

Veja como endereçar corretamente o seu objeto. 

4. Recomendações e Restrições 

Recomendações: 

Toda encomenda SEDEX deverá ser acondicionada pelo remetente em embalagem que 
resista ao peso, à forma e à natureza do conteúdo, bem como às condições de transporte. 
Para saber mais, consulte Acondicionamento. 

As encomendas, com ou sem valor declarado, postadas na Zona Franca de Manaus ou em 
Zona fiscal de Fronteira, devem ser encaminhadas abertas para verificação das agências da 
Receita Federal. 

A Nota Fiscal ou Formulário de Discriminação de Conteúdo devem ser acondicionados em 
envelope plástico transparente auto-adesivo e afixados, preferencialmente, na parte externa 
da embalagem. 

Restrições: 

Verifique quais conteúdos que os Correios não transportam. 

Verifique os limites de dimensões e pesos. 

Verifique aqui as restrições da entrega domiciliária. 

5. Como Comprar 

A postagem do objeto poderá ser realizada em qualquer Agência dos Correios ou por meio 
do Disque Coleta.  

Caso sua necessidade seja contratar o serviço SEDEX, contate um de nossos representantes 
comerciais.  

6. Preços e Prazos 
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Quanto custa: 

Para definição do preço da remessa, consideram-se o peso real em gramas, o volume em 
cm³, a origem e o destino da encomenda, acrescido dos valores referentes aos serviços 
opcionais e serviços complementares eventualmente adquiridos. 

Simule o preço de sua encomenda SEDEX com pagamento à vista. 

Como pagar:  

A vista: dinheiro, cheque ou cartão de crédito ou débito.  

A faturar: fatura mensal, exclusivo para clientes de contrato.  

Prazo de entrega:  

Varia conforme as localidades de origem e destino da remessa. 

Veja o prazo de entrega da sua encomenda.  

 

SEDEX 10 

Características Gerais 

Abrangência: Consultar Área de Cobertura do Serviço aqui. 
 

Atenção!  

Nem toda localidade que admite postagem de SEDEX 10 é localidade de entrega.  
Mesmo no âmbito de uma cidade que realiza o serviço, deve ser verificada a faixa de CEP 
definida para a localidade. 

Quem pode usar:  

- Pessoas físicas e jurídicas sem contrato;  

- Pessoas jurídicas com contrato.  

Serviços Básicos: 

- Entrega domiciliária;  

- Registro automático;  

- Indenização automática.  
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Serviços adicionais e complementares:  

- Aviso de Recebimento–AR;  

- Disque Coleta;  

- Mão Própria–MP;  

- Declaração de Valor;  

- Valor Declarado–VD.  

Produtos opcionais:  

Caixas;  

Envelopes padronizados.  

Indenização por atraso na entrega:  

Devolução de 50% do valor pago na postagem da remessa. Os valores referentes aos 
serviços adicionais eventualmente adquiridos não serão devolvidos.  

Tentativas de entrega:  

Haverá 3 (três) tentativas de entrega em dias úteis seguidos, sendo a primeira até as 10:00 
horas da manhã do dia útil seguinte ao da postagem; a segunda será até as 18:00 horas do 
mesmo dia; e a terceira, até as 10:00 horas da manhã do dia útil seguinte. 

Se a entrega não for possível, a encomenda será devolvida ao remetente de imediato. 

Atenção: É possível a entrega em Caixa Postal ou Posta Restante Pedida, devendo o objeto 
estar disponível para o cliente na Agência de destino até às 10:00 horas da manhã do dia 
útil seguinte ao da postagem, sendo considerado entregue no horário em que for 
disponibilizado para entrega interna.  

Termo de uso: 

Para obter maiores informações consulte o TERMO DE PRESTAÇÂO DE SERVIÇO SEDEX 10.  

2. Benefícios 

- Entrega no endereço do destinatário até as 10 horas do dia útil seguinte ao da postagem; 

- Rastreabilidade total; 

- Entrega porta a porta;  

- Até três (3) tentativas de entrega; 
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- Segurança no transporte de documentos e mercadorias; 

- Possibilidade de coleta domiciliar (somente Pessoas Jurídicas com contrato).  

3. Ferramentas 

Preparação da postagem: 

- Busca de CEP;  

- Calculador de preços e prazos;  

- Endereçador; 

- Agências; 

- Disque Coleta; 

- SIGEP - Sistema de Gerenciamento de Postagens.  

Após a postagem: 

- Rastreamento do objeto;  

Endereçamento: 

Veja como endereçar corretamente o seu objeto. 

4. Recomendações e Restrições 

Recomendações: 

Toda encomenda SEDEX 10 deverá ser acondicionada pelo remetente em embalagem que 
resista ao peso, à forma e à natureza do conteúdo, bem como às condições de transporte. 
Para saber mais, consulte Acondicionamento. 

As encomendas, com ou sem valor declarado, postadas na Zona Franca de Manaus ou em 
Zona fiscal de Fronteira, devem ser encaminhadas abertas para verificação das agências da 
Receita Federal. 

A Nota Fiscal ou Formulário de Discriminação de Conteúdo devem ser acondicionados em 
envelope plástico transparente auto-adesivo e afixados, preferencialmente, na parte externa 
da embalagem. 

Restrições: 

Verifique quais conteúdo que os Correios não transportam. 

Verifique os limites de dimensões e pesos. 
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5. Como Comprar 

A postagem do objeto poderá ser realizada de segunda à sabado em qualquer Agência dos 
Correios credenciadas ou por meio do Disque Coleta.  

Caso sua necessidade seja contratar o seviço SEDEX ou uma solução para grandes volumes, 
procure um de nossos representantes comerciais.  

Atenção! 

O Horário Limite de Postagem para encaminhamento no mesmo dia e cumprimento dos 
prazos previstos de entrega varia de acordo com a localidade e a agência, devendo sempre 
ser confirmado na própria unidade no momento da postagem.  

Para remessas efetuadas após o horário limite de postagem na agência, o prazo de entrega 
será acrescido em 1 dia útil. 

6. Preços e Prazos 

Quanto custa: 

O valor da postagem varia conforme o peso e as localidades de origem e destino da 
remessa, acrescido do valor referente aos produtos opcionais e serviços adicionais / 
complementares eventualmente adquiridos.  

Veja o preço da sua encomenda. 

Como pagar:  

A vista: dinheiro, cheque ou cartão de crédito ou débito.  

A faturar: fatura mensal, exclusivo para clientes de contrato.  

Prazos previstos de entrega:  

Serão realizadas para a encomenda SEDEX 10, três tentativas de entrega do objeto, nos 
seguintes dias e horários:  

Em dias úteis:  

Primeira: até as 10:00 horas da manhã do dia útil seguinte ao da postagem, desde que não 
tenha sido postado após o horário limite de postagem da agência - DH;  

Segunda: no decorrer do mesmo dia da primeira tentativa de entrega;  

Terceira: até as 10:00 horas da manhã do dia útil posterior à segunda tentativa de entrega. 

Aos sábados:  
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Primeira: até as 10:00 horas da manhã.  

Segunda: até as 10:00 horas da manhã do dia útil seguinte.  

Terceira: no decorrer do mesmo dia da segunda tentativa de entrega. 

Prazos de guarda:  

Em caso de não entrega, após a terceira tentativa, o objeto será devolvido imediatamente 
ao remetente. 

No destino  

- O objeto ficará disponível para o destinatário por 7 dias corridos, no caso de Posta 
Restante Pedida*. No caso do CEP de destino estar em área com restrição de entrega 
domiciliar o objeto SEDEX 10 ficará disponível para o destinatário também por 7 dias 
corridos, em Posta Restante Caída**; 

- O objeto ficará disponível para o destinatário por 30 dias corridos, apenas no caso de 
endereçamento a Caixa Postal.  

Na devolução  

O objeto ficará disponível ao remetente por 20 dias corridos, apenas em casos de 
devolução ao remetente de Caixa Postal, Posta Restante Pedida ou Posta Restante Caída**. 

* É o serviço pelo qual o remetente de um objeto, indica como endereço para entrega ou 
devolução uma Agência de Correios.  

** É o serviço de entrega em uma Agência de Correios, de objeto endereçado a localidade 
onde não há distribuição domiciliar ou cuja entrega domiciliar não seja possível. 

Veja o prazo de entrega da sua encomenda.  

Taxa de armazenagem:  

Será cobrada somente na devolução ao remetente e a partir do 8º dia de guarda. 

7. Observações 

Encomendas sem Aviso de Recebimento – AR. Caso o remetente solicite informações sobre 
o recebimento da encomenda, abrir um Pedido de Informações.  

O peso máximo admitido para encomendas SEDEX 10 é de 30 kg. 
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Rastreamento de Objetos 

Os Correios disponibilidade através do site, o serviço para rastreamento dos objetos 
registrados postados nos CORREIOS. 

Tendo em mãos o identificador do objeto, a consulta pode ser realizada por:  

 Um objeto - para consultas individuais;  

 Lista de objetos - se você deseja consultar ao mesmo tempo um conjunto de 
objetos, separe os identificadores por ponto-e-vírgula;  

 Intervalo de objetos sequenciados 

As informações sobre os objetos ficarão disponíveis pelo período de 3 meses após a 
postagem. 

Entre com as 13 posições do identificador do objeto: 

Ex: SS123456789BR, ou vários identificadores separados por ponto-e-vírgula EX: 
SS123456789BR;SE987654321BR 

-Para receber o número do registro, o colaborador deverá solicitar por e-mail para a Equipe 
de Secretariado (informando data, tipo de postagem e destinatário) para que as 
responsáveis possam solicitar/verificar junto aos CORREIOS. O prazo para atender esta 
solicitação é de 48 horas a partir da data de solicitação, podendo ser atendida antes. 

-A solicitação somente poderá ser atendida se os CORREIOS já tiverem gerado e 
disponibilizado para consulta o número do objeto. 

 

As consultas poderão ser feitas através do site dos CORREIOS: 

http://www.correios.com.br/ 

 


