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Mudanças Organizacionais nos Correios:

O autor, com a orientação do Professor Doutor
Acyr Seleme, investigará todas as mudanças
organizacionais ocorridas nos Correios,

principalmente pelas Gerências por onde atuou na Superintendência Estadual do
Paraná, nos últimos anos e, com isso, dependendo
dos resultados, pretende construir um modelo que
auxilie o processo de tomada de decisão no futuro e
ainda, permita a possibilidade de novos estudos.

Muito diferente do senso comum e sofrendo um
forte preconceito de segmentos da sociedade, os
Correios brasileiros são reconhecidos tanto em
âmbito nacional como internacional não somente por entidades especializadas em
operações logísticas, como também pelos seus clientes finais, comunidades onde
estão presentes e toda a sociedade. Reconhecidos por meio de diversas premiações.
Para a realização das suas atividades, utilizam ferramentas de última geração,

modernas técnicas de gestão e uma infraestrutura que
possui até mesmo uma Universidade Corporativa para
capacitar todos os seus empregados. A sua atividade
encontra características históricas e semelhanças
com Correios de outros países.

Finalmente, além de serem um patrimônio
histórico do Brasil, garantem a soberania e a integração nacional, asseguram a
universalização do serviço postal às populações dos distritos, são parceiros da
grande maioria das páginas de comércio eletrônico do país, são independentes de
recursos do Tesouro, apresentam anualmente balanços lucrativos, entregam milhões
de objetos diariamente e, o mais importante, geram
milhares de empregos diretos e indiretos para os
brasileiros.
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