
 

MANUAL DE PESSOAL 
MÓD: 1  

CAP: 2  

 VIG: 06.10.2014    1/1 
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CAPITULO 2: POLÍTICAS E DIRETRIZES DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 
 
ANEXOS:  3 - Políticas e Diretrizes de Admissão de Pessoal 
                 10 - Gratificação Por Tempo de Serviço 
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13 - Gerenciamento de Competências e Resultados - GCR 
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39 - Programa de Gestão da Saúde Preventiva e Qualidade de Vida – Viva 

Melhor 
   
 
1 As Políticas e Diretrizes de Gestão de Pessoas são os grandes referenciais que orientam as 
relações da ECT com os seus empregados e demais partes interessadas, com vistas a 
contribuir para que a Empresa realize sua Missão de fornecer soluções acessíveis e confiáveis 
para conectar pessoas, instituições e negócios, no Brasil e no mundo, e alcance a Visão de 
futuro de ser uma Empresa de Classe Mundial. 
 
2 Para tanto, a área de Gestão de Pessoas deve estar estruturada com pessoas e recursos 
que fortaleçam o cumprimento permanente de sua missão e alicerçada em processos e 
práticas capazes de criar e sustentar vantagens competitivas e com nível de maturidade de 
uma Empresa de Excelência. 
 
3 A missão da área de Gestão de Pessoas é prover e manter a empresa com pessoas 
qualificadas, preparadas, motivadas, satisfeitas, comprometidas e aptas para o 
desenvolvimento de suas atividades, dentro de um clima organizacional saudável e de um 
ambiente de trabalho adequado e de qualidade. Por isso, a gestão de pessoas deve estar 
direcionada para soluções que proporcionem condições adequadas ao desenvolvimento e 
crescimento profissional, valorização e permanência de lideranças e colaboradores, inseridos 
no novo contexto e desafios dos Correios 2020. 
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