
Modalidades de Envio
Carta Registrada - A carta registrada é 
semelhante a carta simples, tendo como 
principal diferença o fato de possuir um código 
de rastreio vinculado a ela, o que possibilita 
que o remetente e o destinatário saibam 
exatamente onde ela se encontra durante o 
período do envio.

Carta Simples - A carta simples tem 
de diferencial o valor, porém não tem 
rastreabilidade.

PAC - Significa “Prático, Acessível e Confiável”. 
O nome faz referência ao serviço mais simples 
de entrega de encomendas pelos Correios. 
O PAC é o serviço de envio não expresso 
exclusivo para mercadorias dos Correios. 
Portanto, é uma ótima opção para envios 
quando não há urgência para entrega dos 
produtos e a mais econômica.

PAC a cobrar - Pagamento da tarifa é feito no 
ato da entrega pelo destinatário.

SEDEX - Significa “Serviço de Encomenda 
Expressa Nacional”. Foi criado para entregas 
rápidas de encomendas e documentos.

SEDEX a cobrar - Pagamento da tarifa é feito 
no ato da entrega pelo destinatário.

Serviço Adicional:

Aviso de Recebimento (AR) - Comprovação 
de entrega com dados sobre o responsável pelo 
recebimento.

Valor declarado - Refere ao Seguro, garantindo 
indenização total no caso de perda ou avaria da 
encomenda, conforme o valor declarado.



Passos para Requisição
1) Digite os dados solicitados

2) Escolha a modalidade na listagem



3) Escolha o tipo de envio na listagem



4) Digite a quantidade



5) Escolha SIM ou NÃO para Aviso de Recebimento



6) Escolha SIM ou NÃO para Seguro



7) Digite o CEP do destino



8) Atente-se aos documentos que deverão ser enviados
(caso apareça em branco, não serão necessários envio de documentos adicionais)



9) Caso opte pelo seguro informe o valor do conteúdo



10) Informe a data de envio para o Centro de Distribuição

11) Assine

Encaminhe duas vias impressas ao Centro de Distribuição



Passos para Emissão de Aviso
de Recebimento (AR)

1) Acesse: https://www2.correios.com.br/enderecador/

Escolha a versão Encomendas ou Cartas



2) Preencha o formulário com as informações
de remetente e destinatário



3) Para fi nalizar clique em Gerar AR

Imprima e encaminhe junto a requisição.



Tabela de preço - PAC



Tabela de preço - SEDEX



Tabela de preço - Outras Modalidades



Dúvidas ou Sugestões

Ramais: 2962 (João Vitor)
ou 1016 (Aline).


