
 
 
 
 

De: Divulga CAISM divulga@caism.unicamp.br 
Date: ter., 1 de dez. de 2020 às 08:34 
Subject: ATENÇÃO: CORREIOS - LOGÍSTICA REVERSA 
To: Setores e Chefias 
 

Bom dia, 

Informamos aos serviços que necessitarem devolver material/documento por meio de LOGÍSTICA REVERSA: 

- O Correios está com capacidade de pessoal, agências e horário de atendimento reduzidos, em função dos afastamentos 

por Covid-19. 

- A Seção de Comunicação Administrativa também está com menor número de servidores, o que torna inviável o 

deslocamento e espera do atendimento para postagem na agência (no caso de Autorização de Postagem de LOGÍSTICA 

REVERSA EM AGÊNCIA, ou seja, SEM COLETA dos Correios no Caism). 

- Por isso, o servidor deve orientar à empresa que a opção a ser feita é LOGÍSTICA REVERSA DOMICILIAR, ou seja, COM 

COLETA dos Correios no Caism (informações abaixo). 

 
 
ENDEREÇO DO CAISM: 
Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti – CAISM / UNICAMP 
Rua Alexander Fleming, n° 101, Cidade Universitária - Barão Geraldo 
Campinas-SP 
CEP: 13083-881 
 
 
LOGÍSTICA REVERSA DOMICILIAR 
1.DEFINIÇÃO DO SERVIÇO 
Processo logístico reverso, realizado no endereço do consumidor final, que consiste na coleta domiciliar do produto de 
retorno. 
2.ÁREA DE COBERTURA 
2.1. Restrita as localidades que possuem viabilidade operacional para realizar a coleta domiciliar. 
2.2. A área de cobertura está disponível para consulta no seguinte endereço: 
http://www.correios.com.br/produtosaz/produto.cfm?id=B3B11055-CB7E-F3A8-2CEA465948F78A21 
3.SERVIÇOS REVERSOS 
SEDEX, e-SEDEX e PAC. 
4.SERVIÇOS E PRODUTOS ADICIONAIS 
4.1. A contratante poderá autorizar a aquisição dos seguintes serviços e produtos adicionais para o serviço reverso: 
a)Embalagem; 
b)Preenchimento de Check List (atualmente disponível para os segmentos de telefonia móvel e de eletrônicos); 
c)Valor Declarado – VD. 
5.PREÇO 
Somatório do serviço de coleta, do serviço reverso e dos serviços e produtos adicionais, quando autorizados. 
6.COLETA 
6.1. A coleta da encomenda será realizada em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no endereço indicado pela 
contratante, exceto nos casos em que for vedado o acesso do carteiro ao local. 
6.1.1. Quando o acesso do carteiro não for permitido, a unidade responsável pela coleta transformará o pedido em 
Autorização de Postagem e o cliente deverá efetuar a postagem da encomenda em uma Agência Própria dos Correios. 
6.2. Serão realizadas até 2 (duas) tentativas de coleta em dias úteis consecutivos. 
6.2.1. Caso a 1ª tentativa de coleta seja frustrada, será deixado no endereço do cliente um Aviso de Tentativa de Coleta, 
informando quando o carteiro retornará para realizar a 2ª tentativa de coleta. Caso a 2ª tentativa de coleta também seja 
frustrada, será deixado um novo aviso informando do cancelamento da coleta. 
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6.3. O prazo previsto de coleta varia de acordo com o porte do município onde esta será realizada: 
a)Municípios com mais de 50.000 (cinqüenta mil) habitantes: a 1ª tentativa de coleta ocorrerá entre 08h00m e 18h00m 
do 1º dia útil seguinte à solicitação (D+1); 
b)Municípios com menos de 50.000 (cinqüenta mil) habitantes: a 1ª tentativa de coleta ocorrerá entre 08h00m e 18h00m 
do 2º dia útil seguinte à solicitação (D+2). 
6.3.1. A contratante poderá agendar seu pedido de coleta para até 30 (trinta) dias da data de solicitação. 
6.3.2. Quando o pedido de coleta envolver aquisição de embalagem, ao prazo de coleta será acrescido 1 (um) dia útil. 
6.4. A contratante poderá solicitar a coleta de até 10 (dez) encomendas em um único pedido. 
6.5. A contratante poderá acompanhar ou cancelar seus pedidos de coleta via Site Corporativo ou Site dos Correios. 
6.5.1. O cancelamento do pedido de coleta somente será possível quando o seu status no sistema estiver como “ACO” (A 
Coletar). 
7.ENTREGA 
O prazo de entrega da encomenda coletada varia de acordo com a localidade de origem e de destino da remessa e será o 
mesmo previsto para o serviço contratado (SEDEX, e-SEDEX ou PAC), podendo ser consultado no seguinte endereço: 
http://www.correios.com.br/encomendas/prazo/default.cfm 
8.INFORMAÇÕES ON-LINE 
O rastreamento da encomenda de retorno poderá ser realizado no site dos Correios ou no seguinte endereço: 
http://websro.correios.com.br/ 
9.PROCEDIMENTOS DA CONTRATANTE 
9.1. A contratante poderá realizar seus pedidos de Logística Reversa Domiciliar – LRD via arquivo XML, Site Corporativo 
ou Site dos Correios. 
9.2. Quando da utilização de arquivo XML a contratante deverá: 
a)Solicitar ao empregado dos Correios que o atende as instruções e o leiaute XML de Processamento de Pedidos; 
b)Encaminhar, obrigatoriamente, o arquivo XML formatado, para análise e aprovação, para o seguinte e-mail: 
suportetecnicoreversa@correios.com.br; 
I.Quando o arquivo for aprovado será fornecido a contratante o endereço do servidor FTP, login e senha. 
9.3. Quando da realização de um pedido de coleta via arquivo XML a contratante deverá: 
a)Disponibilizar o arquivo gerado na pasta “Entrada” do servidor FTP dos Correios; 
b)Aguardar o SCOL processar, gerar e enviar o arquivo de resposta para a pasta “Retorno” do servidor FTP dos Correios; 
I.O processamento do arquivo ocorrerá de hora em hora, de segunda a sexta-feira, das 06h00m às 23h00m; 
II.Todo arquivo de resposta será precedido por “RET” (arquivo processado) ou “ERR” (arquivo recusado). 
9.4. Quando da realização de um pedido de coleta via Site Corporativo ou Site dos Correios a contratante deverá: 
a)Acessar um dos sites acima e informar seu código administrativo e senha; 
b)Clicar na opção “Logística Reversa” e depois na opção “Solicitação de Coleta Domiciliar”; 
c)Selecionar o serviço reverso desejado e informar o CEP da coleta; 
d)Preencher os dados do pedido de coleta e depois clicar em “Enviar Solicitação”. 
10.GENERALIDADES 
10.1. Deverão ser observadas todas as condições de aceitação dos objetos constantes no site dos Correios, referente 
ao peso, dimensões, formato, natureza do conteúdo, acondicionamento, embalagem, endereçamento e 
franqueamento. 
10.2. A ECT somente efetua a conferência do objeto de retorno quando da contratação do serviço adicional de 
Preenchimento de Check List, atualmente disponível para os segmentos de telefonia móvel e de eletrônicos. 
10.3. Quando da contratação do serviço adicional de Preenchimento de Check List, é obrigatória a apresentação da 
cópia da Nota/Cupom Fiscal por parte do remetente, o documento acompanhará o objeto de retorno. 
10.4. A contratante poderá registrar sua sugestão, elogio, dúvida, reclamação ou crítica através do serviço Fale com os 
Correios. 
10.5. A contratante poderá solicitar suporte técnico através do seguinte e-mail: 
suportetecnicoreversa@correios.com.br 
 
 
COMAD/CAISM 
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