
ABOUT THE STAMPS Edital nº 2
Arte: Mário Alves de Brito
Processo de Impressão: 
  Marketing Direto: rotogravura
  Registro: rotogravura
  Aviso de Recebimento - AR: rotogravura
Folha:
  Marketing Direto: 30 selos
  Registro: 30 selos
  Aviso de Recebimento - AR: 30 selos
Papel: 
  Marketing Direto: autoadesivo
  Registro: autoadesivo
  Aviso de Recebimento - AR: autoadesivo
Valor facial: 
  Marketing Direto: R$2,00
  Registro: porte de registro
  Aviso de Recebimento - AR: porte de  
  registro + AR
Tiragem: 
  Marketing Direto: ilimitada
  Registro: ilimitada
  Aviso de Recebimento - AR: ilimitada
Área de desenho: 
  Marketing Direto: 27mm x 21mm
  Registro: 29mm x 21mm
  Aviso de Recebimento - AR: 
  29mm x  21mm
Dimensões:
  Marketing Direto: 31mm x 25mm
  Registro: 31mm x 25mm
  Aviso de Recebimento - AR: 
  31mm x  25mm

Picotagem: 
  Marketing Direto: semicorte com a  
  inscrição BR
  Registro: semicorte com a inscrição BR
  Aviso de Recebimento - AR: semicorte
  com a inscrição BR
Data de emissão: 
  Marketing Direto: 26.9.2011
  Registro: 17.7.2011
  Aviso de Recebimento - AR: 19.9.2011
Local de lançamento: Brasília/DF
Impressão: Casa da Moeda do Brasil
Versão: Departamento de Filatelia e 
Produtos/ECT

Os produtos podem ser adquiridos na 
loja virtual dos Correios: www.correios.
com.br/correiosonline ou na Agência de 
Vendas a Distância - Av.    Presidente 
Vargas, 3.077 - 23º andar  20210-973 - 
Rio de Janeiro/RJ - telefones: (21) 2503-
8095/8096, fax: (21)  2503-8638, e-mail: 
centralvendas@correios.com.br. Para 
pagamento, envie cheque  bancário 
ou vale postal, em nome da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, ou 
autorize débito em cartão de crédito 
American Express, Visa ou Mastercard.

Código de comercialização:
  Marketing Direto: 851001530
  Registro: 851001513
  Aviso de Recebimento - AR: 851001521

DETALHES TéCnICOS

TECHnICAL DETAILS
Stamp issue n. 2
Art: Mário Alves de Brito
Print system: 
  Direct Marketing: rotogravure
  Registration: rotogravure 
  Notice of receipt - NR: rotogravure
Sheet size:
  Direct Marketing: 30 stamps
  Registration: 30 stamps
  Notice of receipt - NR: 30 stamps
Paper: 
  Direct Marketing: self adhesive chalky
  paper 
  Registration: self adhesive chalky paper
  Notice of receipt - NR: self adhesive
  chalky paper
Face Value: 
  Direct Marketing: R$2,00
  Registration: Class of registration
  Notice of receipt - NR: Class of registration  
+ NR
Issue: 
  Direct Marketing: unlimited 
  Registration: unlimited 
  Notice of receipt - NR: unlimited
Design area: 
  Direct Marketing: 27mm x 21mm
  Registration: 29mm x 21mm 
  Notice of receipt - NR: 
  29mm x 21mm
Stamp dimensions: 
  Direct Marketing: 31mm x 25mm
  Registration: 31mm x 25mm

  Notice of receipt - NR: 
  31mm x 25mm
Perforation: 
  Direct Marketing: semi diet-cut
  Registration: semi diet-cut
  Notice of receipt - NR: semi 
  diet-cut
Date of issue: 
  Direct Marketing: September 26th, 2011
  Registration: July 17th, 2011
  Notice of receipt - NR: September 19th,
   2011
Place of issue: Brasília/DF
Printing: Brazilian Mint
English version: Department of Philately  
and Products/ECT.
Orders can be sent to the following 
address: Distance Sales Office - Av. 
Presidente Vargas, 3.077 - 23º andar  
20210-973 - Rio de Janeiro/RJ, Brazil. 
Telephones 55 21 2503 8095/8096, Fax 
55 21 2503 8638, e-mail: centralvendas@
correios.com.br. For payment send 
authorization for  charging to credit cards 
American  Express, Visa or Mastercard, 
or  international postal money order (for 
countries with whom Brazilian Posts have 
signed agreements).

Code: 
  Direct Marketing: 851001530
  Registration: 851001513
  Notice of receipt - NR: 851001521

EDITAL  2 - 2011

Emissão Selos Regulares
Regular-Issue Postage Stamps

Série Comunicação Postal - Marketing Direto, 
Registro e Aviso de Recebimento - AR
Postal Communication Set - Direct Marketing, 
Registration and Notice Of Receipt – NR

POSTAL COMMUnICATIOn –  DIRECT MARKETInG

The stamp image brings, in the foreground, the design of an open 
envelope, from whence an arrow that hits the center of a disseminator 
target of information to several people who communicate in a location 
with large business centers, represented by tall buildings . In the upper 
right, was applied the Correios logo.

POSTAL COMMUnICATIOn - REGISTER

The stamp portrays a scene very common in all Brazilian cities, a 
doorman signing the delivery receipt of a registered mail, carried by a 
postman, in which is visualized, in the lower right corner, a tracking code 
that allows the sender to track their proceeding.

POSTAL COMMUnICATIOn – REGISTER AnD nR

The stamp art shows another ordinary scene in cities, a postman at 
the gate of a house, delivering to the resident, who signs the receipt, a 
registered mail and with notice of receipt - NR, visible at the left side of 
the image. It is a form filled out by sender and returned to himself after 
the signature of the recipient, in order to prove the delivery of the object.

Were used the technique of vector illustration in the three images.



Série Comunicação Postal 
Marketing Direto, Registro e Aviso de Recebimento - AR

“Postal Communication” Set
Direct Marketing, Registration and notice Of Receipt – nR

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por meio da 
Filatelia, divulga na série  Comunicação Postal alguns de seus serviços 
postais adicionais: Marketing Direto, Registro e  Aviso de Recebimento 
– AR, que têm por objetivo agilizar o atendimento no porteamento de 
correspondências em âmbito nacional e oferecer maior comodidade e 
segurança ao usuário. 

 Ao utilizar o Marketing Direto para divulgar os produtos, serviços e 
sua marca, a ECT torna possível aos clientes conhecer ainda melhor a 
sua atuação, atendendo dessa forma as mais diversas perspectivas e 
demandas do mercado. Essa temática é tão importante que, em parceria 
com a Associação Brasileira de Marketing Direto – ABEMD, os Correios 
criaram o “Prêmio Correios de Marketing Direto”, que visa incentivar o 
uso das soluções postais nas ações de marketing ou comunicação 
dirigida, bem como valorizar a capacidade criativa das empresas e a 
profissionalização do setor, no uso da mídia postal como solução de 
relacionamento entre as empresas e seus clientes.

No entanto, para atingir esse objetivo, é necessário um eficiente 
sistema de distribuição e serviços diferenciados para o controle do 
trâmite das remessas. Os serviços permitem agregar outras facilidades, 
além daquelas inerentes à prestação do próprio serviço, como é o caso 
do Registro, por meio do qual o objeto (encomenda, documento ou 
mensagem) é confiado aos Correios contra a emissão de documento 
comprobatório da postagem. Com ele, o objeto é identificado por uma 
numeração específica que lhe é aplicada e que possibilita acompanhar a 
entrega por meio do Sistema de Rastreamento de Objetos – SRO.

O Aviso de Recebimento é outro serviço adicional que, por meio 
do preenchimento de formulário próprio, físico ou digital, permite 
comprovar junto ao remetente a entrega do objeto postado sob registro. 
O documento AR é devolvido ao remetente com a assinatura da pessoa 
receptora. Pode ser utilizado, entre outros, nos seguintes serviços: de 
Cartas, Cartão-postal, Impressos, Mala Direta Postal e Encomendas 
(PAC, SEDEX e Reembolso Postal).

Assim, o conjunto de serviços disponibilizados pelos Correios, 
presente em todos os municípios, com a maior rede de distribuição e 
logística do País, habilita a Empresa a oferecer a melhor operação de 
distribuição existente, que a aproxima de seus clientes, onde quer que 
eles estejam.

Brazilian Post and Telegraph Corporation – ECT, through Philately, 
publishes in the “Postal Communication” set some of their additional 
postal services: Direct Marketing, Registration and Registered with notice 
of receipt - NR, which are intended to speed the sealing of mail service 
nationwide and offer greater convenience and safety to the user.

By using Direct Marketing to promote products, services and 
his brand, ECT makes possible for clients to know even better its 
performance, serving in this way to the most diverse perspectives and 
market demands. This theme is so important that, in partnership with the 
Brazilian Association of Direct Marketing - ABEMD, Correios created the 
"Correios Awards of Direct Marketing” which aims to encourage the use of 
postal solutions in marketing or communication actions directed, and also 
valorize the creative capacity of companies and professionalization of the 
sector, in the use of Postal Media as a solution for relationship between 
companies and their customers.

However, to achieve this goal, is necessary an efficient distribution 
system and differentiated services to the control of proceedings of 
remittances. The services allow aggregate other facilities, beyond those 
inherent in the provision of the own service, such as the Registry, through 
which the object (order, document or message) is entrusted to the 
Correios against the emission of evidential document of the post. With it, 
the object is identified by a specific numbering which is applied to it and 
that makes it possible to monitor the delivery through the Object Tracking 
System - OTS.

The notice of receipt is another additional service which, through form 
filling, physical or digital, allows to prove, with the sender, the delivery 
of posted items upon registration. The NR document is returned to the 
sender with the signature of the receiving person. It can be used, among 
others, in the following services: Letters, Postcard, Prints, Postal Direct 
Mail and Orders (CAP, SEDEX and Postal Reimbursement).

Thus, the set of services provided by Correios, present in all 
municipalities, with the largest distribution network and logistics of the 
country, enables the company to offer the best operation of existing 
distribution, that approaches their customers, wherever they are.

COMUnICAÇÃO POSTAL – MARKETInG DIRETO

A imagem do selo traz, em primeiro plano, o desenho de um 
envelope aberto, de onde sai uma seta que atinge o centro de  um alvo 
disseminador de informações a diversas pessoas, que se comunicam 
em uma localidade com grandes centros empresariais, representados 
por altos edifícios. No canto superior direito, foi aplicada a logomarca 
dos Correios. 

COMUnICAÇÃO POSTAL - REGISTRO

 O selo retrata uma cena muito comum em todas as cidades 
brasileiras, um porteiro assinando o recibo de entrega de uma 
correspondência registrada, efetuada por um carteiro, na qual visualiza-
se, no canto inferior direito, um código de rastreamento que possibilita 
ao remetente acompanhar o seu trâmite.

COMUnICAÇÃO POSTAL – AVISO DE RECEBIMEnTO 

A arte do selo mostra uma outra cena corriqueira nas cidades, um 
carteiro diante do portão de uma casa, entregando ao morador, que 
assina o recibo, uma correspondência registrada e com o Aviso de 
Recebimento – AR, visível ao lado esquerdo da imagem. Trata-se de 
um formulário preenchido pelo remetente e devolvido ao mesmo após 
a assinatura do destinatário, de modo a comprovar a entrega do objeto.

Foi utilizada a técnica de ilustração em vetor nas três imagens.

SOBRE OS SELOS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Brazilian Post and Telegraph Corporation


