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A Diretoria da “Deutsche Post AG” está introduzindo uma alteração nas configurações de selos
e carimbos a partir de 1º de fevereiro de 2021. Trata-se de uma significativa mudança nos
conceitos técnicos adotados até este momento. 

No primeiro  semestre  de  2020  a  Diretoria  da  Deutsche  Post  AG em uma Conferência  de
Imprensa anuncio que haveriam duas modificações técnicas, uma para os selos e a segundo
para os carimbos: todos os selos alemães trarão a partir daquela data adicionalmente um QR
Code. Isso implica que a área física dos tamanhos dos selos será aumentado. A Alemanha
utiliza  cinco padrões de tamanho de  selos,  três  para  selos  comemorativos,  um para  selos
regulares e um para selo de autômatos. Para os quatro primeiros os formatos/tamanhos já
estão definidos; somente para os selos de autômatos ainda não houve essa alteração. 

O QR Code, que na linguagem adotada se chama “Maxicode” contem além de um número para
cada selo algumas outras informações. Assim cada selo será individualmente identificado e,
caso não tenha sido carimbado, não poderá ser reutilizado. Os colecionadores já conhecem a
utilização desses códigos nos selos chamados “Briefmarke Individuell” (os selos personalizados)
que já desde a implantação trazem esse código.

A seguir um exemplo de um selo com essa nova configuração. A imagem reproduzida trata
exatamente da introdução de novas tecnologias.

Como mencionado, para os três formatos padrão de selos comemorativos e para aquele dos
regulares,  novas  medidas  se  fizeram  necessárias  para  impressão  do  Maxicode.  A  seguir
respectivamente uma imagem de um dos selos no formato anterior e ao lado a reprodução do
mesmo  formato  com  o  espaço  adicional  para  o  código.  Para  os  selos  comemorativos
retangulares, estes podem ser na vertical ou na horizontal. Para os quadrados bem como os
regulares, não há essa alternativa. Nas imagens das medidas, o espaço em amarelo representa
o tamanho do selos anterior, ao lado direito o espaço para impressão do Maxicode.



Selos comemorativos retangulares

               

                 

Selos comemorativos quadrados

                    

Selos regulares

               



Concomitante com a introdução dos Maxicode, impressos em preto, se fez necessária uma
segunda modificação nos padrões até então utilizados pela Deutsche Post AG. A utilização dos
carimbos  postais,  sejam  eles  de  primeiro  dia  de  circulação,  carimbos  datadores  padrão
utilizado  nas  agências,  carimbos  datadores  com  carimbos  promocionais  e  os  datadores
utilizados nas Centrais  de Distribuição que tradicionalmente eram em preto, caso aplicados
sobre os Maxicode, impossibilitam a leitura desses. Dessa forma o novo padrão passa a ser a
cor azul. 

Carimbos de Primeiro Dia de Circulação e datadores por máquinas em Centros de Distribuição.

                           

Carimbos datadores de agências com carimbo promocional.

Observe-se que esse selo foi emitido em 2020 mas utilizado após a implantação das novas
regulamentações,  já  com  os  carimbos  em  azul.  Deduz-se  que  os  selos  sem  Maxicode
permanecerão válidos por um tempo ainda a ser determinado

Por fim, como serão inclusos os selos de autômatos (máquinas de venda).  Ainda em 2020
ocorreu uma experiência em algumas máquinas, mas o formato não atendeu exatamente as
expectativas  técnicas  e  ainda  está  em  estudo  a  forma  de  solucionar  do  como  incluir  o
Maxicode sem a necessidade de alterar o formato dos selos o ter de trocar todas as máquinas
de vendas no país. A seguir um exemplo do estudo realizado em 2020.


