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CORRESPONDENTE
BANCÁRIO:

MAIS VENDAS
Pesquisa mostra que o fluxo de clientes aumenta em

30% com a adesão ao serviço e que 80% dos consumidores
que entram em uma loja para realizar uma transação

bancária compram algum produto

O ferecer serviços bancários
aos clientes, como saques,

depósitos e pagamentos de conta,
pode ser uma estratégia para atrair
mais consumidores. Por esse mo-
tivo, muitos supermercados têm
feito parcerias com instituições
bancárias que resultam, segundo os
bancos, em mais de 1,4 milhão de
transações por mês. Dados do
BNDES (Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial) apontam que 80% das pesso-
as que entram numa loja para pa-
gar uma conta acabam adquirindo
algum produto.

A Caixa Econômica Federal,
com cerca 4,1 mil corresponden-
tes bancários, sendo 80% merca-
dos e supermercados, realizou com
o instituto Vox Populi pesquisa
para medir os resultados conquis-
tados por esses varejistas. Os nú-
meros mostram que 74% dos pon-
tos-de-venda da região Sudeste au-
mentaram as vendas ao incluir ser-
viços bancários nas lojas. Os cli-

entes passaram a consumir 9%
mais depois da implantação. A pes-
quisa também mediu a satisfação
dos proprietários das lojas e con-
cluiu que 95% estão entre satisfei-
tos e muitos satisfeitos.

Segundo Tarcisio Luiz Dalvi, su-
perintendente nacional de canais da

Caixa, lojas com correspondente
bancário costumam aumentar em
aproximadamente 30% o fluxo de
pessoas. Ele afirma que o aumen-
to do número de clientes dentro
do supermercado torna-se uma
boa oportunidade para estimular
a compra por impulso.

Já o Lemon Bank, especializa-
do no atendimento por correspon-
dente bancário, diz que os super-
mercados ligados a ele movimen-
tam mensalmente cerca R$ 115
milhões e realizam l ,48 milhão de
operações financeiras.

- Eles respondem por 21% do
total dos nossos postos de atendi-
mento. Sozinha, uma loja chega a
realizar 1.554 transações por'mês
- lembra Gilberto Salomão, dire-
tor geral do Lemon Bank.

Em 2005, os postos de corres-
pondente bancário no País cres-
ceram 51%, segundo a Febraban
(Federação Brasileira de Bancos),
e atualmente contabilizam mais
de 69,5 mil postos.
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O serviço de correspondente bancário cresce principalmente
devido à demanda dos consumidores de baixa renda

- Os dados mostram que o ser-
viço bancário dentro do comércio é
um caminho sem volta, que tende a
continuar crescendo - comenta
Amauri Pazzini, diretor de produ-
tos e serviços do Banco Safra.

Essa expansão se deve principal-
mente ao público de baixa renda,
foco do correspondente, segundo
Leignes Andreatti, diretor da área
de correspondente bancário do
HSBC. Isso ocorre porque essas
pessoas não têm acesso ao siste-
ma bancário ou, quando têm con-
ta em banco, preferem não adotar
débito automático.

- A população mais simples,
em sua maioria, não tem data cer-
ta para quitar as contas. Por isso,
sentem-se mais tranqüilos acer-
tando a dívida pessoalmente nos
caixas bancários - diz Andreatti.

Também por esse motivo mui-
tas dessas lojas estão localizadas

em regiões afastadas dos gran-
des centros ou carentes de
agências bancárias. É o caso
do Supermercado Canção, em
Biguaçu (SC), que há cerca de
um ano e meio implantou os
serviços bancários do Banco
Popular do Brasil, ligado ao
Banco do Brasil.

- Antes as pessoas precisa-
vam andar mais de 5 km para
pagar uma conta. Hoje eles
resolvem tudo atravessando a
rua. Isso fidelizou nossos cli-
entes - conta Fátima Apareci-
da Refundini, gerente da loja.

Andreatti, do HSBC, lembra
que o serviços bancários não
atraem só quem tem pouco
acesso aos bancos, mas tam-
bém quem busca comodidade.

- Imagine poder pagar a
conta de telefone, efetuar de-
pósito, retirar extrato e ainda

A rede Passarelli investiu em
comunicação para divulgar o serviço
de correspondente bancário em cinco
de suas oito lojas. Nos dias de mais
movimento são feitas 350 operações.

realizar a compra da semana no mes-
mo lugar. É a facilidade que a maio-
ria das pessoas necessita - diz ele.

No entanto, é preciso ficar atento à
localização, pois se a loja está numa
avenida com várias agências bancá-
rias, o serviço é desnecessário e pode
não trazer os resultados esperados. É
por isso que os bancos avaliam desde
o fluxo da loja até as características
da região para identificar se o inves-
timento terá retorno.

Mesmo que a região tenha poucas
agências, a divulgação do serviço é
essencial para comunicar a novida-
de. Pensando nisso, os bancos desen-
volvem materiais de comunicação
destinados às lojas. O HSBC, por
exemplo, dispõe de banners, cartazes,
mobiles, panfletos e adesivos que in-
dicam a existência do serviço bancá-
rio no estabelecimento.

Para Cícero Przendsiuk, gerente
executivo do Banco do Brasil, a mar-
ca da instituição financeira também
pode agregar valor ao supermercado.

- O consumidor passa a olhar a loja
com outros olhos, pois os bancos têm
imagem de empresas sérias e sólidas.
Conceitos que podem ser transmiti-
dos com a parceria do corresponden-
te - alerta Przendsiuk.

Além do material de comunicação,
todos os equipamentos do posto ban-
cário pertencem ao banco. São com- k
putadores, softwares, quiosques e li-
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Alguns supermercados preferem instalar quiosques para os
serviços de correspondente bancário para evitar filas no checkout

ilhas telefônicas, implantados con-
forme a necessidade do supermer-
cado. A manutenção e o treinamen-
to dos funcionários que farão o
atendimento também é responsa-
bilidade do banco.

Na hora de definir o espaço des-
tinado ao correspondente, alguns
supermercados preferem utilizar
o próprio checkout. Outros ado-
tam o quiosque do banco, instala-

do na maioria das vezes dentro da
loja ou perto da porta de entrada.
Essa última medida também ser-
ve para evitar filas nos checkouts,
já que há consumidores que recla-
mam de esperar alguém pagar
uma conta ou realizar um saque,
enquanto aguarda com o carrinho
cheio de compras.

Além de indicar o local de aten-
dimento, o supermercado também

escolhe o que oferecerá aos clien-
tes: saque, depósito, pagamento de
contas e de aposentadoria, emprés-
timo, extrato e abertura de conta
corrente ou poupança. Para Rob-
son Rocha, presidente do Banco
Popular do Brasil, o ideal é consi-
derar o perfil do consumidor para
entender suas necessidades. É tam-
bém interessante testar o serviço,
divulgando e analisando o retorno.
Segundo os bancos, a maioria das
transações são destinadas a paga-
mento de contas.

Mas não basta instalar um pos-
to bancário e esperar que os resul-
tados venham por conseqüência. É
importante saber gerir e explorar
o serviço para benefício do super-
mercado. Ou seja, usar o posto para
fidelizar os consumidores e au-
mentar as vendas. Veja a seguir a
história de duas redes que melho-
ram a relação com a comunidade
realizando parcerias com bancos.

Na rede paulista Satmo, o
correspondente bancário elevou o
fluxo de clientes e diminuiu os
furtos de itens de alto valor,
expostos junto ao posto de serviço
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O QUE É PRECISO
PARA SER
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO

• Possuir conta jurídica no
banco que será
correspondente
• Não ter restrições em órgãos
de cobrança (Ex: SPC,
SERASA)
• Dispor de funcionários para o
atendimento, que serão
treinados pelo banco
• Os funcionários também não
podem ter restrições em
órgãos de cobrança
• Possuir espaço extra para
alocar os serviços
• Não estar localizado numa
região com muitos bancos

SATMO: SERVIÇO BANCÁRIO
AJUDOU A REDUZIR FURTO
Há dois anos, a rede de supermer-
cados Satmo, com 3 lojas na ca-
pital paulista, aceitou a proposta
da Caixa Econômica e tornou-se
correspondente bancário. Em me-
nos de seis meses, já era o primei-
ro correspondente do banco a ter
dois postos de atendimento em
uma loja. Para Antônio Luís Bar-
bosa de Souza, gerente adminis-
trativo da rede, o serviço aumen-
tou o fluxo de consumidores. Cal-
cula-se que diariamente circulem
7 mil pessoas no supermercado.

Localizado ao lado do último
checkout, o quiosque da Caixa aju-
dou também a resolver o problema
com furtos de produtos de alto va-
lor. As bebidas alcoólicas, os prote-
tores solares, os barbeadores e os
cigarros representavam 40% das
perdas totais da loja. A solução en-
contrada foi expor os itens no espa-
ço do correspondente.

- Nossos funcionários que fi-
cam nos postos de serviços ban-
cários passaram a atender o con-
sumidor interessado em comprar
esses produtos. Com isso, reduzi-
mos as perdas por furtos a zero -
explica o gerente.

Souza conta ainda que instalou
nos checkstands com chocolate
em tablete, chicletes e outros pro-
dutos unitários próximos do qui-
osques de atendimento.

- Na maioria das vezes, os cli-
entes compram algum produto na
hora de pagar as contas do mês -
conta o gerente.

PASSARELLI: COMUNICAÇÃO
EFICIENTE ELEVOU FLUXO
A rede Passarelli, com lojas no in-
terior de São Paulo e Mato Gros-
so do Sul, resolveu em agosto do
ano passado, adotar o- serviço de
correspondente bancário do Ban-
co Popular do Brasil. Os postos
foram instalados em cinco das
oito unidades da rede e realizam

cerca de 350 transações nos dias
de maior movimento.

Segundo Sônia Manteiga Mar-
tinz, gerente financeira, foram cri-
ados cartazes para divulgar o ser-
viço, mostrando o quanto é cômo-
do pagar as contas no supermer-
cado. Até a praça em frente à loja
de Araçatuba teve seus bancos
pintados com a informação.

- Conseqüentemente, nos pri-
meiros dias úteis do mês conse-
guimos aumentar o fluxo de pes-
soas na loja. Elas observam os car-
tazes e lembram que precisam
pagar contas ou retirar extratos -
acrescenta Sônia.

Pensando em estimular esses
consumidores a adquirir produtos,
a rede passou a utilizar a locução
interna para comunicar as promo-
ções e as ofertas do dia principal-
mente quando há maior movimen-
to nos quiosques. •
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