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VAREJO

CORRESPONDENTE BANCÁRIO Já são mais de 77 mil os estabelecimentos oferecendo o serviço

Serviço bancário eleva lucro do varejo

As casas lotéricas, grandes im-
pulsionadoras da populariza-
ção da atividade de correspon-
dente bancário, apostam na
venda de produtos diferencia-
dos para incrementar a receita.
“A venda de produtos diferen-
ciados como revistas e alguns
itens de papelaria se tornou
uma tendência nessas lojas.
Está sendo difícil sobreviver
com a receita dos jogos e da
atividade de correspondente
bancário”, disse o presidente
do Sindicato dos Empresários
Lotéricos de São Paulo (Sin-
coesp), Luiz Carlos Peralta.

O motivo para a tendência,
segundo ele, está na baixa ta-
rifa fixada para cada autenti-
cação feita nas casas lotéricas,
que varia entre 29 e 37 cen-
tavos de real. Na opinião de
Peralta, a tarifa ideal para co-
brir os custos e dar retorno se-
ria de 0,80 centavos.

As lotéricas atuam com o
serviço de correspondente
bancário desde 1993. No co-
meço, as pessoas podiam pa-
gar contas de telefone, energia
e água. Agora, as lojas efetuam
pagamento de INSS, boleto
bancário, fundo de garantia e
fazem depósitos para agências
da Caixa Econômica Federal.

No Brasil, há aproximada-
mente 9 mil casas lotéricas,
sendo que somente o Estado
de São Paulo abriga mais de
2,2 mil lojas.

Lotéricas querem
lucros maiores
por autenticação

Empresas aumentam
renda como
correspondentes
bancários; número
cresce em localidades
onde há poucas
agências funcionando

são paulo

Estabelecimentos comerciais
têm incrementado as vendas em
até 30% após se tornarem corres-
pondentes bancários. Até o final
de 2006, a quantidade de corres-
pondentes bancários ativos no
País passou dos 77 mil — 10% a
mais que o ano anterior e em 92%
superior a2003. Atualmente,esse
número vem crescendo com a
chegada do serviço em estabele-
cimentos localizados em áreas
afastadas nas cidades, onde há
poucas agências bancárias.

O mercado é atraente porque a
cada transação efetuada, seja pa-
gamento de boleto, conta de
energia elétrica, detelefone ou de
água, a empresa ganha até 15
centavos de real. Já os valores re-
cebidos em função das cargas de
celulares variam. Emmédia, para
cada recarga no valor de R$ 30, o
varejista recebe 0,50 centavos e a
cada R$ 50 gastos em recarga ele
ganha 0,80 centavos.Para os ban-
cos é também um bom negócio,
já que não precisam criar agên-
ciasemlocais depoucarentabili-
dade e com problemas de segu-
rança.

A possibilidade de altos lucros
e a garantia de aumento no nú-
mero de pessoas na loja chamou a
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atenção de grandes redes como
Pão de Açúcar, Pernambucanas,
Riachuelo e C&A. Os pequenos e
médios empreendimentos tam-
bém buscam oincremento de re-
ceita por meio deste serviço.

De olho neste mercado, a rede
de farmácias Extrafarma tem to-
dos os seus 124 pontos, distribuí-
dos pelo Norte e Nordeste, traba-
lhando como correspondente
bancário. Juntas, as lojas fazem
em média 260 mil transações por
mês. “Além do percentual que re-
cebemos por cada transação, as
unidades situadasem regiõessu-
burbanas, com pouco acesso às
redes bancárias, tiveram um au-
mento considerável no fluxo de
pessoas”, disse o diretor financei-
ro, Nelson Beckman. Esse cresci-
mento resultou no aumento de
15% nas vendas da farmácia. Até o
final deste ano, a empresa estima
inaugurar 25 novos pontos.

A Biofarma, no interior de São
Paulo, e a Unifarma, em Natal
(RN),são outrasfarmácias queti-
veram crescimento depois de se
tornarem correspondente. “Se eu
tirar esse serviço da minha loja,
minhas vendas cairão 20%”, res-
saltou Marcelo Fernandes, presi-
dente daUnifarma, queefetua 13
mil autenticações mensais.

A Lukas, empresa especializa-
da na venda de materiais para
construção, situada em Guaru-
lhos (SP), realiza 8 mil transações
por mês. A companhia atua como
correspondente bancário há três
anos e meio. “Havia poucos cai-
xas eletrônicos na região e fomos
em busca desse serviço por uma
questão de necessidade”, contou
a sócia, Rosana Theodoro. Agora,
como dobrode pessoasvisitando
a loja e com o acréscimo de 30%
nas vendas, a empresária perce-
beu que a medida tomada em
função da necessidade é hoje o
grande motivo para o aumento
na renda da companhia. “As pes-
soas decidem levar um produto
da loja quando estão na fila
aguardando para pagarem as
contas”, afirmou.Para a Papelaria
Santana, situada em Salvador
(BA), aparceria firmadacom uma
instituição financeira serviu de
base para a consolidação da em-
presa. Hoje, a cada dez pessoas
que entram no local para pagar as
contas, cinco levam algum item
da papelaria. “Somos correspon-
dentes bancários há pouco mais
de um ano e percebi que o movi-
mento de pessoas que freqüen-
tam a papelaria dobrou”, disse o
gerente Fábio de Santana. No iní-
cio, 4 mil transações por mês

eram realizadas na Papelaria San-
tana. Em janeiro deste ano, esse
número saltou para 16 mil transa-
ções. O aumento no número de
compradores e as crescentes ven-
das refletem no programa de ex-
pansão da empresa, que progra-
ma aumentar os lucros em 80%
este ano e inaugurar uma loja na
mesma região em 2008.

Parceria
A parceria de correspondente
bancário éfeita entre umbanco e
um varejista. Para fechar contra-
to, alguns bancos fazem exigên-
cias, como no caso do Lemon
Bank, que exige que os estabeleci-
mentos tenham um faturamento
mínimo e estejam em funciona-
mentohápelo menosseismeses.
Depois, o banco investe em trei-
namento dos funcionários e mar-
keting. Nos locais podem ser pa-
gosconta deágua, energia,telefo-
ne e recarga de celular.

priscila de cássia
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«Havia poucos caixas
eletrônicos na região e
fomos em busca desse
serviço por uma
questão de
necessidade»
ROSANA THEODORO
SÓCIA DA LUKA

são paulo

O Procon-SP está orientando
lojistas a não expor bebidas di-
ferenciadas, como aH2OH! e a
Aquarius, ao lado de águas. A
medidatem comointuitopro-
teger o consumidor .

Paulo Arthur Góes, diretor
de fiscalização da entidade,
defende que a proximidade
dessas bebidas à água mineral
pode induzir o cliente a erros.

Essa nova geração de bebi-
das chegou ao mercado brasi-
leiro no ano passado. Visando
a um público que busca ser
mais saudável, os líquidos
possuem menos gáse não têm
açúcar.

No casoda H2OH!,disponi-
bilizada no sabor limão pela
Pepsi, há ainda a adição de vi-
taminas B. Já a Aquarius, da
Coca-Cola, vem nos sabores
limão e laranja.

Segundo um estudo da Na-
tional Academyof Sciences,as
bebidas saborizadas aumen-
tam de 45% a 50% o consumo
de líquidos entre jovens e
adultos, uma vez que as pes-
soas são mais pré-dispostas a
se hidratar desta maneira.

“Nosso objetivo é oferecer
uma bebida alternativa para a
ingestão da quantidade diária
necessária de líquidos”, expli-
ca o diretor de Inovações da
Pepsi, Bruno Francisco. “Esta é
uma nova era no segmento de
bebidas. Agora o consumidor
podesehidratar emanteravi-
talidade de forma prazerosa”,
diz a diretora de Marketing da
Coca-Cola, Andréa Mota.

panoramabrasil
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Supermercados
seguirão regras
na disposição de
águas com sabor
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ORLANDO DINIZ
presidencia@fecomercio-rj.org.br l

Mistérios entre a
mesa e o comércio
Atendimento é o fator que mais
pesa na decisão de onde comer

Nosso espaço hoje será dedicado a alguns aspectos
sobre o setor de alimentação, com o qual, pessoal e
empresarialmente, me identifico. O encantamento
da alquimia culinária tem se espalhado pelo mun-
do.Sou umdos quese renderamao seuchamamen-
toe,mesmo semselodechefede cozinha,jáconsigo
servir os amigos à mesa sem passar vergonha.

Ofato éque apreocupaçãocom otipo dealimen-
tação no dia-a-diase confirma para amaior parte da
população brasileira, conforme pesquisa recente da
Fecomércio-RJ em parceria com o instituto Ipsos.

Essa pesquisa revelou que 17% dos brasileiros
têm ohábito dealmoçar ou jantarfora quasetrês ve-
zesporsemana,emmédia, ecomgastomédiomen-
sal da ordem de R$ 90. Prioritariamente por lazer e,
em ponderação menor, mas ainda relevante, por
trabalhar fora, além de outras razões.

Os tipos de estabelecimento procurados vão des-
de osrestaurantes chamados àla carte—os preferi-

dos, seguidos pelos self-service e a quilo, lanchone-
tes, bares, fast-foode padarias.

O que desponta na pesquisa Fecomércio-RJ/Ip-
sos é a valorização da qualidade do atendimento no
momento da escolhade onde comer, fatorque rece-
be o maior percentual das menções, embora itens
que sereferem à qualidade outipo de comidanão fi-
quem muito atrás na escala de prioridades.

Alémdisso, quandoa perguntaéo queleva apes-
soa a nunca mais voltar a um estabelecimento, a má
qualidade da comida é mencionada, embora perca
no rankingpara atendimento e condiçãode higiene
ruins.Maisumavez,há indicaçãodequeaspessoas
se preocupam, sim, com o que comem.

Talvez, a essa altura, você leitor, esteja se pergun-
tando onde está o fator preço nessa história toda.
Bem, preço tem destaque indiscutível para aqueles
que não costumam comer forade casa: seja por con-
dição financeira, ou porque seja mais caro do que
comer em casa.Aliás, segundo a pesquisa,essa mes-
ma pessoa passaria a almoçar ou jantar fora de casa
se ela ou sua família tivesse um aumento de renda ou
houvesse queda nos preços cobrados.

Claro que as pessoas que têm o hábito de comer
foratambémestão deolhonospreços. Preçojustoé
um fator de escolha que recebe acentuada menção
nessa pesquisa. Por outro lado, desconforto com re-
lação ao preço é um motivo relativamente pouco
alegado para não retornar a um estabelecimento.

Sabemos do peso proporcional das atividades li-
gadas à alimentação, no caso do Rio de Janeiro, em
termos de emprego, e por isso acho que vale a pena
seguirmos desvendando mais e mais os mistérios
que vão da mesa ao comércio.

Orlando Diniz é presidente da Fecomércio-RJ
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Cooperativa aposta em
Páscoa de marca própria
são paulo

A Coop, Cooperativa de Consu-
mo, está otimista com o volume
de distribuição de produtos rela-
cionados à Páscoa, principal-
mente, com os que levam a assi-
natura Coop Plus e Delícias Coop.

A expectativa é que os ovos de
chocolatede marcaprópriaCoop
Plus tenham um incremento na

ordem de 38% em relação ao ano
passado. Segundo o gerente de
categoria da marca própria da
Coop, Vantuir Antonio Pontes, a
previsão é que as vendas atinjam
11 toneladas. Neste ano, a Coop
está apostando em ovos de cho-
colate com tamanhos menores,
de170 e80 gramas,ao leite,volta-
dos ao público infantil.

Para o bolo pascal de fabrica-
ção própria Delícias Coop, a pre-
visão é distribuir 20 toneladas,
um crescimento de 11%.

O bacalhau deverá vender 46
toneladas, um crescimento de
3,5%.

Considerada amaior coopera-
tivade consumoda AméricaLati-
na, aCoop possuicerca de1,3 mi-
lhãocooperados e22 unidadesde
distribuição, espalhadas pelo
ABC, São José dos Campos, Tatuí,
Sorocaba e Piracicaba.

panoramabrasil
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 12 mar. 2007. Comercio, p. B-3.




