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É com grande prazer que lançamos nossa terceira edição do Informativo promovido pela Rede Enterpag Correspondente Bancário. Agradecemos 

a todos por colaborarem e receberem bem o nosso material, que é elaborado com grande dedicação, no intuito de ser útil de alguma forma a todos vocês. 

Estamos abertos a sugestões, reclamações e tudo o que possa ajudar nosso Informativo a melhorar cada vez mais. A equipe toda agradece! 

Crédito consignado, ótima alternativa de ganhos!

O empréstimo consignado oferecido aos funcionários públicos 
aposentados e aos empregados de empresas conveniadas com o 
Banco do Brasil é um serviço lucrativo que o correspondente 
bancário pode aderir em seu estabelecimento. Através dele os 
substabelecidos ganham uma comissão percentual sobre cada 
operação realizada, efetivada, e ainda podem também utilizá-lo 
como uma forma alternativa de pagamento para seus produtos. 
Um bom exemplo está nas lojas de materiais de construção, que 
muitas vezes utilizam essa forma de crédito para poder oferecer 
aos clientes parcelas maiores em suas compras com juros ainda 
menores. Procure sua gestora Rede Enterpag e veja como 
oferecer este serviço no seu estabelecimento.

O que é Sustentabilidade?

Sustentabilidade é um termo usado para definir ações 
e atividades humanas que visam suprir as 
necessidades atuais dos seres 
humanos, sem comprometer o 
futuro das próximas gerações. 
Propõe-se a ser um meio de 
configurar a civilização e 
atividade humanas, de tal 
forma que a sociedade, os 
seus membros e as suas 
economias possam preencher 
as suas necessidades e 
expressar  o  seu maior  
potencial no presente, usando 
os recursos naturais de forma 
inteligente para que eles se 
mantenham no futuro.

imagem coletado do site http://www.sustentabilidade.org.br/.

Trabalho em equipe

O trabalho em equipe melhora a efetividade do trabalho e eleva o 
grau de satisfação do trabalhador, além de melhorar a 
produtividade e o custo benefício final, mas para obter este 
resultado é necessário um bom planejamento da parte dos 
empreendedores. Não basta apenas estabelecer uma linha de 
produção ou vendas com inúmeros empregados e dizer que tem 
uma equipe, precisa-se estar disposto a atender e entender suas 
necessidades, motivá-los e sempre buscar alternativas de 
treinamentos e aperfeiçoamento no trabalho. Desta forma seu 
negócio passa a estar mais completo, e você poderá colher  
resultados satisfatórios. 

Espaço para o correspondente:

Na sua percepção qual é a maior vantagem em ser um 
correspondente bancário?
Pergunta feita ao Sr. Albary B. Wonsowski, do Mercado Limeira em União da 

Vitória - PR

“A maior vantagem está em poder favorecer meus clientes 
através da oferta do serviço bancário no estabelecimento. Deste 
modo, eles não precisam se deslocar do próprio bairro para ir até 
uma agência a fim de efetuarem seus pagamentos, e além de 
tudo oferecemos horários estendidos, sendo outra grande 
vantagem. Facilitamos suas vidas, e com isso temos maior fluxo 
de pessoas em nosso mercado, acarretando geralmente em 
vendas dos nossos produtos, deixando os clientes satisfeitos e 
felizes por encontrarem algo a mais em nosso estabelecimento”. 

Inaugurações:

No mês de julho na cidade de Laranjal - PR  foi 
inaugurada mais uma loja da Rede Enterpag no 
Sul do Brasil.

Saiba :

Nossa equipe entrou em contato com o gerente Tolentino do 

Banco do Brasil de Cerro Azul - PR, para saber sua opinião de 

como deve ser o Correspondente Bancário ideal.

Segundo Tolentino, o correspondente ideal é aquele que 
consegue ver e utilizar dos benefícios oferecidos através desse 
serviço (rentabilizando seu próprio negócio), atendendo bem os 
clientes e incrementando as vendas de seus próprios produtos 
com a presença desse público.  O correspondente deve também 
manter um bom relacionamento com o gestor e com o banco 
procurando sempre a reciprocidade.
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