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É com grande prazer, que lançamos nossa primeira edição, do Informativo promovido pela Rede Enterpag  
correspondente  bancário. Temos o viés de proporcionar aos nossos parceiros de sucesso, mais informações 
sobre nossa área de negócio, oferecendo dicas de como se portarem perante a esse mercado, com depoimentos 
dos nossos correspondentes e agenciados.

Inaugurações

No mês de março foram inauguradas ---- lojas da Rede Enterpag no 
estado do  Paraná nas respectivas cidades, Cascavel, Umuarama, 
Cianorte... É com muita alegria que buscamos atender da melhor 
forma possível todos nossos clientes, lhes proporcionando 
melhores comodidades e satisfação.

Foto da Loja de Umuarama 

Espaço para o correspondente
Pergunta feita ao Rodrigo da Farmácia ViaFarma na cidade de Toledo.

Depois que você passou a ser um correspondente da Rede 
Enterpag. O que melhorou em seu estabelecimento de 
comércio?

Melhorou bastante o fluxo de pessoas na farmácia e, dentre 
elas consegui conquistar mais clientes, podendo assim alem 
de lhes satisfazerem as suas necessidades de produtos e 
medicamentos também proporcionar a elas maior 
comodidade, recebendo então suas contas. Estou satisfeito 
em poder oferecer algo a mais aos meus clientes.
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Depoimentos

Nossa equipe entrou em contato com o gerente bancário Sergio Vercezi Filho do Banco do Brasil de Umuarama, para saber sobre 
sua opinião a respeito de como os correspondentes bancários são vistos pelas agências

Espaço para o Correspondente
Pergunta feita ao Rodrigo da Farmácia ViaFarma na cidade de Toledo.

Depois que você passou a ser um correspondente da Rede Enterpag. 
O que melhorou em seu estabelecimento de comércio?

Melhorou bastante o fluxo de pessoas na farmácia e, dentre elas 
consegui conquistar mais clientes, podendo assim alem de lhes 
satisfazerem as suas necessidades de produtos e medicamentos,   
também  ser um estabelecimento  conveniente para o recebimento de 
suas contas. Estou satisfeito em poder oferecer algo a mais aos meus 
clientes.

Maio/2012 Edição nº 1

INFORMATIVO

INFORMATIVO INFORMATIVO

INFORMATIVO

INFORMATIVO

INFORMATIVO
Rede Enterpag Correspondente Bancário

INFORMATIVO
Rede Enterpag Correspondente Bancário

INFORMATIVO
Rede Enterpag Correspondente Bancário

INFORMATIVO
Rede Enterpag Correspondente Bancário

Siga-nos no Twitter @enterpag 

Curtam nossa FanPage  Rede Enterpag

Siga-nos no Twitter @enterpag 

Curtam nossa FanPage  Rede EnterpagNotas manchadas de rosa

Devido ao alto índice de roubos aos Caixas Eletrônicos, 
vários Bancos decidiram usar medidas para inibir as 
ações dos bandidos, e uma delas é a utilização de tinta 

cor-de-rosa no interior das 
máquinas que sofrerem 

ataques, tingindo as notas 
com a famosa “Mancha 
Rosa''. Por isso, reforçando 
as orientação já feitas há 
t e m p o s  n a  m í d i a ,  é  
necessário prestar muita 

atenção e nunca receber notas com mancha rosa, pois 
elas estão automaticamente invalidadas pelo Banco 
Central.

cianorte,toledo, paranavai

Saiba 

Nossa equipe entrou em contato com o gerente bancário Sergio 

Vercezi Filho, do Banco do Brasil de Umuarama, para saber sua 

opinião a respeito da imagem que as agências bancárias fazem 

sobre os seus Correspondentes.

MAIS

Segundo ele, os Correspondentes Bancários são 
imprescindíveis para o Banco, pois auxiliam na 
diminuição das filas - devido ao grande fluxo de 
pessoas nas agências - e proporcionam maior 
agilidade e viabilidade no atendimento, sendo uma 
extensão do banco, visando sempre, é claro, o melhor 
para nossos clientes.                   

A Rede Enterpag está no mercado de Correspondente Bancário há mais de 8 anos, e desde então atua na área 
de prestação de serviços ligados a recebimento de contas, abertura de contas correntes e credenciamento de 
novos correspondentes. A empresa tem por objetivo prestar o melhor serviço, oferecendo suporte técnico e 
treinamentos, visando proporcionar satisfação e comodidade aos parceiros de trabalho e clientes.

O Poder do sorriso na conquista de clientes

O sorriso é uma expressão emocional muito 
utilizada pelos seres humanos, e é indispensável 
para motivar qualquer tipo de relacionamento. Ele 
alegra, encanta, cativa, anima e sugestiona a 
reciprocidade. É uma poderosa arma na conquista 
de clientes. Através dele, pode-se transmitir o 
sentimento de conforto, segurança, amabilidade, 
receptividade e satisfação. Oferecer apenas o 
produto ou objeto de desejo não é o suficiente para 
uma boa realização de venda, o homem busca 
muito mais do que isso, ele quer se sentir aceito, 
envolvido e bem relacionado. Utilizar-se, então, 
dessa ferramenta de aproximação é fundamental na 
conquista de tais objetivos. Portanto, sorria!

Espaço para o Correspondente
Pergunta feita ao Rodrigo da Farmácia ViaFarma na cidade de Toledo.

O que melhorou em seu estabelecimento, d
ser um Correspondente Bancário da Rede Enterpag?

´´Melhorou bastante o fluxo de pessoas na farmácia e consegui 
conquistar mais clientes, podendo assim, alem de satisfazer as suas 
necessidades de produtos e medicamentos, também proporcionar 
maior comodidade, recebendo então suas contas. Estou satisfeito em 
poder oferecer algo a mais aos meus clientes.´´

epois que você passou a 
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Saiba 

Nossa equipe entrou em contato com o gerente bancário Sergio 

Vercezi Filho, do Banco do Brasil de Umuarama, para saber sua 

opinião a respeito da imagem que as agências bancárias fazem 

sobre os seus Correspondentes.

MAIS

Segundo ele, os Correspondentes Bancários são 
imprescindíveis para o Banco, pois auxiliam na 
diminuição das filas (devido ao grande fluxo de pessoas 
nas agências) e proporcionam maior agilidade e 
viabilidade no atendimento, sendo uma alternativa 
confortável para os usuários  de todo o sistema 
financeiro, em especial  do Banco do Brasil.                   

Inaugurações

Nos meses de Março e Abril foram inauguradas seis lojas da Rede 
Enterpag no Estado do Paraná, nas cidades de Umuarama, 
Cascavel, Cianorte, Toledo, Paranavai e União da Vitória.  É com 
muita alegria que a empresa busca atender da melhor forma 
possível todos os clientes, que poderão realizar pagamentos de 
títulos e convênios, contratar financiamentos, abrir conta corrente, 
realizar saques e empréstimos consignados e efetuar recargas de 
celular de todas as operadoras.

É com grande prazer que lançamos nossa primeira edição do Informativo promovido pela Rede Enterpag Correspondente  
Bancário. Temos o viés de proporcionar aos nossos parceiros de sucesso mais informações sobre nossa área de negócios, oferecendo 
dicas de como se portarem perante  esse mercado, com depoimentos dos nossos correspondentes e agenciados.
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