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RESUMO 

 

Este trabalho discorre sobre o possível efeito do serviço de correspondente bancário, cuja 

definição, segundo Loureiro (2011), é todo e qualquer estabelecimento que oferece, além de 

suas atividades normais, serviços de instituições financeiras, sobre as receitas de mercadoria 

de um varejista de medicamentos e não medicamentos, ou seja, avaliar se a variável “Ter 

Correspondente Bancário”, isoladamente ou em conjunto com outras variáveis qualitativas, é 

significativa e gera impactos na venda de mercadorias da empresa como um todo, de tal forma 

que justifique as despesas fixas com funcionários, manutenção de equipamentos e segurança 

advindas deste serviço. 

 

Palavras-chave: Correspondente Bancário. Não Bancário. Transbordamento. Float. 
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ABSTRACT 

 

This article discusses the possible effects of correspondent banking services, whose definition, 

according to LOUREIRO (2011), is any institution that offers, in addition to their normal 

activities, services of financial institutions, on revenues of merchandise from a retailer drugs 

and non-drugs. In other words, assess whether the variable "Having Banking Correspondent", 

alone or in conjunction with other qualitative variables, is significant and impacts the sales of 

goods of this company, so that justifies the expenditure fixed with staff, equipment 

maintenance and safety arising from this service. 

 

Keywords: Correspondent Banking. No Banking. Spillover Effect. Float. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A figura do correspondente bancário e não bancário no Brasil atingiu seu ponto 

máximo em apenas nove anos de existência legal, conforme dados publicados na última 

pesquisa Ciab da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).  

Segundo a pesquisa, o número de correspondentes cresceu 19,26% ao ano nos 

últimos nove anos (CAGR)1, bem acima do crescimento das contas correntes e do próprio 

processo de bancarização no país, que segundo a mesma pesquisa cresceram, 

respectivamente, 6% e 8%. 

Apesar da imensa diferença entre os números, quando os mesmos são analisados 

nos últimos dois anos (2009 a 2011), percebe-se que o número de correspondentes cresceu 

apenas 4% ao ano (CAGR), enquanto o mesmo número de contas correntes e bancarização da 

população cresceram, respectivamente, 5,2% e 6,1%. 

De acordo com a pesquisa, esta diferença pode ser explicada pelo forte 

crescimento das operações com internet banking e, principalmente, do mobile banking, 

ferramentas que segundo a pesquisa Ciab da FEBRABAN atingirão quase 70 milhões de 

brasileiros em 2018. 

Além do surgimento de novas ferramentas de acesso à bancarização, o forte 

crescimento dos correspondentes nos últimos noves anos corroborou para o aumento da 

competitividade no setor, redução das margens praticadas, associado ao alto custo de pessoal, 

manutenção e, principalmente, de segurança. 

Desta forma, a atividade de forte cunho social e que desde a sua criação 

apresentava boas possibilidades de retorno financeiro, principalmente, devido os altos spreads 

cobrados e aos ganhos de float, atravessa agora um momento bastante conturbado, gerando 

desconfiança por parte de novos investidores e dos atuais participantes deste mercado. 

Em virtude disto, alguns correspondentes, em especial os não bancários, tendo em 

vista o alto custo de oportunidade do espaço físico em seus estabelecimentos, sentiram a 

necessidade de uma melhor avaliação deste serviço, o que dá luz ao escopo deste trabalho, 

uma vez que esta pesquisa procura discorrer sobre a necessidade dos correspondentes não 

bancários2 em avaliar a viabilidade dos seus negócios, não apenas sobre o aspecto do 

atingimento do ponto de equilíbrio financeiro, mas, principalmente, do impacto dessa 

                                                 
1 CAGR (Compound Annual Growth Rate) 
2 Pessoas jurídicas não financeiras que desenvolvem atividades financeiras típicas de bancos mediante contratos 
com instituições financeiras. 
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atividade em seu core business, ou seja, avaliar se o serviço de correspondente agrega valor à 

atividade principal desenvolvida pelos estabelecimentos. 

Não havendo maior oportunidade para realização desta pesquisa, um dos 

principais varejistas de medicamentos e não medicamentos do país, a Farmácia Pague Menos, 

com cerca de 5553 lojas espalhadas por todo o país, sendo 145 destas pontos de atendimentos 

para o recebimento de contas e, principalmente, um dos precursores do correspondente não 

bancário no país, decidiu avaliar se existe uma relação de causa e efeito deste serviço com 

suas vendas de mercadoria. 

Desta forma, em parceria com este varejista foi montada uma base com 39 

variáveis explicativas, organizadas sob a forma de uma seção cruzada ao longo de 4 anos de 

análise (2008, 2009, 2010 e 2011), onde foi possível, mediante várias regressões múltiplas 

ajustadas, inferir sobre a nulidade ou não do efeito do correspondente não bancário nas 

receitas de mercadorias de um dos maiores varejistas do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Informação atualizada da empresa até 30/09/2012. Data do último ITR divulgado. 
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2 CORRESPONDENTE BANCÁRIO E NÃO BANCÁRIO 

 

2.1 Definição  

 

De acordo com Loureiro (2011), o serviço de correspondente tem origem nas 

parcerias existentes entre um estabelecimento comercial típico4 ou instituição financeira com 

Bancos, onde além da atividade principal, o estabelecimento ou instituição financeira, 

mediante contrato ou convênio estabelecido com os bancos e aprovado pelo Banco Central do 

Brasil (BACEN), oferece serviços financeiros como empréstimos, depósitos à vista, 

pagamentos, reembolsos, análise de crédito, cadastro, entre outras. 

Apesar de comumente conhecido como correspondente bancário, os serviços de 

correspondência podem ser divididos de duas formas: bancário, quando a parceria ou 

convênio se dá entre instituições financeiras, conforme previsto na Resolução 1.865 do 

Conselho Monetário Nacional de 05 de setembro de 19915 e, por último, os serviços de 

correspondentes não bancários, quando os contratos com os bancos são estabelecidos por 

pessoas jurídicas não integrantes do sistema financeiro nacional, conforme Resolução 3.954 

do Conselho Monetário Nacional de 24 de fevereiro de 20116. 

Outra forma de identificar e classificar o serviço de correspondente como bancário 

e não bancário, a fim de evitar o possível erro de nomenclatura comentado no parágrafo 

acima, é, de acordo com Oliva (2007), perceber que os serviços não bancários tem um caráter 

acessório às atividades privativas de uma instituição financeira, como por exemplo, receber 

pagamentos, efetuar saques, realizar cadastros, receber e enviar documentações para 

empréstimos, ser agente de cobrança de instituições privadas não-financeiras, enfim, realizar 

atividades meio e nunca àquelas como por exemplo, conceder crédito mediante avaliação de 

risco, abrir conta corrente ou poupança e realizar aplicação e resgate de fundos de 

investimentos, pois estas são privativas de instituições financeiras ou correspondentes 

bancários. 

Ainda, segundo Oliva (2007), os correspondentes não bancários não assumem a 

responsabilidade pelo serviço, uma vez que esta continua sendo dos bancos, porém, são 

                                                 
4 Lotéricas, agência de correios, supermercados e farmácias são exemplos de estabelecimentos comerciais 
típicos. 
5 Resolução que estabelece a figura dos convênios entre instituições financeiras e empresas de atividades 
complementares ou subsidiárias para arrecadação de tributos como FGTS, INSS, ALT (Água, Luz e Telefone) e 
PIS. 
6 Resolução que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no Brasil. 
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proibidos de cobrar qualquer tarifa por conta própria, a não ser àquelas previstas pela 

instituição contratante ou de acordo com a legislação pertinente. 

Dito isto, o conceito do serviço de correspondência, seja ele bancário ou não 

bancário, teve como raiz a falta de eficiência das instituições financeiras e da própria 

iniciativa pública em desenvolver aparatos, sejam eles tecnológicos ou sociais, para instituir a 

bancarização no país, sendo necessário, como evidenciado ao longo deste trabalho, de 

iniciativas de agentes não financeiros privados, que apesar dos ganhos de float7, foram os 

reais responsáveis pela criação dos serviços de correspondentes e o início do processo de 

bancarização do país. 

 

2.2 Histórico do serviço de correspondente no Brasil 

 

Antes de discorrer sobre o histórico da figura do serviço de correspondente no 

Brasil, faz-se necessária uma pequena contextualização do cenário político econômico vivido 

pelo país no início da década de noventa, uma vez que o correspondente bancário e não 

bancário surgiu da identificação de oportunidades de ganhos financeiros decorrentes das 

famosas receitas inflacionárias8, que, segundo Cardoso (2002), representavam 35,7% das 

receitas geradas pelos bancos e aproximadamente 4% do PIB brasileiro em 1990, conforme a 

Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 – Receita Inflacionária dos Bancos Brasileiros 

Período 
Receita Inflacionária/PIB Receita Inflacionária/Receitas Totais

Unidade: % Unidade: % 
1990 4,0% 35,7%
1991 3,9% 42,3%
1992 4,0% 42,9%
1993 4,2% 35,3%
1994 2,0% 20,4%
1995 Sg 0,6%
1996 Sg Sg
1997 Sg Sg

Fonte: W. Baer, N. Nazmi / The Quarterly Review of Economics and Finance 40 (2000) 3-24, Tabela nº 3. 

 

 
 

                                                 
7 Ganho financeiro decorrente de aplicações financeiras de curto prazo, compromissadas ou não, com dinheiro de 
terceiros. 
8 Receitas decorrentes das altas taxas inflacionárias no país, que associadas à existência do float eram uma das 
principais fontes de ganhos das instituições financeiras. 
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Nesta fase de taxas inflacionárias absurdas, o sistema bancário brasileiro fazia 

mais caixa deixando os recursos estagnados em seu passivo que aplicando na atividade 

produtiva, o que contribuía ainda mais para a manutenção do processo inflacionário e a 

estagnação do país. 

Em virtude desta inércia do sistema financeiro e das falhas nos mecanismos de 

controle inflacionário, principalmente com o Plano Collor 1 e o famoso congelamento dos 

depósitos, preços e salários, que gerou uma freada brusca na demanda por ativos, o lado real 

da economia foi obrigado a buscar alternativas para não fechar as portas. 

Tais alternativas, em sua verdade, resumiram-se a possíveis receitas inflacionárias 

que os mesmos pudessem gerar, como por exemplo, especulações em ativos de curto prazo 

como caixa, contas a receber e estoques, gerando mais ineficiência no sistema financeiro, 

conforme os anos de 1991 e 1992 da Tabela 1 acima. 

Desta maneira, os ativos utilizados como capital de giro passaram a não mais 

compor a atividade fim das empresas, mas, principalmente, operações de cunho financeiro 

como, financiamento de dívidas de terceiros com altos spreads, compra e venda de ativos com 

altos ágios, enfim, as empresas passaram a exercer de forma desordenada, sem mensuração 

dos riscos e sem legislação específica, papeis de agentes financeiros, combinação que acabou 

culminando no encerramento de suas atividades 

Entretanto, alguns setores da economia, em especial os varejistas, enxergaram que 

seus pontos de vendas, muito mais que meros locais de comercialização de bens e serviços 

não financeiros, poderiam oferecer serviços que envolvessem ganhos de float, porém, com 

forte apelo junto à população no sentido da desburocratização, da conveniência, da segurança 

e da inovação e, mais, com o apoio das instituições governamentais. 

Assim sendo, no início da década de noventa, ocorreu um movimento que se 

inicia com a venda de vales-transportes por farmácias, lavanderias e supermercados, até então 

um serviço não oferecido pelas instituições financeiras, onde os varejistas tinham em média 

três dias para o repasse dos recursos obtidos com a venda aos detentores de origem dos vales 

vendidos. 

Além do fluxo de pessoas que circulavam nas lojas, o ganho financeiro do float 

àquela época compensava qualquer investimento em melhoria do serviço, fosse tecnológico 

ou simplesmente de atendimento, fato que permitiu aos varejistas crescer em números de 
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pontos, não somente focados em suas atividades principais, mais principalmente, pela alta 

rentabilidade do até então sem nome9 correspondente não bancário. 

Baseado neste crescimento de pontos de atendimentos, as concessionárias de 

energia, água e telefone enxergaram que ao ampliar seus postos de pagamentos promoveriam 

mais bem-estar aos usuários, uma vez que os mesmos evitariam as enormes filas dos bancos e, 

além de clientes mais satisfeitos, minimizariam os riscos de inadimplência. 

Sendo assim, no final do ano de 1992 os primeiros contratos com as operadoras 

foram realizados e, mesmo com a redução dos ganhos de float em 1995, conforme Tabela 1, 

os pontos de atendimentos não pararam de crescer, fazendo com que o Conselho Monetário 

Nacional (CMN), baseado nos modelos até então criados, como o das Farmácias Pague 

Menos10, elaborasse e, o Banco Central, por intermédio do então presidente, Armínio Fraga, 

publicasse a Resolução 2.640 de 25 de agosto de 1999 que dispunha sobre a contratação de 

correspondentes no país. 

Esta data ficou marcada como o início da institucionalização do serviço de 

correspondente no país, que ao longo da última década evolui não só em novos serviços, 

como a transferência de recursos em moeda estrangeira, por exemplo, bem como na 

velocidade de liquidação das operações realizadas. 

Até 2011, de acordo com pesquisa11 da FEBRABAN (Federação Brasileira dos 

Bancos), o número de correspondentes atingiu o patamar de 161 mil pontos, uma taxa de 

crescimento anual composta (CAGR) de 19,26% nos últimos nove anos. Além disso, o 

percentual de transações realizadas pelos correspondentes atingiu 5% do total realizado em 

2011. 

Entretanto, apesar de continuar crescendo, os serviços de correspondentes, de 

acordo com a pesquisa, tende a se estabilizar em virtude, principalmente, do crescimento das 

operações envolvendo internet banking e mobile banking, que já representou 24% de todas as 

transações bancárias realizadas no país em 2011. 

Além do crescimento das operações pela internet, o alto custo de manutenção dos 

estabelecimentos, associado aos riscos de assalto e à forte concorrência atual, tem contribuído 

para frear o ritmo de crescimento dos correspondentes no país, que de acordo com a pesquisa 
                                                 
9 Sem legislação específica. 
10 Empreendimentos Pague Menos S/A, empresa que comercializa medicamentos e não medicamentos, que 
iniciou suas atividades como correspondente não bancário em 1989 com a venda de vales-transportes em suas 
lojas e em 1992 assinou seu primeiro contrato com a Companhia de Água e Esgotos do Estado do Ceará 
(Cagece). Hoje as atividades de correspondente não bancário são exercidas por outra empresa do Grupo, a Pague 
Menos Serviços. 
11 20ª Pesquisa CIAB da FEBRABAN realizada em parceria com a Booz&Company com informações relativas a 
2011. 
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apresentou CAGR de apenas 4% entre 2009 e 2011, bem inferiores ao crescimento de 19,26% 

dos últimos nove anos (2002 a 2011). 

Sendo assim, o cenário atual de correspondentes bancários e não bancários no país 

é desafiador, o que justifica e contextualiza o estudo em questão, ou seja, será que o efeito 

transbordamento nos casos de correspondentes não bancário é suficiente para suprir o alto 

custo da estrutura e as baixas margens praticadas no mercado? 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.1 Contextualização 

 

Em virtude da estabilização do mercado de correspondentes e da forte tendência 

de queda para o futuro, de acordo com fatores apresentados acima, os estabelecimentos não 

bancários passaram a analisar a viabilidade financeira dos serviços prestados não somente 

pela ótica do negócio, mas, principalmente, pelo custo de oportunidade dos espaços ocupados 

dentro dos pontos de vendas, ou seja, se o ROIC12 (Return on Invested Capital) dos serviços 

financeiros é competitivo diante da operação principal. 

Apesar da análise de rentabilidade ser simples, alguns estabelecimentos tiveram 

dificuldades em avaliar se os serviços financeiros prestados geravam fluxo de receitas para as 

atividades principais, ou seja, se a atividade de correspondente, apesar de suas baixas margens 

e, em alguns pontos, inviabilidade financeira, era importante para o consumo de outros 

produtos e/ou serviços dos estabelecimentos. 

Sendo assim, surge a necessidade destes estabelecimentos em analisar, do ponto 

de vista estatístico, a significância do serviço de correspondência e, se de alguma forma, as 

receitas de vendas de mercadorias e serviços eram afetadas por estes, com intuito de ajustar as 

bases de comparação para decisão de encerrar ou não os serviços de correspondência. 

 

3.2 Estudo de caso 

 

Uma vez contextualizada a necessidade e importância do estudo dos possíveis 

efeitos dos serviços de correspondência sobre as vendas dos estabelecimentos não bancários, 

associada à necessidade de um dos maiores varejistas de medicamentos e não medicamentos 

do país em avaliar se os serviços de correspondente gera algum efeito sobre as receitas de 

mercadorias, é que surge o escopo desta dissertação. 

Escopo este que vai além da esfera empresarial, uma vez que a companhia em 

questão foi uma das precursoras do correspondente não bancário no país tendo, de acordo com 

os últimos dados disponibilizados pela Companhia aproximadamente 145 lojas de suas 48913 

com este serviço em cerca de cinco estados da região nordeste. Assim sendo, em caso de 

                                                 
12 ROIC – Sigla em inglês que significa Retorno sobre o Capital Investido. 
13 Informação procedente do Formulário de Referência da companhia em 30/08/2012, com relação ao ano de 
2011. 



16 
 

interrupção dos serviços, muitos de seus clientes, pessoas físicas e jurídicas, serão fortemente 

impactados. 

Desta forma, dada à relevância do objeto desta pesquisa para a sociedade e, 

principalmente para a Companhia, faz-se necessário antes das definições sobre o tipo de 

pesquisa e abordagem econométrica, discorrer sobre a Companhia e suas relações com os 

serviços de correspondência. 

 

3.2.1 Empreendimentos Pague Menos S.A (“Companhia”) 

 

De acordo com as últimas informações trimestrais (ITR) publicadas no site da 

CVM, a Companhia é a maior rede de farmácias do Brasil em número de lojas (exceto em 

2009) e em volume de vendas, desde 2006, segundo o ranking por empresas divulgado pela 

Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA), atuando no 

mercado de varejo de especialidade, com foco em medicamentos de referência (marca) e 

genéricos, sujeitos à prescrição médica, produtos OTC, incluindo medicamentos isentos de 

prescrição, produtos polivitamínicos e de perfumaria, os quais incluem artigos de higiene e 

beleza compondo aproximadamente 11 mil itens adquiridos de mais de 300 fornecedores. 

A atividade, enquanto varejista de medicamentos e não-medicamentos, iniciou-se 

em 1981 com uma farmácia na cidade de Fortaleza e até a data desta publicação é a única rede 

de farmácias com presença em todos os Estados do País e Distrito Federal.  

Em 30 de setembro de 2012, possuía 555 lojas em funcionamento e 60 lojas em 

construção empregando mais de 15 mil pessoas em mais de 200 municípios. De acordo com 

os gestores, as lojas estão localizadas em pontos estratégicos com layout e mix de produtos 

adequados ao público-alvo de cada região que a companhia tem atuado.  

Ainda segundo a companhia, todo o crescimento deu-se exclusivamente de forma 

orgânica e, nesses últimos 31 anos de história, foram responsáveis pela prospecção de pontos 

e pela abertura de todas as lojas.  

Com relação aos dados financeiros, no período compreendido entre 31 de 

dezembro de 2009 e 31 de dezembro de 2011, a companhia obteve uma taxa anual de 

crescimento composto (CAGR) da receita bruta de 24,5% ao ano. No período compreendido 

entre 30 de junho de 2010 e 30 de junho de 2012, taxa anual de crescimento composto 

(CAGR) da receita bruta do segundo trimestre evolui para 25,1% ao ano. 

Já nos períodos entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2009 

e 31 de dezembro de 2011, a receita bruta cresceu 55,0%, passando de R$1,86 bilhão para 



17 
 

R$2,87 bilhões, respectivamente. Neste período, o EBITDA14 cresceu 111,5%, passando de 

R$109,7 milhões em 2009 para R$232,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2011. No período entre os semestres findos em 30 de junho de 2010 e 30 de 

junho de 2012, a receita bruta cresceu 56,6%, passando de R$1,03 bilhão para R$1,611 

bilhão, respectivamente.  

Com relação aos serviços de correspondente não bancário, a Companhia, de forma 

inovadora e pioneira, iniciou o recebimento de contas de água, luz, telefone e venda de vales-

transportes doze anos antes da regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional. Hoje, em 

média, são atendidos cerca de 1,5 milhão de clientes por mês, que giram cerca de R$ 6 bilhões 

por ano em volume financeiro. 

Com relação à presença geográfica dos serviços financeiros, em 2008 existiam 

137 lojas em um total de 301, ou seja, uma razão de 45,5%. Já em 2011, existiam 145 lojas 

para um total de 489, apenas 29,6% dos pontos de vendas apresentavam o serviço15. 

Tal queda, segundo a Companhia, tinha forte influência do alto custo de segurança 

que as novas praças prospectadas ofereciam, das baixas margens praticadas no mercado e, 

principalmente, do não oferecimento do serviço por parte dos concorrentes, cuja maior 

expertise nas áreas referenciava que tais serviços não faziam parte do estilo de vida dos seus 

clientes. 

Desta forma, em meados de 2012, a Companhia decidiu iniciar tratativas com uma 

de suas partes relacionadas, responsável pela gestão, operacionalização e acompanhamento 

dos serviços não bancários, a Pague Menos Serviços16, para avaliar o modelo de negócios, 

principalmente, a viabilidade econômica dos serviços dentro das farmácias. É nesse momento 

que se iniciam os primeiros passos para esta pesquisa. 

 

3.2.2 Tipo de pesquisa e metodologia aplicada 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foi realizada uma Pesquisa Exploratória17, 

cuja intenção se manifestou pela busca de uma(s) resposta(s) acerca do efeito da variável “Ter 

Correspondente Bancário” sobre as receitas de mercadorias das Farmácias Pague Menos.  

                                                 
14 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization). 
15 Informações repassadas pela Companhia. 
16 Empresa do Grupo Pague Menos criada em 1996, com intuito de modernizar e profissionalizar os serviços de 
corresponde não bancário. 
17 As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 
ideias, com vistas na formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 
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Escolhidos o objeto e o tipo de pesquisa, foi hora de identificar as características 

da empresa a ser analisada e quais dados serviriam de base para a modelagem econométrica. 

Desta forma, com o intuito de facilitar o entendimento do Estudo de Caso para o leitor, 

dividiu-se o mesmo nas seguintes etapas: 

1. Identificação do Objeto da Pesquisa: Conforme mencionado acima, o objeto 

da Pesquisa seria avaliar os efeitos do Correspondente Bancário sobre as 

receitas de mercadoria de uma varejista de medicamentos e não medicamentos, 

Farmácia Pague Menos; 

2. Definição do Tipo de Pesquisa: Da mesma forma que o item anterior, o tipo 

de pesquisa a ser utilizado já foi mencionado como sendo de caráter 

exploratório;  

3. Seleção da empresa: A seleção da empresa a ser estudada seguiu os seguintes 

critérios; presença nacional, prestar serviços de correspondente, ser de capital 

aberto, cujas informações pudessem ser disponibilizadas e, principalmente, 

oferecer os serviços financeiros por mais de três anos; 

4. Montagem da Base de Dados: Foram coletadas 43 informações qualitativas e 

quantitativas sobre todas as lojas das Farmácias Pague Menos durante o 

período de quatro anos, conforme Quadro 1 a seguir;  

5. Definição da abordagem econométrica a ser utilizada: Conforme Seção 4; 

6. Realização dos testes de aderência do modelo: Conforme Seção 4;  

7. Apresentação dos resultados e conclusões do Estudo: Conforme Seções 5 e 

6. 

 

Quadro 1 – Lista de variáveis com as respectivas legendas utilizadas no Modelo 
Econométrico 

Variáveis Qualitativas e Quantitativas 
Ame – Se tem Atendimentos 
de Medicamentos Especiais 

r2009 – Receita por Loja de 
2009 

Própria – Quantas Lojas nossas 
existem no Município? 

Ar-condicionado – Tem Ar-
condicionado? 

Novas – Quantas Lojas Novas 
existem no Município? 

Manipulação – São Lojas com 
Laboratório de Manipulação? 

area_vendas – Metragem da 
Área de Vendas da Loja 

Layout – As Lojas possuem 
Layout em L? 

idade_60 – Quantidade de 
Pessoas acima de 60 anos no 
Município 

CB – Oferece Serviços de 
Correspondente? 

Homens – Quantidade de 
Homens na população do 
Município 

C1 – Quantidade de 
Domicílios na Classe C1 no 
Município 

Continua
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Conclusão
Quadro 1 – Lista de variáveis com as respectivas legendas utilizadas no Modelo 
Econométrico 

Variáveis Qualitativas e Quantitativas 
Concorrentes – Quantos 
Concorrentes da Abrafarma 
possui o Município da Loja? 

A2 – Quantidade de 
Domicílios na Classe A2 no 
Município 

idade_50_a_59 – Quantidade 
de Pessoas entre 50 e 59 anos 
no Município 

D1 – Quantidade de 
Domicílios na Classe D no 
Município 

Escritório – As Lojas possuem 
escritório regional? 

C2 – Quantidade de 
Domicílios na Classe C2 no 
Município 

Delivery – Possui Delivery? 
B1 – Quantidade de 
Domicílios na Classe B1 no 
Município 

idade_10_a_14 – Quantidade 
de Pessoas entre 10 e 14 anos 
no Município 

E – Quantidade de Domicílios 
na Classe E no Município 

Aluguel – Se são próprias ou 
alugadas de Terceiros? 

idade_35_a_49 – Quantidade 
de Pessoas entre 35 e 49 anos 
no Município 

Estacionamento – Possui 
Estacionamento? 

r2008 – Receita por Loja de 
2008 

Mulheres – Quantidade de 
Mulheres na população do 
Município 

Firjan – Índice Firjan do 
Município 

Revestimento – As Lojas são 
Revestidas? 

idade_15_a_19 – Quantidade 
de Pessoas entre 15 e 19 anos 
no Município 

FP – È Farmácia Popular? 
r2011 – Receita por Loja de 
2011 

idade_9 – Quantidade de 
Pessoas entre 0 e 9 anos no 
Município 

Horário – Funcionam 24 
Horas? 

IPC – Índice de Potencial de 
Consumo de Medicamentos no 
Município 

B2 – Quantidade de 
Domicílios na Classe B2 no 
Município 

Influência – Quantos 
Municípios existem num raio 
de 30Km do Município da 
Loja? 

A1 – Quantidade de 
Domicílios na Classe A1 no 
Município 

idade_20_a_24 – Quantidade 
de Pessoas entre 20 e 24 anos 
no Município 

PIB – PIB do Município 
r2010 – Receita por Loja de 
2010 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 
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4 ABORDAGEM ECONOMÉTRICA 

 

4.1 Tipos de pesquisa e metodologia aplicada 

 

Para o desenvolvimento do modelo econométrico, os dados foram organizados de 

forma cruzada18, tendo em vista que a maioria das variáveis explicativas utilizadas nas 

regressões múltiplas eram dummies, ou seja, informações qualitativas das lojas analisadas. 

Desta forma, uma vez estabelecida a base de dados por ano de análise, utilizou-se 

o seguinte arcabouço econométrico como forma de avaliar a significância das variáveis 

explicativas, principalmente, àquela relacionada ao serviço de correspondente bancário e não 

bancário, bem como os testes de especificação e diagnósticos necessários. 

Dada à quantidade de variáveis explicativas, utilizou-se um modelo de regressão 

linear múltipla com N observações, uma constante e (K-1) observações e tendo como 

estimador o método dos mínimos quadrados. De acordo com Gujarati (2006), este modelo 

pode ser explicado matematicamente como:  

 

	 	 ∗ 	 ⋯ ∗    (1)

 

onde: 

t é o marcador de tempo, variando de 1 até N; 

Y(t) é o valor da variável dependente no período t; 

b   é o termo constante; 

(t) é o valor da j-ésima variável independente no período t, com j variando de 1 a (k-1); 

bj  é o j-ésimo coeficiente associado à k-ésima variável independente; 

e (t) é resíduo ou distúrbio aleatório no período t. 

Em termos de notação matricial, isto equivale a: 

 

 (2)

 

onde: 

Y é um vetor de dimensão N contendo as observações da variável dependente;  

b é um vetor de dimensão k contendo a constante e os coeficientes das (k-1) variáveis 

independentes;  

                                                 
18 Seção Cruzada (Cross Section) – Modelo de Organização de dados de séries temporais onde as variáveis são 
estáticas ao longo dos períodos analisados 
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X é uma matriz de dimensão (N x k) contendo todas as observações das variáveis 

independentes (inclusive uma coluna só com valores iguais a um para a constante); 

 é um vetor de dimensão N contendo os distúrbios aleatórios. 

O método dos mínimos quadrados ordinários produz o vetor b como estimativa 

para o vetor teórico dos coeficientes b’s pela fórmula: 

 

	  (3)

 

4.2 Exercício empírico 

 

Após as conceituações do modelo econométrico a ser utilizado, bem como da 

forma de organização dos dados coletados na sede da Companhia, tem-se que, uma vez 

criadas as seções cruzadas para cada ano de análise, utilizou-se como variável independente, 

na maioria das vezes, a receita bruta por loja independente de qualquer classificação 

geográfica. Apenas em algumas simulações (Seção 2), utilizou-se a receita bruta por m² para 

cada período de tempo como variável explicada, buscando identificar, desta forma, se a 

variável área de vendas influenciava na não significância do correspondente bancário e não 

bancário. 

Desta forma, com relação às variáveis explicativas, foram utilizadas incialmente 

39 variáveis entre quantitativas e qualitativas, sendo estas últimas classificadas enquanto 

dummies, onde 1(Um) significava “Sim” e 0(Zero) significa “Não”. 

Como forma de facilitar o entendimento do estudo, as análises foram divididas em 

duas seções: a primeira utilizava como variável dependente a receita bruta por loja para cada 

período, enquanto a segunda utilizava a receita bruta por m² como variável explicada. 

Após esta primeira classificação, as análises foram divididas em três tranches, 

conforme o Tabela 2 a seguir, com o seguinte critério de definição: uma vez rodadas19 as 

regressões múltiplas, ajustadas por White20 para cada período de tempo considerado (2008, 

2009, 2010 e 2011), as variáveis que não se mostrassem significativas a um P-value de 10% 

em todos os anos seriam automaticamente excluídas da nova tranche. O intuito destes cortes 

era, em principio ajustar o modelo, mas, principalmente, evitar distorções de significância 

entre as variáveis no decorrer dos períodos analisados. 

                                                 
19 Utilizando o software Eviews versão 7.0. 
20 Referência ao teste de heterocedasticidade. 
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Além do estabelecimento das seções e das tranches, a variável explicativa, cujo 

objeto da pesquisa estava relacionado, “Possuir o Serviço de Correspondente”, não foi 

considerada nas primeiras simulações das tranches 2 e 3 nas duas seções e sim, logo após o 

estabelecimento das variáveis significativas a P-value de 10% em todos os anos, onde uma 

nova regressão, nos mesmos moldes da anterior era rodada para avaliar se esta variável 

explicava ou não a P-value de 10%, e se trazia mais ajuste ao modelo do ponto de vista do 

coeficiente de determinação ajustado. 

 

Tabela 2 – Estrutura do Modelo – Lista de Seções e Tranches 

Seções Tranches Anos de Análise 
Variáveis Explicativas 

(Incluindo o coeficiente) 

Seção 1 
Tranche 1 2008, 2009, 2010 e 2011 40 
Tranche 2 2008, 2009, 2010 e 2011 22 
Tranche 3 2008, 2009, 2010 e 2011 21 

Seção 2 
Tranche 1 2008, 2009, 2010 e 2011 39 
Tranche 2 2008, 2009, 2010 e 2011 19 
Tranche 3 2008, 2009, 2010 e 2011 15 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

De acordo com os resultados contidos na primeira regressão múltipla, onde as 39 

variáveis explicativas do Quadro 1 foram utilizadas, percebeu-se que boa parte das variáveis 

explicativas utilizadas pelo modelo era insignificante a um P-value de 10%, independente do 

período analisado e incluindo a própria variável objeto da pesquisa, de acordo com a Tabela 3 

a seguir. Desta forma, identificou-se que a grande quantidade de variáveis provocava ruídos 

no modelo e, que a melhor forma de eliminá-los seria realizar novos testes com menos 

variáveis.  

 

Tabela 3 – Resultado da Análise de Regressão Múltipla com 39 Variáveis Explicativas mais a 
Constante  

Variáveis Explicativas Prob. -2008 Prob. -2009 Prob. -2010 Prob. -2011 
C 0,1027 0,4794 0,4041 0,7748
A1 0,1615 0,1820 0,1097 0,0629
A2 0,1260 0,2022 0,3255 0,4684
ALUGUEL 0,8710 0,3247 0,9346 0,0473
AME 0,1559 0,3780 0,2850 0,7382
AR_CONDICIONADO 0,0723 0,4464 0,0120 0,0620
AREA_VENDAS 0,3732 0,3411 0,8609 0,1656
B1 0,4854 0,7076 0,2422 0,3060
B2 0,0556 0,2960 0,7915 0,2463
C1 0,7653 0,6316 0,4208 0,5648
C2 0,0232 0,1882 0,8237 0,0869
CB 0,8495 0,6512 0,3816 0,5382
CONCORRENTES 0,1063 0,1053 0,5589 0,0343
D1 0,1466 0,6174 0,2667 0,7565
E 0,1863 0,6357 0,9113 0,7552
ESTACIONAMENTO 0,5120 0,6489 0,0576 0,0942
FIRJAN 0,4558 0,2239 0,1558 0,1222
FP 0,1081 0,0173 0,0000 0,0000
HOMENS 0,0073 0,1133 0,0037 0,0169
HORARIO 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
IDADE_10_A_14 0,7887 0,3022 0,3056 0,1876
IDADE_15_A_19 0,2435 0,7441 0,5904 0,3988
IDADE_20_A_24 0,9691 0,4520 0,3981 0,1020
IDADE_25_A_34 0,4588 0,1377 0,0233 0,1881
IDADE_35_A_49 0,2063 0,6159 0,2539 0,5706
IDADE_50_A_59 0,4641 0,5850 0,9250 0,8824
IDADE_60 0,3541 0,3928 0,6692 0,7635
IDADE_9 0,7742 0,2472 0,1791 0,0375
INFLUENCIA 0,1962 0,4410 0,2594 0,1566
IPC 0,6170 0,3127 0,6073 0,4440
LAYOUT 0,0229 0,2345 0,0225 0,0636

Continua
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Conclusão
Tabela 3 – Resultado da Análise de Regressão Múltipla com 39 Variáveis Explicativas mais 
a Constante 

Variáveis Explicativas Prob. -2008 Prob. -2009 Prob. -2010 Prob. -2011 
MANIPULACAO 0,0564 0,0353 0,1219 0,0092
MULHERES 0,0092 0,1928 0,0229 0,0359
NOVAS 0,1468 0,1419 0,0696 0,0020
PIB 0,1405 0,6250 0,1353 0,5133
PROPRIAS 0,0688 0,1304 0,0153 0,1068
REVESTIMENTO 0,0046 0,3103 0,0000 0,0000
SHOPPING 0,4296 0,8273 0,0473 0,0219
ESCRITORIO 0,0812 0,1120 0,0000 0,0138
DELIVERY 0,0130 0,0001 0,0000 0,0000

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

5.1 Seção 1 – Tranche 1 

 

Em virtude da necessidade de eliminação de algumas variáveis na tentativa de 

ajuste do modelo, utilizou-se como parâmetro para as exclusões as variáveis estimadas pelo 

critério de regressão acima cujo P-value fosse maior que 10% em todos os quatro anos 

analisados. Desta forma, as variáveis da Tabela 4 a seguir deveriam ser eliminadas para que se 

procedesse a uma nova regressão.  

 

Tabela 4 – Variáveis Excluídas para o início da Tranche 2 pelo critério do P-value acima de 
10%  

Variáveis Explicativas Prob. -2008 Prob. -2009 Prob. -2010 Prob. -2011 
A2 0,1260 0,2022 0,3255 0,4684
AME 0,1559 0,3780 0,2850 0,7382
AREA_VENDAS 0,3732 0,3411 0,8609 0,1656
B1 0,4854 0,7076 0,2422 0,3060
C1 0,7653 0,6316 0,4208 0,5648
CB 0,8495 0,6512 0,3816 0,5382
D1 0,1466 0,6174 0,2667 0,7565
E 0,1863 0,6357 0,9113 0,7552
FIRJAN 0,4558 0,2239 0,1558 0,1222
IDADE_10_A_14 0,7887 0,3022 0,3056 0,1876
IDADE_15_A_19 0,2435 0,7441 0,5904 0,3988
IDADE_20_A_24 0,9691 0,4520 0,3981 0,1020
IDADE_35_A_49 0,2063 0,6159 0,2539 0,5706
IDADE_50_A_59 0,4641 0,5850 0,9250 0,8824
IDADE_60 0,3541 0,3928 0,6692 0,7635
INFLUENCIA 0,1962 0,4410 0,2594 0,1566
IPC 0,6170 0,3127 0,6073 0,4440
PIB 0,1405 0,6250 0,1353 0,5133

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 
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5.2 Seção 1 – Tranche 2 

 

Assim sendo, as 18 variáveis na Tabela 4 acima foram excluídas para que uma 

nova regressão fosse realizada. Os resultados serão evidenciados na Tabela 5, onde é possível 

perceber o maior grau de explicação do modelo através da maior significância das variáveis 

utilizadas. 

 

Tabela 5 – Resultado do modelo com a exclusão das 18 variáveis insignficantes em todos os 
anos da Tranche 1 

Variáveis Prob. -2008 Prob. -2009 Prob. -2010 Prob. -2011 
C 0,0000 0,0000 0,1579 0,0000
A1 0,0009 0,0003 0,0008 0,0000
A2 0,0146 0,0006 0,0153 0,0002
ALUGUEL 0,9483 0,4073 0,8071 0,0482
AR_CONDICIONADO 0,0417 0,1886 0,0245 0,0700
C2 0,3753 0,7596 0,5805 0,0974
CONCORRENTES 0,9180 0,0180 0,0696 0,0002
ESTACIONAMENTO 0,3055 0,9622 0,0232 0,0085
FP 0,7595 0,0997 0,0000 0,0000
HOMENS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
HORARIO 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
IDADE_25_A_34 0,5796 0,0871 0,4430 0,7224
IDADE_9 0,0386 0,0019 0,0000 0,0000
LAYOUT 0,1699 0,5203 0,0344 0,0880
MANIPULACAO 0,0032 0,0020 0,0139 0,0144
MULHERES 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002
NOVAS 0,7325 0,8769 0,1237 0,3398
PROPRIAS 0,0010 0,0001 0,0000 0,0000
REVESTIMENTO 0,0109 0,2099 0,0000 0,0000
SHOPPING 0,0789 0,4204 0,0457 0,0038
ESCRITORIO 0,0436 0,0399 0,0018 0,0081
DELIVERY 0,0030 0,0000 0,0000 0,0000

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

Desta forma, conforme a Tabela 5, conseguiu-se reduzir o número de variáveis 

explicativas de 39 na Tranche 1 para 21, minimizando os ruídos e trazendo um maior ajuste 

ao modelo. Além disso, algumas variáveis tiveram um comportamento mais ajustado quando 

feita uma análise empírica destas relações, como, por exemplo, a presença de pessoas abaixo 

de 9 anos idade, que mostrou-se significante em mais anos da análise, o que é bem intuitivo, 

uma vez que a empresa é reconhecida nacionalmente como um dos maiores vendedores de 

fraldas e artigos para bebês. 
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Entretanto, apesar do maior ajuste do modelo na Tranche 2, percebe-se que ainda 

existem variáveis cujos P-value estão acima de 10% de nível de significância em todos os 

anos da pesquisa. Desta forma, iniciou-se um novo processo de exclusão, com o mesmo 

critério anterior, porém agora, apenas uma das variáveis, conforme Tabela 6 a seguir, não foi 

significante em todos os anos analisados. 

 

Tabela 6 – Variável Excluída para o início da Tranche 3 pelo critério do P-value acima de 
10% 

Variável Prob. -2008 Prob. -2009 Prob. -2010 Prob. -2011 
NOVAS 0,7325 0,8769 0,1237 0,3398

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

5.3 Seção 1 – Tranche 3 

 

Para o início da Tranche 3 da Seção 1, percebe-se um modelo bem mais ajustado 

em relação à significância das variáveis, dado que apenas uma variável não foi significativa 

em todos anos. Desta forma, assim como nas duas primeiras Tranches, a variável NOVAS, ou 

melhor dizendo, “Quantidade de Lojas Novas21 da Companhia no Município, será excluída do 

range de variáveis elegíveis para uma nova regressão. 

Nesta nova regressão, foram consideradas apenas as 20 variáveis que melhor 

explicam a receita de mercadorias da Companhia analisada, evidenciadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Resultado do modelo com a exclusão da variável não significativa em todos os 
anos da Tranche 2 

Variáveis Prob. -2008 Prob. -2009 Prob. -2010 Prob. -2011 
C 0,0000 0,0000 0,3622 0,0000
A1 0,0005 0,0002 0,0024 0,0000
A2 0,0100 0,0005 0,0366 0,0002
ALUGUEL 0,9683 0,4125 0,8230 0,0410
AR_CONDICIONADO 0,0429 0,1743 0,0149 0,0493
C2 0,4123 0,7358 0,7894 0,0934
CONCORRENTES 0,8797 0,0158 0,0957 0,0003
ESTACIONAMENTO 0,2705 0,9754 0,0385 0,0116
FP 0,8566 0,0875 0,0000 0,0000
HOMENS 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000
HORARIO 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
IDADE_25_A_34 0,5522 0,0928 0,2684 0,5747
IDADE_9 0,0226 0,0013 0,0000 0,0000
LAYOUT 0,1653 0,5214 0,0363 0,0892

Continua

                                                 
21 Considerada pela Companhia como toda loja que tiver menos de um ano datadas a partir da inauguração. 
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Conclusão
Tabela 7 – Resultado do modelo com a exclusão da variável não significativa em todos os 
anos da Tranche 2 

Variáveis Prob. -2008 Prob. -2009 Prob. -2010 Prob. -2011 
MANIPULACAO 0,0032 0,0020 0,0110 0,0135
MULHERES 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002
PROPRIAS 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000
REVESTIMENTO 0,0101 0,2113 0,0000 0,0000
SHOPPING 0,0800 0,4129 0,0436 0,0032
ESCRITORIO 0,0430 0,0398 0,0023 0,0083
DELIVERY 0,0032 0,0000 0,0000 0,0000

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

Após o encerramento da Tranche 3 da pesquisa, percebe-se que o modelo 

apresentava pouquíssimas variáveis não significativas a P-value de 10% e com níveis 

elevados de coeficiente de determinação para todos os anos. A única variável que destoou foi 

a “quantidade de pessoas com idade entre 25 e 24 anos”, que em 2009 se mostrou 

significativa, mas nos demais anos apresentou comportamento contrário. 

 

5.4 Seção 2 – Tranche 1, 2 e 3 

 

Com relação às análises da Seção 2, percebeu-se que o fato de utilizar-se a receita 

bruta por m² como variável dependente não melhorou a performance explicativa do modelo, 

pelo contrário, conforme a Tabela 8 a seguir. Além disso, só corrobora com a hipótese de que 

o tamanho da loja é ineficiente quando o mix de vendas é inadequado, ou seja, de nada 

adianta ter área de vendas maior se os produtos e serviços oferecidos não atendem à demanda 

dos consumidores.  

 

Tabela 8 – Comparativo do R² Ajustado das Tranches 1, 2 e 3 das Seções 1 e 2 

Seções Tranches 
Coeficiente de Determinação Ajustado 

Anos 
2008 2009 2010 2011 

Seção 1 
1 41,1% 38,1% 52,6% 55,4%
2 35,0% 35,4% 50,5% 51,6%
3 35,2% 35,6% 50,3% 51,6%

Seção 2 
1 23,3% 23,5% 36,5% 41,8%
2 18,9% 22,3% 33,9% 38,9%
3 18,9% 22,6% 33,9% 39,0%

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 
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Enfim, pela Tabela 8, confirma-se que o modelo cuja variável explicativa é a 

Receita Bruta por m² apresenta menores ajustes em todas as Tranches, corroborando, 

inclusive, com o resultado da variável área de vendas na Seção 1, que não se mostrou 

significativa. 

 

5.5 Análise da variável CB – “Serviço de Correspondente Bancário” 

 

Apesar das análises acima evidenciarem quais variáveis em conjunto melhor 

explicam a receita bruta da Companhia, ainda resta avaliar, de forma isolada e em conjunto, 

se a variável “Ser Correspondente Bancário” tem qualquer influência nas receitas da 

Varejista. 

Pelas análises da Tranche 1, percebeu-se que a variável não foi significativa a P-

value de 10% em nenhum dos períodos observados, sendo desta forma excluída das duas 

tranches seguintes. 

Entretanto, como forma de esgotamento de todas as análises possíveis envolvendo 

a mesma, decidiu-se por incluí-la nas duas tranches em conjunto com as demais variáveis 

escolhidas, bem como rodar uma regressão simples entre as receitas de mercadorias por loja e 

a variável dummy, prestar ou não serviços de correspondentes. 

Desta maneira, as análises mostraram os seguintes resultados: 

 

Tabela 9 – Regressão simples envolvendo a variável correspondente bancário e a receita por 
loja anual 

Variáveis Prob. -2008 Prob. -2009 Prob. -2010 Prob. -2011 
C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
CB 0,3548 0,8351 0,0164 0,0000

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

Apesar de a variável correspondente bancário ser significativa em 2010 e 2011, 

conforme a Tabela 9, quando avalia-se a regressão em termos de R² ajustado, percebe-se que 

o modelo em nada explica as receitas por loja dos anos, conforme a Tabela 10 a seguir.  

 

Tabela 10 – R² ajustado por Ano da Regressão Simples 
Item 2008 2009 2010 2011 

R2 Ajustado 0,0028 0,0001 0,0134 0,0352
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 
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Além da análise de regressão simples evidenciada nas tabelas acima, para afastar 

qualquer possibilidade de influência do serviço de correspondente sobre as receitas de 

mercadorias das lojas da Companhia, foram feitas novas regressões incluindo a variável 

Correspondente Bancário nas Tranches 2 e 3 da Seção 1. Desta forma têm-se os seguintes 

resultados. 

 

Tabela 11 – Resultado do modelo com a inclusão da variável CB – Correspondente Bancário 
em todos os anos da Tranche 2 

Variáveis Prob. -2008 Prob. -2009 Prob. -2010 Prob. -2011 
C 0,0000 0,0001 0,2969 0,0000
A1 0,0008 0,0002 0,0005 0,0000
A2 0,0133 0,0005 0,0086 0,0002
ALUGUEL 0,9625 0,4064 0,8047 0,0492
AR_CONDICIONADO 0,0385 0,1840 0,0168 0,0634
C2 0,4175 0,8002 0,4425 0,0910
CONCORRENTES 0,9834 0,0321 0,1594 0,0008
ESTACIONAMENTO 0,3027 0,9545 0,0223 0,0086
FP 0,7669 0,1003 0,0000 0,0000
HOMENS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
HORARIO 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
IDADE_25_A_34 0,6136 0,1016 0,3519 0,6761
IDADE_9 0,0387 0,0021 0,0000 0,0000
LAYOUT 0,1606 0,5063 0,0223 0,0786
MANIPULACAO 0,0044 0,0033 0,0255 0,0168
MULHERES 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003
NOVAS 0,7245 0,8890 0,1486 0,3626
PROPRIAS 0,0009 0,0001 0,0000 0,0000
REVESTIMENTO 0,0077 0,2076 0,0000 0,0000
SHOPPING 0,0781 0,4150 0,0425 0,0039
ESCRITORIO 0,0415 0,0396 0,0016 0,0077
DELIVERY 0,0033 0,0000 0,0000 0,0001
CB 0,7546 0,8066 0,0704 0,5627

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

Tabela 12 – Resultado do modelo com a inclusão da variável CB – Correspondente Bancário 
em todos os anos da Tranche 3 

Variáveis Prob. -2008 Prob. -2009 Prob. -2010 Prob. -2011 
C 0,0000 0,0000 0,5789 0,0000
A1 0,0004 0,0001 0,0012 0,0000
A2 0,0092 0,0004 0,0177 0,0002
ALUGUEL 0,9822 0,4113 0,8195 0,0422
AR_CONDICIONADO 0,0397 0,1693 0,0098 0,0440
C2 0,4561 0,7816 0,6080 0,1255
CONCORRENTES 0,9457 0,0283 0,2076 0,0009
ESTACIONAMENTO 0,2687 0,9659 0,0347 0,0114
FP 0,8692 0,0893 0,0000 0,0000

Continua
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Conclusão
Tabela 12 – Resultado do modelo com a inclusão da variável CB – Correspondente 
Bancário em todos os anos da Tranche 3 

Variáveis Prob. -2008 Prob. -2009 Prob. -2010 Prob. -2011 
HOMENS 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000
HORARIO 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
IDADE_25_A_34 0,5819 0,1065 0,2055 0,5323
IDADE_9 0,0251 0,0016 0,0000 0,0000
LAYOUT 0,1571 0,5066 0,0230 0,0786
MANIPULACAO 0,0042 0,0032 0,0221 0,0161
MULHERES 0,0000 0,0000 0,0002 0,0003
PROPRIAS 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000
REVESTIMENTO 0,0072 0,2085 0,0000 0,0000
SHOPPING 0,0793 0,4073 0,0405 0,0033
ESCRITORIO 0,0410 0,0395 0,0019 0,0078
DELIVERY 0,0035 0,0000 0,0000 0,0001
CB 0,7672 0,7973 0,0592 0,5143

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

Desta forma, pelo exposto nas análises acima, comprova-se que a variável “Ser 

Correspondente Bancário” não influencia as receitas de mercadorias das Farmácias Pague 

Menos, podendo esta proceder com a interrupção do serviço sem, importante ressalvar, 

prejudicar ou por em risco sua atividade principal. 

Entretanto, caso a empresa necessite de uma análise por loja antes de proceder 

com o encerramento da atividade, dado que é possível que a variável “Ser Correspondente 

Bancário” impacte as receitas de mercadoria de um determinado ponto de venda e, que tal 

impacto seja suficiente para compensar o custo do correspondente no local. Para tal, poderia 

se analisar loja a loja se há uma correlação do número de cupons de vendas emitidos pela 

farmácia com o número de autenticações realizadas no correspondente, podendo-se assim 

comprovar o seu efeito sobre as vendas sem, porém, identificar quais variáveis são 

responsáveis por este efeito. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da nova realidade enfrentada pelos correspondentes bancários e não 

bancários no país como, as baixas margens, a alta competitividade do setor, os altos custos de 

manutenção e segurança e, sobretudo, a redução dos ganhos de float devido à política de 

redução dos juros, as empresas que se dedicam a esta atividade passaram a conviver, quase 

que diariamente, com a sensação de realizar um excelente trabalho à sociedade, porém com 

baixo retorno financeiro. 

Dito isto, alguns correspondentes, em especial aqueles que se utilizam desta 

atividade atualmente com o intuito de gerar fluxo de pessoas para seus estabelecimentos 

comerciais, passaram a ter necessidade em avaliar se o investimento na manutenção deste 

serviço gerava efeito positivo sobre sua atividade principal, ou seja, se uma loja que 

dispusesse do correspondente poderia ter suas vendas majoradas, única e exclusivamente, pelo 

fato de oferecer tal serviço. 

Desta forma, diante da dificuldade em manter uma estrutura cada dia mais cara e 

com baixo retorno, associado ao custo de oportunidade do espaço disponível na loja para 

prestação deste serviço, fez, com que uma das maiores varejistas de medicamentos e não 

medicamentos do país, a Farmácia Pague Menos, precursora na atividade de correspondente 

no país, iniciasse estudos com o intuito de decidir sobre a manutenção ou não desta atividade, 

apesar do pioneirismo e dos mais de 24 anos dedicados a esta tarefa.  

Tal estudo culminou com o desenvolvimento desta pesquisa, que por sua vez 

procurou não só elucidar se o serviço de correspondente bancário influencia nas vendas da 

farmácia, bem como, identificar em um range de 39 variáveis, quais, do ponto de vista 

estatístico são responsáveis pelo sucesso de uma empresa que cresce a passos largos no 

mercado. 

Para realização deste estudo, conforme já explicitado, foram montadas seções 

cruzadas envolvendo variáveis de cunho qualitativo, sendo estas representadas em forma de 

dummies, variáveis quantitativas da empresa, como receita bruta, área de vendas, quantidade 

de lojas e concorrentes, entre outras, bem como dados sobre os mercados onde a mesma atua. 

Uma vez estabelecida a base de dados, foram rodadas várias regressões múltiplas, 

divididas em três tranches, cujos resultados apontaram para falta de efetividade do serviço de 

correspondente sobre as receitas de mercadorias da farmácia, ou seja, descontinuar o serviço 

não afetará de forma significativa a evolução das vendas da Companhia. 
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Enfim, pode-se dizer que o estudo cumpriu com seu objetivo, uma vez que de 

forma exploratória, forneceu subsídios científicos para tomada de decisão de forma macro, 

sem levantar questionamentos sobre cada ponto comercial, uma vez que, dos 555 pontos 

existentes, em algum deles o serviço possa ser significativo. 
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