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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

1.1 QUEM SOMOS 

 Atuantes no ramo imobiliário há mais de 20 anos em São José dos Pinhais – 

PR, estamos sujeitos, como a maioria das empresas, a sofrer as consequências dos 

períodos de crises econômicas ou políticas, oscilação e enrijecimento do mercado, 

entre outros. Diante disso, começamos a investir em negócios alternativos para 

reduzir essa vulnerabilidade, diversificando o ramo de atuação e aproveitando a 

grande carteira de clientes que formamos ao longo desses anos para integrar, na 

medida do possível, cada um dos serviços que prestamos e dos produtos que 

oferecemos com essas novas atividades do Grupo. Somos um Grupo familiar em 

que, diante da abertura de mercado, são designados dois ou mais sócios para 

assumir e administrar a empresa entrante. E, foi com essa mesma linha de raciocínio 

que ampliamos nossa área de atuação para o ramo da construção civil, 

posteriormente para o de seguros e agora entramos no mercado de Loterias. 

 

1.2 A EMPRESA   

 A Casa Lotérica, objeto do presente estudo, está situada em imóvel vizinho ao 

das sedes de nossas demais empresas, na região central do município de São José 

dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Por conta disso, sempre mantivemos 

um bom relacionamento com essa empresa e seus sócios, bem como muitas de 

nossas transações bancárias acabavam sendo realizadas ali. Justamente por essa 

proximidade e clima amistoso, foi que surgiu a oportunidade de aquisição e 

administração desta Casa Lotérica.  

 Demonstrado o interesse, iniciamos as negociações, junto ao empresário 

lotérico e perante a Caixa Econômica Federal, outorgante. Porém, se trata de um 

negócio bastante diferente dos demais, motivo pelo qual merece este estudo. 

Espera-se com isso, adquirir os conhecimentos necessários para uma melhor gestão 

e melhor compreensão das operações da Lotérica, bem como para a identificação 

de oportunidades. Além disso, ainda que superficialmente, observamos ser uma 

empresa carente de planejamento e metas de crescimento, no entanto, com grande 

potencial a ser explorado, tanto pela quantidade de terminais financeiros lotéricos 
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(TFL) – caixas de atendimento, já que possui 05 (cinco) terminais, quanto pela 

quantidade de transações realizadas nesta Lotérica. 

 

1.3 A OPORTUNIDADE  

 Por se tratar de uma empresa já constituída, em pleno funcionamento, com 

processos e normas previamente delineados pela Caixa, com potencial de 

crescimento e aumento de faturamento, vislumbramos aí a atratividade do negócio. 

 Além disso, com o quadro de funcionárias contratadas, bem experientes e 

bem treinadas, essa empresa não iria requerer uma jornada em tempo integral dos 

sócios, muito menos uma atuação excessiva na operação diária. 

 Outrossim, a localização geográfica era bastante estratégica, uma vez que a 

proximidade da Lotérica com as demais empresas do Grupo proporcionaria grande 

intercâmbio de clientes. Ainda, a sua proximidade com supermercado, escolas, 

instituições bancárias, terminal central da cidade e comércio em geral, atrai grande 

fluxo de pessoas para a região onde está instalada. 

 Por fim, observamos também que grande parte das operações das nossas 

outras empresas, poderiam ser realizadas por meio da Lotérica, tais como 

pagamentos de contas, boletos, iptu dos imóveis administrados, repasse de aluguel 

dos imóveis alugados, bem como processos habitacionais, quando atuamos como 

Correspondente Caixa. Ou seja, uma grande oportunidade de reverter toda a 

remuneração paga pela Caixa Econômica Federal por estes serviços em favor de 

uma empresa do nosso Grupo.  

 

1.3 OS OBJETIVOS  

 O primeiro desafio foi fazer uma negociação favorável para a aquisição da 

Casa Lotérica. A avaliação de mercado para precificação de uma Casa Lotérica, leva 

em conta entre outros requisitos, principalmente a quantidade de terminais 

financeiros lotéricos (TFL) – caixas de atendimento – e a lucratividade da empresa, 

fatores intimamente relacionados. Mas, além desse estudo prévio dos relatórios de 

vendas, comissões, despesas e do valor médio praticado por TFL, a necessidade 

urgente do empresário Lotérico em fechar negócio também contribuiu para que a 

venda fosse realizada. 



12 

 

 As Unidades Lotéricas funcionam em regime de permissão, esta outorgada 

pela Caixa Econômica Federal. Portanto, nossa negociação foi submetida à análise 

desta Instituição. Diante da apresentação de todos os documentos solicitados, 

pessoais e profissionais, do preenchimento de todos os requisitos exigidos para tal 

transação, a critério da Caixa, foi autorizada a substituição societária. De modo que, 

só então nos foi concedida a permissão para administrar a respectiva Casa Lotérica, 

assumindo, assim, o contrato já vigente perante a Caixa. 

 Concretizados todos os trâmites de negociação, o próximo desafio será então 

fazer com que o investimento realizado seja rentável e satisfatório aos sócios; que 

esta empresa, incorporada ao grupo, seja mais uma fonte de renda para os sócios; 

que seja uma empresa sólida e perene. Portanto, o objetivo principal deste estudo é 

estabelecer metas, estratégias e controles capazes de identificar oportunidades e 

potencializar os ganhos da Casa Lotérica: aumentando a remuneração com a venda 

de jogos, não jogos e bolões, aumentando a quantidade de transações por TFL e 

reduzindo os custos, buscando operar com eficiência e agilidade, outrossim, 

atendendo às normas e diretrizes estipuladas pela Caixa Econômica Federal.  
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2. PREMISSAS  

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO NEGÓCIO    

2.1.1 Unidade Lotérica  

Atualmente, as Unidades Lotéricas são outorgadas aos permissionários 

através de processo licitatório. Uma vez preenchidos todos os requisitos e atendidas 

todas as normas estabelecidas pela Caixa Econômica Federal, outorgante dos 

serviços lotéricos na forma da Lei 12.869/20131, o licitante vencedor deve constituir 

uma sociedade empresária, com a qual é formalizada toda a contratação para 

funcionamento desta permissionária Lotérica na modalidade: Casa Lotérica. 

No entanto, transcorridos o prazo mínimo de 03 (três) anos, conforme 

estipulado pela Circular da Caixa Nº 745/20172 em seu item 21.1.2.1, que 

regulamenta as permissões lotéricas, fica autorizada a substituição dos sócios 

através de transação entre terceiros. A negociação de valores ocorre diretamente 

entre as partes nestes casos, no entanto, a concessão da permissão fica sujeita à 

autorização expressa da Caixa. Devendo os novos sócios, assim, assumirem o 

contrato já vigente perante a Caixa.  

Cabe salientar ainda que, o prazo de vigência estipulado no contrato de 

permissão é de 20 (vinte) anos, com renovação automática por igual período, 

conforme disposição na referida Circular da Caixa.  

Localizada à Rua Joaquim Nabuco, n° 1928, Centro, São José dos Pinhais, 

região metropolitana de Curitiba, a Casa Lotérica objeto do presente estudo foi 

aberta mediante processo licitatório no ano de 2003 e está desde então em 

funcionamento. Portanto, vale ressaltar que sua aquisição pelo Grupo foi realizada 

através de substituição dos sócios e autorização prévia e expressa da Caixa. Ainda 

que, enquanto permissionários, assumimos o contrato em vigência com prazo até 

2023, prorrogável por mais 20 (vinte) anos.  

                                                 
1
 BRASIL. LEI Nº 12.869, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013. Exercício da atividade e a remuneração do 

permissionário lotérico, Brasília, DF, out 2013. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12869.htm>. Acesso em: 20 jun 2018. 
 
2
 BRASIL. CIRCULAR DA CAIXA Nº 745, DE 26 DE JANEIRO DE 2017. Regulamentação das permissões 

lotéricas, Brasília, DF, jan 2017. Disponível em:  

<https://sinlopar.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/Circular-CAIXA-745_2017-de-26-de-janeiro-de-
2017.pdf>. Acesso em: 20 jun 2018. 
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2.1.2 Produtos e Serviços 

As Casas Lotéricas, hoje, são responsáveis por comercializar todas as loterias 

e os produtos autorizados pela Caixa, bem como prestar os serviços delegados por 

esta outorgante, conforme orientação presente na Circular da Caixa 

supramencionada.  

Desta forma, além de jogos e não jogos (produtos autorizados), a Lotérica 

presta serviços de recebimento de contas, pagamento de boletos bancários e 

impostos, saques de contas da Caixa, de programas de benefícios sociais e FGTS, 

além de outros serviços, como consulta de saldos e extratos, depósitos e abertura 

de contas da Caixa, recarga de celular pré-pago. Podendo, inclusive, atuar como 

Correspondente Caixa. 

 

2.1.3 Remuneração 

 A remuneração paga às Casas Lotéricas está atrelada a venda de produtos e 

a comercialização dos serviços delegados pela Caixa, estipulada numa tabela por 

tipo de produto. Na modalidade loterias, as comissões são estabelecidas de acordo 

com o preço de venda das apostas ou sobre o montante de vendas, respeitando as 

especificidades de cada jogo, podendo haver revisão dos valores pagos diante de 

situação que justifique tal medida pela outorgante. Pela organização e 

comercialização de Bolão da Caixa, é devida uma tarifa de serviço à Lotérica. Pelos 

produtos conveniados e atuação como Correspondente, a remuneração é 

previamente fixada pela Caixa. Pela prestação de serviços, a remuneração varia de 

acordo com o serviço. 

 

2.2 FUNDAMENTOS 

 Em se tratando de uma empresa em andamento, os princípios e conceitos 

elencados aqui têm o cunho não só de nortear a atuação da empresa sob esta nova 

administração, mas também de amenizar um possível choque com a mudança de 

gestão da Lotérica, tanto para funcionários quanto para clientes.   

 Dessa forma, busca-se que os funcionários tenham clareza e confiança na 

nova gestão, sem surpresas, evitando assim qualquer tipo de resistência ou 
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afastamento da equipe. De outro lado, que os clientes não sejam prejudicados de 

nenhum modo e que essa transição possa acontecer suave e gradativamente. 

 

2.2.1 Missão  

 A missão de uma empresa revela a sua razão de existir, seu escopo, sua 

finalidade. Em se tratando de uma Casa Lotérica, prestar serviços lotéricos é o que 

fundamenta a constituição da empresa, mas de que forma o trabalho será executado 

para alcançar os resultados esperados é, principalmente, o que diferencia uma 

empresa de outra.  

 Portanto, para lançar rumo de uma empresa, mesmo que em andamento, se 

faz necessária essa reflexão. Neste caso, a missão pensada e trabalhada para esta 

empresa ganha uma conotação mais ampla:  

 

 “Prestar serviços lotéricos com a máxima eficiência e agilidade. ” 

 

De forma que, a missão traduz não apenas a essência da empresa, mas 

também norteia de forma clara o trabalho a ser desenvolvido. Ou seja, nossas 

decisões e planejamentos devem estar pautados nessa premissa sempre, buscando 

o desenvolvimento da empresa.  

 

2.2.2 Visão 

 A visão de uma empresa carrega em sua construção um objetivo a ser 

alcançado e uma previsão de prazo para sua realização. Como mencionado 

anteriormente, entre os requisitos que agregam valor a uma Casa Lotérica está a 

quantidade de terminais financeiros lotéricos (TFL) da empresa.  Portanto, aumentar 

a quantidade de caixas de atendimento da lotérica além de potencializar a 

quantidade de transações, crescer o movimento de clientes e otimizar as vendas, 

também é, igualmente, uma forma de valorizar ainda mais a empresa. 

 Atualmente, contamos com 05 (cinco) terminais financeiros lotéricos (TFL) na 

Casa Lotérica, com guichê blindado e estrutura necessária e disponível para receber 

mais um terminal de atendimento. Dessa forma, buscamos estabelecer em nossa 

visão um objetivo plausível e realizável, que pode viabilizar quase que naturalmente 

o crescimento da empresa: 
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 “Conquistar o sexto terminal financeiro lotérico (TFL) – caixa de atendimento – 

dentro dos próximos 03 (três) anos. ”    

 

 O prazo mencionado acima, leva em conta a estrutura atual da Lotérica, 

considerando que este crescimento não depende de maiores investimentos no 

imóvel ou de readequação de espaços.  

 A visão nos indica onde queremos chegar, fator este que, assim como a 

missão, devem permear as decisões e estratégias da empresa na mesma direção e 

sentido do objetivo a ser alcançado.  

 

2.2.3 Valores 

 Os princípios e valores adotados devem ser espelho e reflexo de uma 

empresa. Tanto na tratativa com os funcionários quanto com os clientes, estes são 

premissas básicas que orientam as nossas atitudes e estratégias. 

Guardadas as características de cada negócio, os valores preceituados por 

todas as empresas do Grupo são bastante similares, buscando assim manter uma 

linha de atuação constante e uma postura incontroversa, com valores claros e 

autoexplicativos. São eles:  

 

a) Valorizar as pessoas; 

b) Respeitar a todos sem distinção; 

c) Agir corretamente e com responsabilidade; 

d) Atuar com presteza e eficiência; 

e) Preservar o meio ambiente; 

f) Crescer juntos. 
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3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 ANÁLISE DE MERCADO 

 Atualmente, existem aproximadamente 14.000 Lotéricas em funcionamento no 

país. Segundo dados da Caixa3, estas unidades estão distribuídas entre 5.423 

municípios, o que representa 98% de cobertura do território nacional. Apesar de uma 

abrangência territorial bastante expressiva, este número ainda está bem aquém da 

quantidade necessária para atender toda a população brasileira. No Paraná este 

número chega a 846 Lotéricas, em Curitiba e região metropolitana se concentram 

249 destas.   

A localização de cada Unidade Lotérica é definida pela Caixa, por meio de 

estudos técnicos, levando em conta o “potencial para a venda das loterias e a 

demanda para atendimento da população local. ” (CAIXA, Circular Nº 745/2017, 

13.1.1). Portanto, esse é um critério fundamental para ensejar a abertura de novas 

licitações ou autorizar a mudança de endereço de uma Lotérica. Justamente com 

esse escopo de permitir o atendimento do maior número de pessoas quanto 

possível. 

 Diante desses mesmo estudos, a Caixa Econômica Federal determina a 

quantidade de Terminais Financeiros Lotéricos (TFL) que serão disponibilizados por 

Lotérica, ou seja, a quantidade necessária para atender aquela determinada região. 

Localizada na região central de São José dos Pinhais, a Casa Lotérica em 

estudo possui 05 (cinco) TFLs, com infraestrutura para recebimento de mais um 

terminal, podendo ser considerada uma Lotérica de porte médio. No entanto, 

observa-se que o percentual de utilização dessas máquinas não é satisfatório. 

Conforme relatório ilustrado fornecido pela Caixa, apenas 66,26% da capacidade de 

operação dos caixas vem sendo utilizado, analisando os últimos 3 meses. Não 

chega a ser uma situação crítica se comparado aos números de referência das 

demais Lotéricas, mas o ideal seria algo em torno de 80%.  

                                                 
3
 CAIXA, Loterias. Casas Lotéricas também funcionam como Correspondentes Bancários, jul 2017. 

Disponível em: 
<http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Noticias/Noticia/Default.aspx?newsID=5044>. Acesso em: 20 jun 2018. 
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Figura 1 - Fonte: Caixa Econômica Federal. 

 

Essa métrica é resultado de uma média das transações realizadas na Casa 

Lotérica por mês/por TFL. Através desses relatórios gerados pela Caixa a cada 

trimestre, é possível avaliar os indicadores de produtividade da Lotérica. Números 

estes, fundamentais para o estabelecimento de estratégias e novas metas. 

Analisando estes números, chegamos a conclusão que não estamos 

operando com 100% do nosso potencial de produção, que estamos abaixo da meta 

estipulada pela Caixa e, ainda, que nosso percentual de aproveitamento reduziu. 

Nota-se também que essa redução do percentual de utilização dos TFLs, mais 

acentuada no mês de abril, está atrelada a um acontecimento que se deu durante 

esses meses e que influenciou drasticamente no fluxo de clientes da Lotérica, foi a 

suspensão do convênio com a Copel para o recebimento das contas de energia 

elétrica4. Isso significa que o desenvolvimento de estratégias para aumento de 

volume de vendas e transações é urgente. Afinal, ao deixar de produzir, deixamos 

de ganhar. Tendo em vista que a remuneração da Lotérica está atrelada ao tipo e 

quantidade de transações. 

 

3.2 ANÁLISE SETORIAL 

 A União delegou a Caixa Econômica Federal a administração e exploração 

das loterias federais em 1962, desde então, em contrapartida, a Caixa se 

                                                 
4
 POVO. Gazeta do. Lotéricas voltam a receber pagamento de conta de luz da Copel no Paraná, mai 2018. 

Disponível em: 
<https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/lotericas-voltam-a-receber-pagamento-de-conta-de-luz-da-copel-no-
parana-f0dqhqrithsmw3723cv238wje>. Acesso em: 20 jun 2018. 
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responsabiliza por “repassar ao Governo os valores destinados aos beneficiários 

legais, provenientes da arrecadação com a venda de produtos lotéricos. ” (CAIXA, 

Repasses Sociais, 2018) 

Desta forma, podemos afirmar que, por analogia, as loterias têm um cunho 

quase que de imposto voluntário. Afinal, praticamente metade da arrecadação com 

os jogos são destinados ao desenvolvimento social e ao investimento em áreas 

carentes.  

 Nesse contexto, as Lotéricas encontram-se num ambiente de subordinação à 

Caixa, de exclusividade de operação das atividades por esta outorgante autorizadas 

e concorrência conhecida, considerando que no mesmo ramo de negócio as 

Lotéricas competem entre si. 

 Isto posto, é imprescindível identificar maneiras de se sobressair num nicho de 

mercado tão fechado. Importante mencionar ainda que, apesar do principal produto 

das Lotéricas ser a loteria da Caixa, o pagamento de contas, saques e outros 

serviços também podem ser realizados nessas permissionárias. Contudo, o 

pagamento de contas também pode ser efetuado em bancos, farmácias e alguns 

tipos de comércio. Logo, essas empresas devem ser consideradas como parte de 

concorrência do mercado. Visto que, por vezes, o que motiva o cliente a buscar uma 

Lotérica é o pagamento de alguma conta e, por conseguinte, ele acaba fazendo 

alguma aposta e assim vice e versa.   

 Para auxiliar na identificação dos aspectos a serem desenvolvidos e capazes 

de proporcionar um diferencial competitivo em relação ao setor, utilizamos da 

ferramenta proposta pelo administrador e escritor Michael Porter: As cinco forças de 

Porter. Conhecidamente como um instrumento da administração e gestão de 

empresas, ela é capaz de nos apresentar um diagnóstico das principais forças a 

serem trabalhadas que podem influenciar no posicionamento da empresa: 

 

Empresa: N&R Loterias 

(Cinco Forças de Porter) 

 
Entidades 

 
Quem São 

 

Poder de Barganha / 

Barreira de Entrada 

Fornecedores Caixa Econômica Federal Baixo 
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Clientes 

 

Cliente PF  

Cliente PJ 

Alto 

Alto 

Concorrentes 

 

Outras Lotéricas 

Bancos  

Farmácias  

Médio   

Médio  

Médio 

Produtos Substitutos 

 

Jogos não regulados Baixo  

Novos Entrantes 

 

Apostas online Baixo  

Órgãos Reguladores 

 

Caixa Econômica Federal 

Governo 

Sindicato  

Médio  

Baixo   

Médio  

 
Tabela 1 - Fonte: O autor. 

 

 A partir dessa análise, detectamos que a nossa oportunidade mais forte está 

relacionada aos nossos clientes. Logo, estratégias de angariação e fidelização de 

clientes são essenciais para o crescimento da empresa. Em suma, aumentar a 

quantidade de clientes atendidos, significa aumentar a quantidade de transações por 

TFL, por consequência melhorar o percentual de utilização das máquinas e ainda 

aumentar a lucratividade da empresa.  

 

3.3 ANÁLISE DA DEMANDA 

 O perfil econômico dos clientes dessa Casa Lotérica é bastante diversificado, 

visto que qualquer pessoa que se utiliza dos serviços lotéricos para pagar contas, 

sacar algum benefício social ou realizar apostas é um cliente em potencial. Ademais, 

podemos afirmar com segurança que, apesar de um cliente pertencente as classes 

A ou B geralmente contar com facilidades online para pagamentos de contas através 

de seu próprio banco, ele também não deixa de ser um possível cliente, afinal ele 

pode ser um cliente de jogos lotéricos. Inclusive, este é um de nossos focos uma vez 

que essas transações pagam as melhores comissões. 
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 Dessa forma, a localização e os serviços prestados pela Casa Lotérica 

acabam sendo os aspectos mais determinantes para a identificação desses clientes, 

para quem a palavra de ordem é “praticidade”.  

 Logo, é muito importante que a empresa esteja bem localizada, tenha em 

suas proximidades outros comércios e tudo o que possa contribuir para aumentar o 

fluxo de pessoas em seus arredores.  

   

3.4 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

 De acordo com as informações da COMEC5 (Coordenação da Região 

Metropolitana de Curitiba) e dados apurados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), a região metropolitana de Curitiba tem uma população 

estimada em 3,4 milhões de habitantes.  

 Como vimos anteriormente, contamos com apenas 249 Unidades Lotéricas 

nesta região. Proporcionalmente analisando, é um número insuficiente para atender 

toda a população. Mas é um número bastante interessante se considerado em 

relação às Lotéricas que competem entre si. 

 No entanto, alguns estabelecimentos comerciais são aptos a receber o 

pagamento de determinadas contas, como farmácias, supermercados e postos de 

combustível, configurando assim uma concorrência indireta já que o cliente que se 

dirige até a Lotérica para pagar contas é um potencial candidato a adquirir algum 

jogo ou produto lotérico e vice e versa. Ocorre que, esta não é a atividade principal 

desses estabelecimentos, então, além de serviços limitados, o risco à segurança dos 

clientes e funcionários também podem ser comprometidos ante a alta movimentação 

em dinheiro que essas transações geram. 

 De outro lado, as Instituições Financeiras também oferecem concorrência ao 

negócio lotérico, pelos serviços e produtos que apresentam em seu portfólio. 

Todavia, as agências bancárias estão cada vez mais enxutas e com serviços cada 

vez mais online. Somados a rotatividade de funcionários, essas situações vêm 

colocando fim àquele relacionamento próximo entre Banco/Gerente e o cliente. 

 

                                                 
5
 AENoticias. IBGE estima população da RMC em 3,4 milhões de habitantes, ago 2013. Disponível em: 

<http://www.comec.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=972>. Acesso em:17 jun 2018. 
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3.5 ESTRATÉGIAS 

 Diante dos estudos apresentados anteriormente, verifica-se que praticamente 

todas as análises resultam num ponto comum, foco no cliente. Nesse sentido, a 

localização pode ser considerada como um dos fatores diferenciais para atrair 

clientes. Estrategicamente localizada, além de uma grande rede de hipermercado 

em suas proximidades, esta Casa Lotérica conta ainda com escolas, bancos, 

restaurantes, comércio em geral e com o terminal central de ônibus da cidade nesta 

região. 

 

 

Figura 2 - Fonte: Google Maps 

 

 Ressalte-se que esta particularidade também foi um fator decisivo para a 

aquisição dessa Lotérica em específico. Situada à Rua Joaquim Nabuco, n° 1928, 

Centro, São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, localiza-se em 

imóvel vizinho ao das sedes das demais empresas do Grupo. O que pode promover 

um intercâmbio de clientes entre as empresas, desafogar as operações financeiras 

das empresas e gerar remuneração mediante as transações realizadas na Lotérica. 

 De outro lado, estão os serviços prestados e os produtos oferecidos por essa 

permissionária que devem ser explorados para atrair clientes. Além das loterias da 

Caixa, alguns serviços prestados pelas Lotéricas também movimentam essa 

demanda. Mais conhecidos pela expressão “não jogos”, esses serviços acabam 
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funcionando como um atrativo de cientes que, por vezes, aproveitam para fazer 

alguma aposta enquanto pagam suas contas ou realizam saques e assim vice e 

versa. São eles:  

 

 

Figura 3 - Fonte: Caixa Econômica Federal    

 

 Por último, e não menos importante, as loterias da Caixa completam o leque 

das atividades da Lotérica. Atualmente, os jogos disponíveis para apostas são: 

Loteca, Lotogol, Quina, Mega-Sena, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Lotofácil, 

Federal e Dia da Sorte.  

 Os sorteios são realizados em dias pré-determinados pela Caixa, 

semanalmente ou em dias alternados, de acordo com o calendário do respectivo 

jogo. Portanto, para os fãs de apostas, é possível concorrer aos sorteios 

praticamente diariamente e esta é uma das razões que levam os clientes até a 

Lotérica. 

 Ademais, vale mencionar que existem alguns fatores de sazonalidade que 

interferem tanto na venda de jogos quanto de não jogos e nesse movimento de 

clientes na Lotérica: 
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I. Dias de pagamento ou recebimento de salários, geralmente entre os 

dias 05 e 12 de cada mês; 

II. Jogos acumulados; 

III. Quina de São João (sorteio no mês de Junho), Lotofácil da 

Independência (sorteio no mês de Setembro) e Mega da Virada (sorteio 

no mês de Dezembro) pois são jogos que pagam prêmios altos e não 

acumulam, aumentando assim as chances de ganhar. 

 

 Um ponto de atenção é o seguinte, da mesma forma que alguns 

acontecimentos melhoram o fluxo de clientes na empresa, outros o afetam 

negativamente também. O exemplo mais recente foi a renegociação do convênio 

entre a Copel e a Caixa Econômica Federal, que causou a suspensão do 

recebimento das contas de luz da Copel em todas as Lotéricas do Paraná durante 

quase 02 (dois) meses, conforme pode-se verificar: 

 

 

Figura 4 - Fonte: Caixa Econômica Federal 

 

 Fato este que prejudicou o movimento de clientes durante os meses de março 

e abril, impactando diretamente na queda das vendas de jogos e outros serviços. 

 Em relação à concorrência, observa-se que a vantagem competitiva entre os 

concorrentes se dá principalmente: pela localização estratégica, que garante o fluxo 

intenso de pessoas; pelo tamanho desta Lotérica, o qual pode influenciar 
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indiretamente na agilidade do atendimento; pela variedade de serviços prestados, 

uma vez que o cliente pode resolver inúmeras situações no mesmo lugar e ainda 

adquirir produtos ou fazer apostas; pelo seu horário de expediente diferenciado e 

estendido. 

 

3.5.1 Mercado Potencial 

 Qualquer pessoa que se interesse pelos produtos e serviços ofertados na 

Lotérica pode ser considerada um cliente em potencial. Seja um transeunte ou um 

cliente assíduo, a Casa Lotérica oferece soluções para atender as mais diversas 

necessidades.  

 Importante ressaltar que o público idoso também está inserido nessa 

perspectiva. A grande maioria não está adaptada com as novas tecnologias e por 

isso acabam se utilizando bastante de nossos serviços. Além do que, para alguns 

não deixa de ser um passatempo já que é bem comum gostarem de fazer jogos.     

 

3.5.2 Mercado Disponível 

 Os clientes que conhecem os serviços e produtos oferecidos pela Lotérica 

utilizam-se da localização e horário de atendimento diferenciado para economizar 

tempo. Portanto, mais que o interesse do cliente, é necessária agilidade no 

atendimento para angariar e fidelizar esses clientes. Para os clientes que não tem 

tempo nem de ir até a Lotérica, possibilitamos o pagamento de algumas contas e 

jogos mediante transferência eletrônica para a conta da empresa. 

 

3.5.3 Mercado Alvo 

 Várias pessoas ainda não conhecem todos os produtos e serviços ofertados 

pela Lotérica, então o intuito é divulgar essas informações e alcançar o maior 

número de pessoas possível. Dessa forma, podemos aumentar o número de 

clientes, conquistar mais malotes empresariais e estreitar o relacionamento com o 

nosso cliente via internet e WhatsApp.  
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4. PLANEJAMENTO OPERACIONAL 

 

4.1 CERTIFICAÇÃO 

A Casa Lotérica objeto do presente estudo foi adquirida através de negociação 

com terceiro, mas mesmo assim a permissão é analisada e autorizada previamente 

pela Caixa. De forma que, neste tipo de negócio, os novos sócios ficam vinculados 

ao contrato original e se submetem a todas as exigências legais para operar. Dentre 

elas: 

 Conclusão do curso EAD disponibilizado em versão online pela Caixa, com o 

intuito de especializar o empresário, ora empresário Lotérico. Abrange temas 

como gestão, ética, conhecimento sobre normas e regulamentos, sobre os 

produtos e serviços ofertados, entre outros – Curso realizado. 

 Certificação do BACEN, através de aprovação junto à certificadora 

FEBRABAN (Federação Brasileira dos Bancos) para permitir a geração de 

propostas comerciais. Tais como, abertura de contas, cheque especial, 

crédito pessoal, cartão de crédito, entre outros – Certificação concluída.   

 Certificação CA300, através de aprovação junto à certificadora ABECIP 

(Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) para 

permitir a geração de propostas habitacionais, ou seja, para atuar como 

Correspondente Imobiliário – Certificação em andamento. 

 

 As certificações elencadas acima são pessoais e intransferíveis, por isso para 

que a Lotérica seja autorizada a realizar as operações a que se referem, 

respectivamente, se faz necessário que pelo menos um dos sócios ou funcionário 

esteja devidamente certificado. 

 

4.2 EQUIPAMENTOS 

 Os equipamentos utilizados na Lotérica são fornecidos pela Caixa em regime 

de comodato, são os chamados Terminais Financeiros Lotéricos (TFL). Através 

dessas máquinas é que são realizadas todas as transações da Lotérica, tais como 

autenticação de contas, transferência de valores, geração de jogos, impressão de 

resultados, entre outros. Ou seja, é um tipo de computador que registra todas as 
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operações realizadas por aquele atendente. Através dos relatórios gerados por cada 

máquina é que são pagas as nossas remunerações e comissões.  

 As máquinas são de propriedade da Caixa que pode, inclusive, solicitar a sua 

restituição a qualquer tempo uma vez verificada a baixa utilização de um ou mais 

TFLs. Nesta Casa Lotérica, contamos com 05 (cinco) terminais e cada um deles 

pode ser representado por um guichê de atendimento. Toda a tecnologia e 

manutenções necessárias são empregadas pela outorgante. Em hipótese alguma, 

será permitido que um terceiro não autorizado tenha acesso às máquinas. 

 Importante salientar também que, a Caixa exige a contratação de um seguro 

específico desses equipamentos (CAIXA, Circular Nº 745/2017, item 15.4). É de 

responsabilidade da permissionária a conservação de tal material, bem como os 

custos com a contratação do respectivo seguro. 

 

4.3 SEGURANÇA  

 O item segurança é dos pontos essenciais para garantir o sucesso e o regular 

funcionamento da Casa Lotérica. Diante do alto volume de dinheiro que gira entre as 

operações, é de suma importância que os funcionários se sintam seguros para 

trabalhar, quanto que os clientes tenham segurança e tranquilidade para realizar 

suas transações. Isto posto, as medidas de segurança adotadas por esta Casa 

Lotérica são:  

 Sistema de segurança – exigido pela Caixa, o sistema de segurança deve 

contar com captura e gravação de imagens (em modo analógico ou digital) 

e com alarme contra intrusão, conforme disposição no Manual Conceitual 

das Unidades Lotéricas6. Além disso, contamos com botão do pânico e 

monitoramento a distância por empresa de vigilância especializada. 

 Seguro de valores – exigido pela Caixa, tem como objetivo assegurar o 

valor do estoque de bilhetes das loterias e dos valores referentes às 

arrecadações de apostas, da arrecadação de convênios e da prestação de 

                                                 
6
 CAIXA, Loterias. Manual Conceitual, out 2014. Disponível em: 

<http://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-documentacao-basica-21/Conc_Loterica_Manual_Conceitual.pdf>. 
Acesso em: 18 jun 2018. 
 
 



28 

 

serviços de Correspondente, em casos de sinistros, conforme orientação 

da Caixa (CAIXA, Circular Nº 745/2017, item 15.3.2). 

 Guichê blindado – apesar de não ser uma exigência da Caixa, grande 

parte das Lotéricas optam por essa ferramenta de segurança, que deve 

estar de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério do Exército. 

 Cofre inteligente – apesar de não ser uma exigência da Caixa, este tipo de 

cofre tem a função não apenas de armazenar o dinheiro com segurança, 

mas também de realizar a contagem dos valores nele depositados, e, 

ainda, detectar notas suspeitas de adulteração, instrumento que facilita o 

controle dos valores pelo empresário lotérico.  

 Carro forte – apesar de não ser uma exigência da Caixa, é um item de 

extrema importância para garantir a segurança e integridade física dos 

envolvidos, uma vez que os valores arrecadados devem ser repassados 

em sua integralidade diariamente à Caixa, para posterior pagamento das 

remunerações devidas.   

 

4.4 INSUMOS   

 As bobinas e volantes utilizados na Casa Lotérica são fornecidas 

exclusivamente pela Caixa, todos os materiais possuem número de série para 

controle. Os pedidos podem ser realizados quinzenalmente, mas dependem de uma 

liberação da Caixa que analisa os números médios de utilização e limita essas 

solicitações. A distribuição dos bilhetes das loterias instantânea e federal seguem o 

mesmo rito. No entanto, diante da ausência de solicitação de qualquer material, os 

bilhetes da loteria federal podem ser enviados espontaneamente pela Caixa. 

 Cartazes promocionais e de divulgação de produtos são disponibilizados pela 

Caixa. Já os materiais de papelaria, limpeza e conservação são de responsabilidade 

dessa permissionária.   

 

4.5 PESSOAL  

 Todo ramo de negócio possui suas particularidades para contratação, na Casa 

Lotérica essa realidade não é diferente. Podemos afirmar que a confiança é a 

característica fundamental que se espera de uma pessoa na sua contratação, mas 

algumas habilidades e qualidades são tão importantes quanto. Tais como: 
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comprometimento, lealdade, discrição, comunicação clara, conhecimento dos 

produtos e serviços, agilidade, eficiência, raciocínio rápido, facilidade com números, 

disciplina, respeito, pontualidade e experiência na área, em se tratando de uma 

contratação de urgência.  

 Para o ideal funcionamento da Casa Lotérica, se faz necessária a contratação 

de pelo menos um funcionário por TFL quando a intenção do empresário é ter todas 

as máquinas funcionando ao mesmo tempo. Isto porque, os atendimentos são 

realizados exclusivamente através dos guichês e cada guichê possui uma máquina e 

cada máquina precisa ser operada por um atendente. 

 No caso dessa Casa Lotérica, temos 06 (seis) funcionárias contratadas, sendo 

que uma encontra-se em período de licença maternidade. Desta forma, contamos 

com 05 (cinco) atendentes em atividade, uma para cada TFL. Todas elas eram 

contratadas pelo antigo lotérico, assim como assumimos o contrato de permissão 

junto à Caixa, assumimos o passivo trabalhista também. Bem treinadas e 

qualificadas, entre elas uma gerente, elas atendem aos requisitos que exigimos de 

uma equipe e possuem a expertise operacional do negócio. 

 O desafio em questão é fazer com que elas vendam mais e melhor, porque 

uma equipe forte em vendas é fundamental para o crescimento da empresa. Sem 

contar que quanto mais eficientes, mais transações são realizadas e assim 

conseguimos otimizar o percentual de utilização dos TFLs.  

 Portanto, tem-se que o treinamento e desenvolvimento de pessoal deve ser 

promovido constantemente. Além disso, o estabelecimento de estratégias de 

controle e a elaboração de políticas de premiação e comissionamento contribuem 

para esse impulsionamento também. 

  

4.6 REMUNERAÇÃO 

 4.6.1 Empresário Lotérico 

 A Casa Lotérica tem a responsabilidade de abrir e manter uma conta corrente 

da Caixa Econômica Federal, em seu próprio CNPJ, para realizar as transações de 

repasse de valores e remunerações entre esta permissionária e a outorgante. 

 Isso porque, nessa conta são depositados diariamente os valores arrecadados 

com a venda de jogos e recebimento de contas ou serviços, valores estes devidos à 

Caixa. Dessa conta a Caixa debita os valores correspondentes às operações do dia 
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e nessa mesma conta ela credita a remuneração devida ao empresário lotérico, de 

acordo com as transações realizadas através dos Terminais Financeiros Lotéricos. 

 A remuneração pelos serviços de Correspondente e adicionais, prestados pela 

Lotérica, é estabelecida pela Caixa e varia de acordo com o serviço ou convênio: 

 

 

Figura 5 - Fonte: Caixa Econômica Federal 
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Figura 6 - Fonte: Caixa Econômica Federal 
 

 

Figura 7 - Fonte: Caixa Econômica Federal 
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 Divulgado pelo Senado7, no último dia 29 de maio foi realizado acordo entre a 

Caixa e a Federação Brasileira das Empresas Lotéricas (Febralot) para reajuste dos 

valores pagos aos Lotéricos pelo recebimento de boletos, faturas de concessionárias 

de serviço público e outros convênios: 

 

 

Figura 8 - Fonte: Assessoria de Imprensa da Presidência do Senado 

 

 A remuneração paga pelos jogos também é preestabelecida pela Caixa. Mais 

comumente chamada de “comissão”, a distribuição desses valores tem relação com 

a arrecadação de cada loteria. Os jogos simples pagam uma média de 9,00% de 

comissão ao lotérico. Já os bolões, quando gerados e administrados pela Casa 

Lotérica, podem pagar até 35,00%. A quantidade e o tipo de jogos são apurados de 

acordo com o relatório das transações realizadas nos TFLs.  

 Divididos entre Loteria de Bilhetes, em que o sorteio se dá através de bilhetes 

numerados ou a premiação ocorre pela “raspadinha”, e Loteria de Prognósticos, em 

que o apostador escolhe os próprios números. São estes: 

 Loteria de Bilhetes: Loteria Federal e Loteria Instantânea 

                                                 
7
 SENADO. Noticias. Lotéricos e Caixa Econômica fazem acordo sobre remuneração de serviços 

bancários, mai 2018. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/05/29/lotericos-e-caixa-economica-fazem-acordo-sobre-
remuneracao-de-servicos-bancarios. Acesso em: 21 jun 2018. 
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 Loteria de Prognósticos: Loteria de Prognósticos Numéricos (Quina, Mega 

Sena, Lotomania, Dupla Sena, Lotofácil, Dia da Sorte), Loteria de 

Prognósticos Esportivos (Loteca e Lotogol) e Loteria de Prognósticos 

Específicos (Timemania). 

 

 4.6.2 Funcionário 

 Os funcionários da Lotérica estão sujeitos ao regime da CLT, de forma que 

todos os seus direitos trabalhistas são garantidos por lei. Tais como férias, décimo 

terceiro, DSR e outros. 

 Nesta Casa Lotérica contamos com 05 (cinco) funcionárias, todas na 

modalidade “Operador de Caixa Lotérico”, e sua remuneração é composta da 

seguinte forma: 

 

Empresa: N&R Loterias 

(Remuneração Funcionários) 

Salário R$ 1.102,50 

Quebra de Caixa R$ 110,25 

Vale Refeição  R$ 315,00 

Vale Transporte - 

Comissão 20% da arrecadação da Lotérica com 

jogos, do respectivo TFL. 

 
Tabela 2 - Fonte: o autor.  

 

 Neste tipo de negócio, geralmente não há a necessidade de contratação ou 

desenvolvimento de outros cargos, além dos cargos de operador de caixa. Portanto, 

os custos com pessoal restringem-se a sua remuneração e encargos.  

 

4.7 CUSTOS  

 A cargo do lotérico, os custos também merecem ser mencionados. A presente 

estimativa considera os custos fixos, os custos com mão de obra, papelaria e 

marketing, uma vez que os insumos e máquinas são fornecidos pela Caixa. 
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Despesas  Período 

  Ocupação   
  Aluguel último mês  R$      2.932,00  

 IPTU 1/12 avos  R$                   -    
 Limpeza ultimo mês   
 Limpeza e Manutenção  último mês  R$          100,00  
 Agua Luz     
 Agua último mês  R$            30,00  
 Energia último mês  R$          404,99  
 Comunicação     
 Telefone  último mês  R$            60,00  
 Internet último mês  R$            60,00  
 Marketing último mês   
 Mídia último mês  R$                   -    
 Propaganda último mês  R$          100,00  
 Segurança     
 Transporte de valores último mês  R$      3.250,00  
 Seguro numerários último mês  R$      1.582,00  
 Segurança patrimonial último mês  R$          247,00  
 Seguro equipamentos  ultimo mês  R$            16,50  
 Pessoal     
 Salários último mês  R$    10.138,75  
 Encargos último mês  R$      1.890,00  
 Impostos e Despesas 

Gerais     
 IR/SIMPLES 

NACIONAL último mês  R$      1.584,00  
 ISSQN último mês  R$          500,00  
 Manutenção conta 

corrente ultimo mês  R$            42,00  
 Diversos     
 Material de Escritório último mês  R$          200,00  
 Honorários Contador último mês  R$          490,00  
 

  

 R$    23.627,24  Total 

Tabela 3 - Fonte: o autor. 

 

4.8 ESTRATÉGIAS 

 Diante do exposto, verifica-se que o processo operacional como um todo é 

bem delineado de acordo com as normas e exigências da Caixa. Portanto, qualquer 

alteração neste âmbito acaba sendo bastante limitada.  
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 Por outro lado, observa-se que em relação aos processos que envolvem 

recursos humanos há inúmeras possibilidades a serem trabalhadas. Dessa forma, 

estabelecemos algumas ações que podem ser propostas nesse sentido para que 

sejam imediatamente implantadas: 

 

Empresa: N&R Loterias 

(Estratégias Operacionais) 

 

 

 

 

Atendimento  

 

Para aumentar a quantidade de transações realizadas é 

imprescindível aumentar a quantidade de clientes 

atendidos. Portanto, propõe-se uma alteração no 

horário de atendimento da Lotérica. Abrindo meia hora 

mais cedo e fechando meia hora mais tarde é possível 

aumentar o rendimento equivalente a 2,5 dias a mais de 

atendimento ao público. As funcionárias poderão 

trabalhar em regime de escala, para que a carga horária 

não seja sobrecarregada.  

 

 

 

 

% de utilização do TFL 

Utilizar o relacionamento que temos com os clientes das 

demais empresas do Grupo para angariar malotes de 

pagamentos. O foco principal são empresas com 

grande giro de pagamento de boletos, principalmente 

pagamentos realizados fora dos dias de maior fluxo na 

Lotérica. Assim, conseguimos aumentar a média de 

transações realizadas durante o mês e, 

consequentemente, o percentual de utilização dos 

TFLs.  

 

 

 

Revezamento  

Operamos com um TFL para atendimentos prioritários, 

os quais tendem a ocupar um pouco mais de tempo, e 

com um TFL prioritário para jogos, que tende a vender 

mais. Dessa forma, é justo e viável realizar um rodízio 

mensal entre as funcionárias para que todas tenham as 

mesmas oportunidades de ganho. Isto porque, além do 

salário fixo, elas recebem comissão pelas vendas de 
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jogos realizados. 

 

 

Remuneração   

 

 

Implantar técnicas e metas de vendas é essencial para 

aumentar as vendas de jogos na Lotérica e sua 

remuneração. Logo, treinamentos para desenvolver a 

comunicação, técnicas de convencimento e 

argumentação, por exemplo, podem contribuir para 

melhorar as vendas. Ainda, é possível atrelar o 

atingimento de metas à uma comissão progressiva pela 

receita de jogos incentivando as vendas a até 30%.  

 

 

 

Rotatividade  

O capital humano é uma das maiores riquezas, e 

também dificuldades, de uma empresa. Assim, uma 

equipe bem alinhada aos objetivos da Lotérica, bem 

treinada e em harmonia é indispensável. Afim de evitar 

a rotatividade de funcionários e despesas com 

treinamento é fundamental um tratamento humanizado, 

preocupado com o desenvolvimento das pessoas e com 

a retenção de talentos. 

 

 

 

Ambiente  

Um ambiente de trabalho saudável e harmonioso faz 

bem para as pessoas e faz bem para a empresa, 

aumenta a produtividade, diminui as faltas e tudo isso 

contribui para o sucesso do negócio. Razão pela qual, 

se faz importante a instituição de algumas normas de 

comportamento. (ANEXO) 

 

 

 

 

 

Relacionamento 

Estreitar o relacionamento e fidelizar nossos clientes e 

empresas parceiras é bastante importante para uma 

manutenção do fluxo de pessoas e até crescimento da 

nossa rede de clientes por indicação. Além disso, 

podemos realizar vendas de jogos através de contato 

virtual e mediante transferência bancária para aumentar 

o volume de vendas também. Por exemplo, oferecer 

bolões para nossos clientes pelo WhatsApp, efetivando 

sua participação nas apostas mediante envio de 
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comprovante, nos casos em que a pessoa não tem 

disponibilidade para ir até a Lotérica. 

 
Tabela 4 – Fonte: o autor.  
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5. PLANEJAMENTO DE MARKETING  

 

5.1 IDENTIDADE VISUAL 

 Dentre as exigências da Caixa, destaca-se a padronização visual da Casa 

Lotérica para o regular funcionamento desta permissionária. O Manual Conceitual é 

o documento que elenca as normas obrigatórias e características detalhadas para a 

identificação da Lotérica. 

 Tendo em vista que quando da negociação para aquisição desta Casa 

Lotérica a mesma já estava em pleno funcionamento, todas essas exigências já 

haviam sido cumpridas pelo permissionário anterior. De forma que, não foram 

empregados novos investimentos para tal adequação no interior do imóvel.  

 No entanto, com a alteração da razão social e do nome fantasia, se fizeram 

necessárias algumas alterações na fachada: 

 

 

Figura 9 - Fonte: o autor.  

 

 Como é possível observar na figura acima, além do nome, a testeira da 

fachada também foi alterada. O objetivo principal dessa mudança é conferir um 
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aspecto mais moderno a Lotérica, mais limpo, mais organizado e mais atraente aos 

clientes. 

 Em relação ao nome, optamos por manter o mesmo prefixo constante na 

nomenclatura de nossas demais empresas, que traz o sobrenome da família. O 

intuito é atribuir a força e a credibilidade de nossa marca ao negócio, uma vez que já 

atuamos há mais de vinte anos na região de São José dos Pinhais. Portanto, o 

nome fantasia sugerido é: Ribeiro Loterias. 

 

5.2 ESTRATÉGIAS 

5.2.1 Divulgação 

 Conforme já demonstrado nesse trabalho, um dos fatores mais importantes 

para o sucesso de vendas e transações da Casa Lotérica está atrelado a sua 

localização estratégica. Entretanto, para alcançar mais clientes é preciso trabalhar a 

publicidade da empresa além dos seus guichês. 

 Como estratégias de divulgação, propõe-se criar uma página própria nas 

redes sociais para interação com os clientes e a publicação de resultados dos jogos, 

a confecção de faixas em lona para auxiliar na identificação da Lotérica e na 

indicação de sua localização, carro de som para divulgar pelos bairros vizinhos os 

serviços prestados, patrocínio pago com brindes em eventos da região, distribuição 

de materiais fornecidos pela Caixa para divulgar os produtos conveniados e 

comercializados na Lotérica, ações pontuais em caso de jogos com altos valores 

acumulados para premiação e, inclusive, para os três maiores prêmios pagos 

atualmente pela loteria da Caixa: Quina de São João, Lotofácil da Independência e 

Mega da Virada.  

 

5.2.2 Fidelização de Clientes 

 Fidelizar clientes é uma importante ferramenta para angariar novos clientes, 

afinal cliente satisfeito indica a Lotérica para outras pessoas, fala bem do negócio, 

cria relacionamento com o ambiente e não se importa em enfrentar fila quando tem a 

certeza do bom atendimento ao final de sua espera. Diante disso, o cliente é 

considerado uma de nossas principais ferramentas de marketing. 

 Dentre os fatores que podem contribuir para a satisfação do cliente, 

observamos que um ambiente acolhedor pode ser um fator decisivo na escolha de 
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uma Lotérica, principalmente por aquelas pessoas que utilizam os serviços lotéricos 

com frequência, já que são todas praticamente padronizadas. Por conta disso, 

sugere-se a instalação de bebedouro de água e climatizador de ar para esta Casa 

Lotérica. 

 Além disso, o bom atendimento tem um papel fundamental na fidelização dos 

clientes. Para lidar com pessoas, não basta ser ágil ou fazer apenas o que precisa 

ser feito. Deve-se exigir que os funcionários tenham postura agradável e respeitosa, 

sejam pacientes e educados, habilidosos e eficientes. 

 A confecção e distribuição de brindes também deve ser considerada como 

ferramenta útil para agradar os clientes, além do mais auxiliam na propagação da 

marca e da empresa. Portanto, recomenda-se o investimento em itens como porta-

volantes e canetas.  

  

5.2.3 Campanhas 

 Com o intuito de aumentar o número de vendas é possível desenvolver 

algumas campanhas específicas ao longo do ano, incentivando os clientes a 

comparecer à Casa Lotérica mais vezes. 

 Nas datas em que ocorrem os três maiores prêmios da loteria da Caixa, por 

exemplo, uma estratégia para vender mais jogos e trazer os próprios clientes mais 

vezes até a Lotérica, pode inclusive provocar um aumento significativo na 

quantidade de outras transações não relacionadas. Para a semana da Quina de São 

João (Junho), a cada transação realizada o cliente poderá receber uma senha para 

retirada de um pacote de pipoca ou receber doces juninos como brinde; para o mês 

da Lotofácil da Independência (Setembro), a cada transação realizada o cliente 

poderá receber uma senha para concorrer ao sorteio de uma camisa do Brasil; para 

o mês da Mega da Virada (Dezembro), a cada transação realizada o cliente poderá 

receber uma senha para concorrer ao sorteio de uma cesta de final de ano. 

 A venda de bolões gera uma remuneração bastante atrativa para a Lotérica, 

uma vez que pode pagar uma comissão de até 35,00% do valor arrecadado com os 

jogos. Dessa forma, também é um importante instrumento para ser explorado nas 

campanhas e para alavancar vendas. Geralmente, os bolões com valores acima de 

R$ 100,00 não são vendidos no guichê de atendimento da Lotérica, mas sim 

mediante a procura ou solicitação de clientes específicos. Uma ferramenta que pode 
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auxiliar na realização dessas transações é a comunicação via WhatsApp e a 

confirmação do jogo mediante apresentação de comprovante de transferência 

bancária. 

 

5.2.4 Estratégias de Relacionamento 

 Alguns produtos conveniados da Caixa, como Consórcios, Crédito pessoal, 

Seguro Amparo e outros, também podem ser comercializados pela Casa Lotérica. 

No entanto, a venda desse tipo de produto requer um atendimento diferenciado, 

porque envolvem muito mais detalhes na sua contratação. Os atendimentos na 

Lotérica são geralmente muito rápidos, diretamente realizados no guichê, porque é 

justamente essa praticidade que a maioria dos clientes buscam. Diante disso, 

verifica-se que uma alternativa é utilizar a infraestrutura e o pessoal da Corretora de 

Seguros, empresa do mesmo Grupo, localizada em imóvel vizinho ao da Lotérica, 

para realizar a comercialização desses produtos, uma vez que essa operação é 

autorizada pela Caixa através do código da Lotérica. 

 No mesmo Grupo de empresas, contamos com uma Imobiliária, também 

situada nas proximidades da Casa Lotérica. Atualmente, o financiamento imobiliário 

está presente na grande maioria das negociações de vendas de imóveis. 

Geralmente, a formulação das propostas habitacionais fica a cargo de um 

Correspondente Imobiliário, terceiro remunerado. Entretanto, a partir da Certificação 

CA300 será permitido que a própria Lotérica possa gerar as propostas habitacionais 

das vendas realizadas nesta imobiliária ou até mesmo de outras imobiliárias 

parceiras, vislumbrando-se assim mais uma oportunidade de atuação e 

remuneração.  

  

 

  



42 

 

5. Conclusão 

 

 O presente trabalho objetivou apresentar um estudo detalhado das 

especificidades de uma Casa Lotérica, bem como descrever e elencar seus 

processos, normas e exigências, diante da aquisição recente de uma Unidade 

Lotérica por um Grupo de Investimentos. Porquanto, a necessidade de levantamento 

de capital foi desconsiderada. Em contrapartida, o levantamento de estratégias 

operacionais e de marketing são o fundamento dessa pesquisa e desenvolvimento. 

 Diante do exposto, verificou-se que a operação é extremamente ordenada e 

as remunerações, produtos e serviços são conhecidos antecipadamente, o que torna 

possível estratégias pontuais e imediatas. Inclusive, esse é o maior diferencial 

competitivo entre as Casas Lotéricas atualmente, justamente essa gestão 

estratégica capaz de promover ações de vendas e políticas de controle. Numa 

Lotérica, as remunerações são contabilizadas aos centavos, por isso cada 

oportunidade de realizar uma nova transação deve ser considerada uma 

oportunidade de negócio.  

 Foram observadas, ainda, algumas deficiências operacionais, como a queda 

no percentual de utilização dos Terminais Financeiros de Atendimento (TFL) e, 

consequentemente, no número de transações realizadas. Logo, foram propostas 

alternativas capazes reverter esse quadro. Dentre elas, recomendou-se a alteração 

urgente do horário de funcionamento da respectiva Casa Lotérica. 
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7. Anexo 

 

NORMAS DE COMPORTAMENTO 

Orientações e Procedimentos 

 

Hoje, 15 de maio de 2018, foi realizada uma reunião na Ribeiro Loterias com 

a presença das pessoas abaixo assinadas para estabelecimento de algumas regras 

de conduta, para esclarecimento de alguns processos de trabalho e para 

orientações em geral. 

Nesta ocasião, foram discutidos os seguintes assuntos: 

1. Vendas de bolão – é muito importante que cada atendente esteja atenta às metas 

estabelecidas pela direção da Lotérica. As metas lançadas, além de alavancar as 

vendas de bolões, tem o intuito de premiar os funcionários. Portanto, requer-se 

dedicação e empenho. 

2. Autenticações – o tempo dispendido para cada autenticação influencia na 

quantidade de operações realizadas, consequentemente na quantidade de clientes 

atendidos, bem como no tempo de espera na fila dos demais clientes. Por conta 

disso, é imprescindível agilidade e atenção em cada atendimento. 

3. Equipamentos eletrônicos – a utilização de aparelho celular ou de qualquer outro 

dispositivo eletrônico fica proibida durante o atendimento ao cliente. Será tolerável 

que a utilização seja feita apenas dentro dos períodos de intervalo e/ou em casos de 

emergência. 

4. Atendimento – durante o atendimento ao cliente, não deverá haver qualquer tipo de 

conversa ou comentários entre as atendentes sobre assuntos que não tenham 

relação com o atendimento, por respeito e consideração ao cliente que está do lado 

de fora do balcão. 

5. Fila – a ordem de atendimento aos clientes deverá obedecer a sequência da fila, 

ressalvados os casos de prioridade. De forma que a atendente com caixa livre 

deverá atender o cliente da vez, não sendo aceitável qualquer tipo de escolha ou 

seleção de clientes. 

6. Retiradas – por uma questão de segurança, bem como limite de cobertura do seguro 

contratado, as retiradas dos respectivos caixas deverão ser feitas constantemente 
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ao longo do dia, sendo que o montante acumulado em cada caixa não deverá 

ultrapassar R$ 3.000,00. 

7. Segurança – também por uma questão de segurança, bem como determinação do 

seguro contratado, fica expressamente proibida a entrada de qualquer pessoa não 

autorizada da porta blindada para dentro da Lotérica.  

8. Faltas – sempre que possível, avisar com antecedência para ajustes necessários na 

rotina da Lotérica (avisar a Elaine). 

9. Atrasos – evitar atrasos e, quando inevitável, avisar com antecedência (avisar a 

Elaine). 

10. Dúvidas – cada assunto deverá ser tratado com a pessoa responsável por decidir 

sobre o tema ou solucionar o problema, de forma que devem-se evitar conversas ou 

comentários desnecessários ao bom funcionamento da Lotérica e que prejudiquem 

ou influenciem negativamente a harmonia da equipe (falar com Elaine). 

11. Comprometimento – para o bom convívio de todos, prezando pela harmonia e 

qualidade de vida no ambiente e trabalho, considera-se todo tipo de ajuda bem-

vinda. Seja para ajudar uma colega em alguma operação, para ensinar ou treinar 

alguém, ou para zelar e cuidar do patrimônio da Lotérica. Assim, espera-se, que 

cada atendente tenha dedicação, respeito e comprometimento tanto com as demais 

colegas quanto com a empresa.  

12. Limpeza, organização e conservação – manter a Lotérica limpa, organizada e em 

bom estado de conservação é de responsabilidade de todos que fazem uso de suas 

instalações. No entanto, a atenção ao atendimento de clientes, horários e à 

segurança são imprescindíveis.  

13. Uniforme – será disponibilizado um uniforme para cada atendente, com o intuito de 

identificação e padronização. O uniforme será de utilização obrigatória e será 

composto das seguintes peças: camiseta polo, suéter e jaqueta, sendo que a calça 

ficará de livre escolha. 

14. Fiado – não será permitido o oferecimento de pagamento “fiado” aos clientes da 

Lotérica. Assim sendo, fica acordado que qualquer tipo de venda ou pagamento de 

contas “fiado” é de inteira responsabilidade da atendente, cobrar e saldar, não sendo 

admitido que o valor da dívida seja superior a R$ 50,00/mês.  

15. Contas particulares – é vedado o pagamento de contas particulares no próprio caixa, 

bem como a compra de jogos, crédito para celular, entre outros. Desta forma, o 
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pagamento de contas particulares deverá ser realizado através do caixa de outra 

atendente.  

16. Caixa – o dinheiro do caixa é de propriedade única e exclusiva da Lotérica, a qual 

deve repassar tais valores à CEF. Portanto, nenhum valor do caixa poderá ser 

utilizado sem autorização em benefício próprio ou de terceiros, podendo caracterizar 

ato ilícito e ensejar justa causa. 

Por fim, esclarecidos todos os temas, cada atendente compromete-se a agir de 

acordo com as normas e procedimentos aqui discutidos e listados, visando o bom 

funcionamento da Lotérica. 

Abaixo, assinam todos os presentes nesta reunião e, ainda, atestam ciência. 

 

 

São José dos Pinhais, 15 de Maio de 2018. 

 

 

 


