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BANCOS NÃO 
RESPEITAM A 
SOCIEDADE

Conforme pesquisa da Proteste As-
sociação de Consumidores, no úl-
timo ano, quase seis em cada dez 
correntistas (57%) tiveram algum 

problema causado por uma instituição fi -
nanceira. Dentre as reclamações mais re-
correntes estão as que envolvem cartões 
de crédito (33%). Para 34%, a principal 
queixa é a difi culdade de manter contato 
para esclarecimento de dúvidas, enquanto 
21% desconhecem o quanto pagam pelo 
pacote de serviços.

Os abusos ocorrem desde a hora de 
abrir uma nova conta. Os clientes sequer 
têm a opção de escolher pacotes de servi-
ços condizentes com suas necessidades. 
Sempre faltam informações claras e chega-
-se ao cúmulo de a agência não fornecer 
contratos ou termos de adesão.

Esses são alguns dos problemas que 
saltam aos olhos. No entanto, existem ou-
tros conhecidos apenas por quem está nos 
bastidores dos bancos, onde impera um 
modelo de gestão baseado em corte vio-
lento de custos e busca por produtividade 
cada vez maior.

Em 2013, os seis maiores bancos lucra-

ram R$ 50,9 bilhões e, mesmo assim, eli-
minaram 12,5 mil postos de trabalho. Com 
esse enxugamento, cada funcionário fi ca 
responsável por atender um número cada 
vez maior de clientes, além de ser cobrado 
por metas crescentes de produtividade.

Assim, quando a clientela vê o bancário 
“bem arrumado” e “sorrindo” não imagina 
que a sua rotina é de sobrecarga de traba-
lho, ameaça de demissão e que o sofrimen-
to decorrente de metas abusivas e assédio 
moral leva-o, muitas vezes, a trabalhar sob 
efeito de remédios psiquiátricos.

Os bancários lutam para mudar essa 
realidade, pois sabem muito bem que os 
bancos podem garantir condições dignas 
de trabalho e, ao mesmo tempo prestarem 
bons serviços à sociedade, sem deixarem 
de investir no desenvolvimento do país.

Agosto 2014



Fim das tarifas e juros extorsivosO consumidor brasileiro, se precisar recorrer ao fi nanciamento rotativo do cartão de crédito, pagará juros médios anuais de 280,82%. Conforme pesquisa da Proteste e da Fundação Getúlio Var-gas (FGV-SP), esse patamar chega a ser 525% maior do que o praticado em ou-tros cinco países sul-americanos (Argen-tina, Chile, Colômbia, Peru, e México).Mesmo com a diminuição dos juros, o spread bancário, que é a diferença en-tre o quanto os bancos pagam e quan-

Mais segurança

A falta de investimento em seguran-

ça tem sido fatal no setor fi nanceiro. 

No primeiro semestre de 2014, 32 pes-

soas foram mortas em decorrência de 

ataques a bancos. Uma média de 5,33 

vítimas fatais por mês. No ano passado, 

foram 65 mortes. Em comparação aos 

números dos primeiros seis meses de 

2011, o crescimento das ocorrências 

foi de 39,1%. Isso sem mencionar o 

crescente número de sequestros e as-

saltos do tipo “saidinhas de banco”.

Para a categoria bancária, os ban-

cos devem cumprir a lei e investir em 

equipamentos para melhorar a segu-

rança dos seus estabelecimentos e, as-

sim, garantir atendimento seguro para 

clientes e população. 

to cobram para emprestar, continua subindo no Brasil. Há um ano estava em 10,9 p.p (pontos percentuais). Em julho de 2014, foi registrado 12,7p.p.O abuso se repete nas tarifas. Apenas nos três primeiros meses deste ano, Bra-desco, Itaú, Santander e Banco do Bra-sil faturaram juntos R$ 19,5 bilhões em serviços, um crescimento de 11,5% em relação a igual período de 2013, quase o dobro da infl ação de 6,28%, medida pelo IPCA, nos últimos 12 meses.

Por melhores serviços



Enquanto a economia brasileira criou 600 mil novas vagas de em-prego no primeiro semestre deste ano, os bancos cortaram 3.746 pos-tos de trabalho.
Nessa contramão, além de explo-rarem a terceirização, como os cor-respondentes bancários, precarizam as condições de trabalho de seus funcionários e a prestação de servi-

ços à população, resultando em um aumento de 97,4% no volume de reclamações registradas pelo Ban-co Central, segundo comparativo de 2012 e 2013.
Os bancários defendem o fi m das demissões e mais contratações, como forma de garantir a saúde dos trabalhadores e de prestação de bons serviços à sociedade.

Mais contratações

Falta de informação aos clientes, 

que às vezes sequer conseguem fa-

lar com o próprio gerente, é uma das 

maiores queixas. Isto se deve à subs-

tituição crescente de empregados por 

inovações tecnológicas.

Pela lógica, a tecnologia deveria 

resultar em mais conforto para as pes-

soas, mais qualidade de vida, mais la-

zer e menos trabalho, mas não é isso 

que vem ocorrendo.

Os bancários estão cada vez mais 

sobrecarregados. Enquanto isso, os 

clientes são seduzidos a fazer o má-

ximo de operações por meio digital, 

excluindo a parcela da população que 

sofre difi culdades em manusear equi-

pamentos digitais. Sem contar a falta 

de garantias contra as fraudes cres-

centes, cujo volume de prejuízos não 

é sequer mencionado pelos bancos.

Hoje, apenas as instituições fi -

nanceiras ganham com as mudan-

ças. A luta da categoria é para que 

a tecnologia benefi cie trabalhadores 

e sociedade.

clientes são seduzidos a fazer o má-

Por melhores serviços
Mais transparência
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Campeões de reclamações 
no Banco Central

Instituição Ouvidor Ligação gratuita

Ranking
de Bancos
com mais de 
um milhão 
de clientes 
(junho/2014)

1º lugar – Santander    
2º - HSBC  
3º – Banrisul 
4º – Itaú 
5º – Banco do Brasil
6º - Caixa Econômica Federal

Caso tenha reclamações, ligue diretamente para a ouvidoria do banco (confi ra abaixo). 
Se o problema não for resolvido, entre em contato com o Banco Central pelo telefone 
0800-979-2345.  A ligação é gratuita de qualquer parte do país. Você também pode 

preencher o formulário de reclamação no site da entidade www.bcb.gov.br

COMO FAZER SUA RECLAMAÇÃO

Site do Banco Central www.bcb.gov.br

TROFÉU
CARA-DE-PAU1º lugar – Santander    

Banco do Brasil Carlos Antonio Decezaro 08007295678

Bradesco Julio Alves Marques 08007279933

Caixa Maurilio Braz Santana Junior 08007257474

Citibank Salete Doniani 08009702484

HSBC Paulo César Amaral da Silveira 08007013904

Itaú Unibanco Rogério Taltassori 08005700011

Mercantil do Brasil  Rogério Reis Faria 08007070384

Pan Samira Helena Padial  08007769595

Safra Arthur Queiroz de Souza Mendes 08007701236

Santander Maria Lucia Ettore do Valle 08007260322

Votorantin Marcelo Augusto Linardi 08007070083


