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ABRA O OLHO, CLIENTE!!

Você sabia que, além da conta gratuita 
com serviços básicos, os bancos são 
obrigados por lei a disponibilizarem 
modalidades de contas com pacotes 

de tarifas econômicas? E que os bancos tam-
bém devem informar quais são os serviços 
previstos em cada tipo de pacote?

 Como se não bastasse a difi culdade 
nas informações, nos últimos cinco anos, 
os bancos reajustaram suas tarifas em até 
79% acima da infl ação, segundo o IDEC 
(Instituto de Defesa do Consumidor).

Você sabia que existe um tipo de conta bancária com tarifa zero?
 Agora, se você contratar um empréstimo 

ou fi nanciamento, o seu custo será, em mé-
dia, 5 vezes maior do que a taxa de juros do 
governo, a Selic, conforme o PROCON-SP.

 E você ainda enfrenta o excesso de fi las, 
risco de assaltos nas agências, burocracias, 
cobranças indevidas e as famosas ‘vendas 
casadas’ (quando tem de adquirir um pro-
duto se quiser um melhor atendimento), 
que desrespeitam o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC).

 Tudo isso faz parte de uma estratégia 
dos bancos para manter o lucro nas alturas. 
No último ano, as seis maiores instituições 
fi nanceiras lucraram R$ 51 bilhões, o que 
daria, por exemplo, para adquirir 2 milhões 

de carros populares zero.
 A cifra é estratosférica e, mesmo as-

sim, os bancos promovem mais demis-
sões, precarizando o seu atendimento. 
Isso é um absurdo que precisa acabar!!

Tarifas: 
79% acima 
da infl ação
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As bandeiras dos bancários são bandeiras da sociedade 

SETOR FINANCEIRO: UM DOS
MAIS RECLAMADOS NO PAÍS

Os bancos no Brasil cobram juros 
extorsivos. No rotativo do cartão de 
crédito, por exemplo, o juro médio é 
de 194% ao ano. Ou seja, 22,8 vezes 
a taxa básica da economia. No caso 
do cheque especial, a média é 144% 
ao ano (ou 7,72% ao mês). E, mesmo 
no caso da opção mais em conta, o 
crédito consignado, com desconto 
direto na folha de pagamento, a taxa 
média é de 24,2% ao ano (1,82% 
ao mês), quase três vezes a Selic, 

segundo o Banco Central. 
Como se não bastasse, as 

instituições oferecem crédito sem dar 
esclarecimentos aos consumidores, 
levando muitos deles a caírem no 
endividamento. 

O abuso também se repete 
nas tarifas. Para se ter ideia, nos 
últimos cinco anos, os pacotes mais 
econômicos fi caram, em média, 61% 
mais caros, enquanto os de maior 
valor, em torno de 40%.

Crescem cada vez mais as 
reclamações contra os bancos, fazendo 
do setor um dos mais reclamados no 
Brasil. Segundo o Banco Central, em 
2012 foram 507 mil queixas. Neste ano, 
até junho, foram 280 mil.

 No topo das reclamações constam 
débitos não autorizados, prestação 

irregular de conta-salário e cobrança 
de tarifas irregulares por serviços não 
contratados.

 Embora a insatisfação seja grande, 
trocar de instituição fi nanceira traz 
custos adicionais que, segundo 
pesquisa da Universidade de São Paulo 
(USP), giram em torno de R$ 470.

Queremos menos juros e tarifas!

Nós, bancários, lutamos pela regulamentação do
sistema fi nanceiro nacional, para que os bancos concedam

crédito responsável e pratiquem tarifas justas.



As bandeiras dos bancários são bandeiras da sociedade 

Queremos melhor atendimento!

No ano passado, os principais 
bancos do país investiram em 
segurança apenas uma média de 6% 
do que ganharam. A maioria deles 
segue descumprindo a Lei Federal 
nº 7.102/83, a qual estabelece 
as normas de segurança em 
estabelecimentos privados.

Por conta das falhas, a Polícia 
Federal multou, em julho, 13 instituições 

fi nanceiras em R$ 3,223 milhões. 
Como fruto desse descaso, cresce 

o número de clientes vítimas de 
assaltos e até de mortes causadas 
pelo chamado crime da ‘saidinha de 
banco’. Segundo recente pesquisa, no 
primeiro semestre deste ano, foram 
30 assassinatos, um crescimento de 
11% em relação ao mesmo período 
do ano passado.

Mesmo com todo o lucro, 
os bancos demitem muito e 
não investem em melhorias no 
atendimento, impondo à população 
o excesso de fi las e serviços 
precários. Sem contar as práticas 

para direcionar o público para o 
autoatendimento e correspondentes 
bancários, como por exemplo, a 
recusa em receber na boca do caixa 
pagamentos de contas de serviços 
públicos, como água, luz e telefone.

Nós, bancários, reivindicamos a contratação de mais 
trabalhadores para melhorar o atendimento à população, 

preservando o sigilo bancário.

Queremos mais segurança!

Para nós, bancários, a defesa da vida tem de estar acima de 
qualquer coisa. Por isso, defendemos o cumprimento da lei para 
que os bancos adotem medidas que sejam capazes de proteger 

trabalhadores e a população em geral.
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Campeões de reclamações 
no Banco Central

Instituição Ouvidor Tel. reclamação

Banco do Brasil  Carlos Antonio Decezaro 0800 7295678

Bradesco Júlio Alves Marques 0800 7279933

Caixa Maurilio Braz Santana Junior 0800 7257474

Citibank Salete Doniani 0800 9702484

HSBC Paulo César Amaral da Silveira 0800 7013904

Itaú Unibanco Cristina de Andrada Pinciroli 0800 5700011

Mercantil do Brasil Rogério Reis Faria 0800 7070384

Panamericano Samira Helena Padial 0800 7769595

Safra Arthur Queiroz de Souza Mendes 0800 7701236

Santander  Miguel de Souza Lopes 0800 7260322

Votorantim Cristina Sonagere Neves 0800 7070083

Ranking
de Bancos
com mais de 
um milhão 
de clientes 
(junho/2013)

1º lugar – Santander 
2º lugar – Itaú 
3º lugar – Banco do Brasil 
4º lugar – Caixa 
5º lugar – Banrisul 
6º lugar – HSBC 
7º lugar - Bradesco

Se você tiver reclamações, ligue para o telefone direto das ouvidorias dos bancos 
(confira abaixo). Caso o problema não seja resolvido, procure 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.

DENUNCIE

Site do Banco Central www.bcb.gov.br

TROFÉU
CARA-DE-PAU1º lugar – Santander 

3º lugar – Banco do Brasil 


