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ESPECIAL
CLIENTES

CHEGA DE 
TRUQUES!

Bancários, clientes
e usuários de bancos 
juntos por um 
sistema fi nanceiro 
socialmente 
responsável

Quem nos dias de hoje não sofre 
com o simples fato de ter de ir ao banco? 
Diante das condições de atendimento, 
pagar conta, fazer depósito ou resolver 
qualquer tipo de situação tornaram-se uma 
verdadeira penitência face às enormes 
fi las, às burocracias, às insistências 
para aquisição de serviços, muitas 

vezes, desnecessários, além da falta de 
segurança nos estabelecimentos etc.

Assim tem sido a vida de clientes de 
bancos no Brasil. Os bancários, atentos 
à situação, vãos às ruas denunciar e 
pressionar para que o sistema fi nanceiro 
deixe de focar apenas o lucro e passe a 
atuar com responsabilidade social.



Banco é para 
atender à população

A 
falta de funcionários nas 
agências bancárias é a 
causa da precariedade no 
atendimento. Os bancos 
demitem para pagar menos 

salários e aumentar sua margem de 
lucratividade. Os empregados que 
restam nas agências fi cam com excesso 
de trabalho e sofrem constantes 
humilhações por conta das metas 
abusivas, já que não consideram os 
limites dos trabalhadores, muito menos 
as necessidades dos clientes.

No fi nal das contas, os banqueiros 
enriquecem ainda mais, enquanto os 
bancários adoecem e clientes e usuários 
dos bancos sofrem com a má prestação 
de serviços que, na realidade, são de 
concessão pública.

Tais difi culdades, no entanto, não 
tornam os serviços mais baratos. Pelo 
contrário, as tarifas bancárias são 
abusivas e as taxas de juros, extorsivas. 
Sem contar as difi culdades impostas 
pelas instituições fi nanceiras para 
concederem crédito.

Alguém poderia até tentar justifi car, 
afi nal a crise fi nanceira é mundial... 
Porém, os bancos no Brasil não 
conhecem essa realidade. O setor 
fi nanceiro continua sendo o que mais 
lucra no país.

Para se ter ideia, entre 2004 e 2011, 
o lucro líquido dos seis maiores bancos 
que operam no país (BB, Itaú Unibanco, 
Bradesco, Caixa, Santander e HSBC) 
praticamente triplicou. Há oito anos, eles 
obtiveram juntos R$ 17,99 bilhões de 
lucro líquido (já defl acionados). No ano 
passado, o lucro líquido conjunto dessas 
mesmas instituições fi nanceiras chegou a 
R$ 52,07 bilhões.



Nos últimos meses, o governo 
brasileiro implementou várias 
medidas para proteger o país da crise 
fi nanceira internacional. Dentre elas, as 
orientações para que Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Federal facilitassem 
o crédito, liderando uma redução geral 
nas taxas de juros.

Inicialmente, as medidas adotadas 
pelos bancos ofi ciais provocaram algum 
frisson entre as instituições privadas. 
Motivadas pela concorrência, chegaram 
a anunciar redução de juros, o que na 
prática não passou de engodo, já que a 
diminuição foi ínfi ma e ainda motivou a 
elevação das tarifas.

Segundo a Fundação Procon de 
São Paulo, as sete maiores instituições 
de varejo do país (BB, Bradesco, 
Caixa, HSBC, Itaú, Safra e Santander), 
entre maio de 2011 e maio de 2012, 
reajustaram as suas taxas em até 41%, 
dez vez mais que a infl ação do período 
medida para o INPC, de 4,88%.

Os bancários conhecem bem esses 
truques dos banqueiros, por isso estão 
ao lado da população para pressionar por 
mudanças. Atualmente em Campanha 
Nacional, a categoria cobra investimentos 
que possam viabilizar melhores 
condições de trabalho e atendimento 
digno à população.

 Ampliação do horário de atendimento 
com dois turnos de trabalho
 Mais contratações nos bancos
 ampliação do crédito
 redução de juros e tarifas
 investimentos em segurança

Mesmo com os recordes nos 
lucros, os bancos não investem em 
segurança, chegando até mesmo 
a descumprir a legislação. Por isso 
funcionários, clientes e usuários 
estão sempre expostos aos marginais. 
Enquanto os bancários temem os 
sequestros, a população é alvo das 
famosas ‘saidinhas de banco’.

A situação pode fi car ainda 
pior com a retirada das portas de 
segurança em alguns bancos, o que 
já contribuiu para um aumento de 
19% das ocorrências de assalto. 
Para quem critica o mecanismo, 
vale destacar que basta uma 
simples calibragem para evitar 
constrangimentos na entrada das 
agências.

A fi gura do correspondente 
bancário também é uma artimanha 
dos bancos para conter custos e 
aumentar os lucros, expondo todos 
à violência. A categoria bancária 
defende a sua transformação em 
postos de atendimento e cobra 
investimentos para ampliar a 
segurança, em respeito à vida e à 
integridade das pessoas.

Mais foco
na segurança

A sociedade 
ganha com:
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Campeões de reclamações 
no Banco Central

Instituição Ouvidor Tel. reclamação

Banco do Brasil  Sérgio Camilo de Castro Silva 0800 7295678

Bradesco Júlio Alves Marques 0800 7279933

Caixa Econômica Federal Naira Tatsu 0800 7257474

Citibank Salete Doniani 0800 9702484

HSBC Neudo Pessoa de Mello Junior 0800 7013904

Itaú Unibanco Cristiana de Andrade Pinciroli 0800 5700011

Mercantil do Brasil Rogério Reis Faria 0800 7070384

Panamericano Gabriela Ribas Glinternik 08007769595

Safra Arthur Queiroz de Souza Mendes 0800 7701236

Santander Pedro Paulo Longuini 08007260322

Votorantim Cristina Sonagere Neves 0800 7070083

Ranking de Bancos
com mais de um
milhão de clientes 
(maio/2012)

1º  BANRISUL 
2º  Conglomerado BB 
3º  Conglomerado ITAU 
4º  Conglomerado BRADESCO 
5º  Conglomerado HSBC

Se você tiver reclamações, ligue para o telefone direto das ouvidorias dos bancos 
(confi ra 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 ou, ainda, em todas as cidades 

onde o BC mantém representação, há equipes preparadas para prestar atendimento 
presencial, das 9h às 16h. Na sede, em Brasília, o atendimento é das 8h às 18h.

DENUNCIE


