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ESPECIAL
CLIENTES

Filas constantes, demora no 
atendimento, tarifas elevadas e juros 
abusivos, cobranças indevidas, 
difi culdades para obtenção de crédito 
e as irregulares vendas casadas de 
produtos. Esse é o cenário vivido por 
clientes e usuários dos bancos.

Bancários, clientes e 
usuários: uma só luta!

Muitas pessoas têm sido barradas na 
porta das agências e impedidas de entrar 
para pagar suas contas, fazer depósitos 
e contatar as gerências após já terem 
perdido horas tentando, sem sucesso, 
obter soluções pelo teleatendimento...
(Veja mais nas páginas 2 e 3)



Ao mesmo tempo em que clientes 
e usuários do sistema fi nanceiro 
sofrem com o descaso dos bancos, os 
bancários também amargam pressões 
para cumprimento de metas abusivas, 
extrapolação de jornada, demissões, 
precarização das condições de trabalho, 
além de serem vítimas de assédio moral 
e de inúmeros agravos à saúde.

Tanto as agruras de clientes e 
usuários, como as sofridas pelos 
bancários, têm como causa a ganância 
dos bancos. Não bastasse ser o setor 
que mais lucra no país – no primeiro 
semestre deste ano, as quatro maiores 
instituições fi nanceiras (Banco do 

Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco
e Santander) obtiveram lucro de 
R$ 23 bilhões -, os bancos não 
medem esforços para cortar custos 
para ampliar ainda mais seus 
resultados positivos.

“Se os sofrimentos têm uma única 
causa, mudar tal situação também 
deve ser uma só luta. Cientes disso, 
os bancários, além de pressionarem 
por melhores condições de trabalho, 
agregam na sua Campanha Nacional 
reivindicações por melhor atendimento e 
melhores serviços à sociedade”, afi rma 
Luiz César de Freitas, presidente da 
FETEC-CUT/SP.

... Uma só luta

Pagar as contas na lotérica, na 
farmácia ou no supermercado pode 
até parecer uma facilidade, mas, na 
verdade, é mais uma estratégia dos 
bancos para ampliarem ainda mais 
seus lucros.

Trata-se do correspondente 
bancário que, embora autorizado pelo 
Banco Central, acarreta em perdas 
para toda a sociedade. A população 
perde porque está sendo empurrada 
para um tipo de prestação de serviços 
que não garante qualquer segurança.

Em outras palavras, os bancos 
difi cultam o acesso de clientes e 

Correspondente bancário: você está sendo enganado!
usuários a suas agências, obrigando 
os cidadãos a buscarem serviços 
em estabelecimentos desprovidos 
de estrutura capaz de garantir sigilo 
bancário e sem os equipamentos 

A luta também é por. 
 Melhores condições

de trabalho e de atendimento
 Menores taxas de

juros e tarifas justas
 Redução das fi las
 Mais segurança
 Maior concessão de crédito



A insegurança
Ir ao banco é sempre uma prática 

estressante, quer seja pela demora 
no atendimento ou pelas 
difi culdades de se obter o 
serviço desejado. Se a 
questão for de retirada 
de dinheiro aí, então, 
é que o ‘bicho pega’.

A população cada 
vez mais tem sido vítima 
de assaltos, as famigeradas 
saidinhas de banco, muitas 
das quais com mortes, cuja 
responsabilidade também é do 
estabelecimento bancário.

Isso porque os bancos descumprem 

a legislação e não disponibilizam um 
número mínimo de equipamentos 

de segurança e de vigilantes. 
Eles preferem pagar as 

multas da lei, do que 
investir na segurança 
das pessoas.

Além de 
denunciar o descaso, 

os bancários pressionam 
os bancos pelo cumprimento 

da lei e pela adoção de novas 
medidas que sejam capazes de 

garantir a privacidade e segurança 
das operações bancárias tanto nas 
agências, como nos postos.

Ir ao banco é sempre uma prática 
estressante, quer seja pela demora 
no atendimento ou pelas 
difi culdades de se obter o 

vez mais tem sido vítima 
de assaltos, as famigeradas 
saidinhas de banco, muitas 
das quais com mortes, cuja 

a legislação e não disponibilizam um 
número mínimo de equipamentos 

de segurança e de vigilantes. 
Eles preferem pagar as 

multas da lei, do que 

denunciar o descaso, 
os bancários pressionam 

os bancos pelo cumprimento 
da lei e pela adoção de novas 

medidas que sejam capazes de 

necessários de segurança.
Os proprietários dessas casas 

comerciais também perdem porque 
os seus negócios estão na mira direta 
dos criminosos. Os empregados desses 
estabelecimentos perdem porque 
estão expostos aos mesmos riscos e 
não recebem os direitos assegurados à 
categoria bancária em acordo coletivo. 

Os bancários, por sua vez, perdem 
porque os bancos, ao expulsarem 
clientes e usuários das agências, 
se vêem motivados a demitirem e a 
diminuir salários de seus funcionários.

Quando o correspondente bancário 

foi criado, o argumento era de 
expandir o atendimento aos 
municípios carentes. Só que os 
bancos se aproveitaram para delegar 
boa parte de suas atividades e assim 
acumularem riqueza.

No entanto, os bancos têm um 
papel social a cumprir. Por isso, a 
categoria bancária está na luta para 
pressioná-los a levar atendimento a 
todos os municípios do país, por meio 
da inclusão bancária, assegurando 
assim a prestação de todos os 
serviços bancários para toda a 
sociedade.

Correspondente bancário: você está sendo enganado!
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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 Luiz Roberto Farah 0800 7013904

Itaú Unibanco Cristiana de Andrade Pinciroli 0800 5700011

Mercantil do Brasil Rogério Reis Faria 0800 7070384

Panamericano Giovani Thomaz Garcia 0800 7758686

Safra Arthur Queiroz de Souza Mendes 0800 7701236

Santander Gislaine Longhi Gallette 0800 2868787

Votorantim  Cristina Sonagere Neves 0800 7070083

Ranking de Bancos
com mais de um
milhão de clientes 
(junho/2011)

1º lugar – Santander
2º lugar – Banco do Brasil
3º lugar – Itaú
4º lugar – Bradesco
5º lugar – 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


