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O presidente do HSBC Bank Brasil, Emilson Alonso, anunciou ontem o lançamento de um projeto-
piloto para o funcionamento das agências da instituição aos sábados. Inicialmente, a partir do 
próximo sábado, estarão sendo abertas ao público das 10 horas às 14 horas algumas agências 
das cidades de Piracicaba, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, todas no interior de São Paulo. 
À medida em que o movimento aumentar, o horário de funcionamento pode ser estendido até as 
16 horas.  
 
Para esse projeto, o HSBC contratará 16 funcionários que trabalharão apenas aos sábados. De 
acordo com Alonso, o banco já contratou 800 pessoas e deve selecionar mais 300 até o final do 
ano por causa do sistema de horário estendido (das 9 horas às 18 horas) nas 214 agências 
espalhadas pelo País.  
 
Na capital de São Paulo, a possibilidade da abertura das agências aos sábados só depende de 
acordo a ser firmado com os sindicatos locais. Isso porque o funcionamento das instituições de 
crédito durante os finais de semana, explicou Alonso, é proibido por uma lei de 1962, salvo 
quando um acordo trabalhista é feito com os sindicatos da categoria. O banco assinou ontem um 
acordo com a Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários dos estados de São 
Paulo e Mato Grosso do Sul, o que possibilita o início do projeto-piloto nos três municípios 
paulistas.  
 
O banco conta com o projeto-piloto como diferencial para conseguir atingir a meta de crescimento 
entre 20% e 25% ao ano até 2008. Esta expansão não se restringe ao volume de transações, mas 
também é esperada para o resultado do financeiro. "Temos uma posição ímpar atualmente. 
Somos um banco médio que tem estratégia, inovação e muito apetite para o crescimento", 
afirmou Alonso. A perspectiva tem como base os bons resultados obtidos no último ano em 214 
agências de todo o País.  
 
Segundo Alonso, houve crescimento de 20% sobre o volume de transações e de 10% no número 
de contas abertas naquelas com o horário estendido. Já nas agências abertas ao público das 10 
horas às 16 horas, houve elevação de 10% nas transações. Apesar de favorecer os clientes com a 
abertura das agências aos sábados, os pagamentos e transações financeiras, com exceção dos 
depósitos feitos entre contas do próprio banco, só serão compensados no próximo dia útil, por 
causa das restrições no sistema brasileiro de compensação.  
 
Emilson Alonso negou que a estratégia de ampliar o atendimento da rede bancária, tanto em 
horário quanto nos dias de funcionamento, esteja indo na contramão do setor, que, cada vez 
mais, incentiva seus clientes a usarem os serviços na internet. "Quanto mais disponibilidade de 
atendimento se dá ao cliente, mais ele usa", afirmou Alonso. Hoje, disse, apenas um terço dos 
brasileiros tem conta bancária e os outros dois terços precisam ir às agências para realizar 
transações, pagamentos e depósitos.  
 
Serviços básicos  
 
O executivo lembrou que poucas já têm acesso à internet. "Existe uma demanda por serviços 
básicos que deve crescer muito nos próximos dez anos e estaremos à frente", disse. "Este é um 
grande diferencial que nós temos". O HSBC tem hoje 929 agências, das quais 214 funcionam 
entre 9 e 18 horas e três começam a funcionar também aos sábados (das 10 às 14 horas), 715 
postos de atendimento, 1007 correspondentes bancários e 322 lojas da financeira Losango. 
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