
Reclamação é a arma do consumidor para melhorar serviços  
Mara Luquet 
 
A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) vai divulgar em breve uma pesquisa sobre 
atendimento bancário que mostra que 80% dos clientes bancários se auto-atendem e 
raramente vão às agências bancárias. "São clientes que vão ao banco esporadicamente", diz 
Marcio Cypriano, presidente da Febraban. "Só 20% da clientela vai com freqüência à agência", 
acrescenta.  
 
Segundo Cypriano, quando a pesquisa for divulgada, o que deverá acontecer nas próximas 
semanas, os resultados vão mostrar que a relação cliente e banco é bem melhor do que 
parece. A pesquisa, segundo ele, revela que os problemas com bancos não é tudo aquilo que 
se reclama.  
 
As filas, por exemplo, não são um bicho-de-sete-cabeças. O cliente só começa a reclamar de 
uma fila se tiver de esperar mais do que meia hora. "A pesquisa detectou que pessoas até 30 
minutos na fila não reclamam", diz Cypriano.  
 
Cypriano, cujo primeiro emprego foi em banco e hoje é presidente do Bradesco, o maior banco 
privado do país, nunca enfrentou uma fila, mas diz que este é um tema que preocupa a 
Febraban. Os bancos querem reduzir as filas e para isso estimulam o débito em conta corrente 
de pagamentos a serem feitos. No entanto, o resultado da pesquisa mostra que este é um 
caminho que ainda se tem muito que andar no Brasil. A pesquisa identificou que os brasileiros 
resistem à idéia de colocar seus pagamentos mensais de gastos como luz, telefone, etc em 
débito automático.  
 
Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a área financeira é uma das 
principais causas de problemas para o público, segundo os registros de reclamações no 
Procons e os pedidos ao Serviço de Orientação do Idec. As principais queixas referem-se às 
tarifas bancárias, taxas de juros e desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.  
 
Mas o problema já foi pior, segundo Cypriano. "A quantidade de reclamações no Banco Central 
é mínima em relação à quantidade de clientes bancários, e a maior parte é improcedente", diz. 
Já no Procon, ele diz, o número de reclamações vem se reduzindo. Os números do Bradesco, 
por exemplo, caíram mais de 50%. Em 2004, foram 5.500 reclamações e, em 2005, o número 
caiu para 2.200. Esse desempenho já pode ser um reflexo de um trabalho que Febraban e 
Procon estão fazendo juntos para melhorar o atendimento bancário.  
 
Numa entrevista à revista Valor Investe, em dezembro do ano passado, a advogada Marli 
Aparecida Sampaio, diretora de programas especiais do Procon-SP, falou sobre essa 
experiência, inédita na instituição. A câmara técnica do setor financeiro reúne uma vez por 
mês técnicos do Procon e da Febraban para discutir medidas que contribuam para melhorias 
no atendimento ao cliente. As câmaras são instâncias consultivas e a intenção, neste caso, é 
estender a participação ao Ministério Público e ao Banco Central.  
 
Segundo Marli, é difícil punir e fiscalizar os bancos, mas se o consumidor reclamar a situação 
muda. Isso porque iniciativas como a câmara técnica do setor financeiro vão trabalhar 
principalmente com a matéria-prima (reclamações) que chegam aos Procons. Para ela, não há 
dúvidas de quem tem o poder de decisão é o consumidor.  
 
Cypriano concorda. Ele orienta consumidores a reclamar sempre que forem mal atendidos. Os 
abusos cometidos precisam chegar ao conhecimento da administração do banco e dos órgãos 
de defesa do consumidor para serem corrigidos.  
 
Ele diz que em geral os bancos possuem canais de reclamação e o consumidor não pode 
hesitar em utilizar esses sistemas para registrar os abusos. Se não surtir efeito, o cliente deve 
procurar os órgãos de defesa ao consumidor. Dessa forma ele contribui para a melhoria de 
todo o sistema.  
 



Quando se trata de banco, essa é uma relação de longuíssimo prazo e que dificilmente você 
poderá abrir mão. Por isso é melhor zelar para que ela não lhe crie mais problemas. Uma de 
suas grandes contribuições para aperfeiçoar esse processo é reclamar.  
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