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Cartões de crédito alavancam receita do
Itaú, Bradesco e Santander
Os cartões foram os principais
responsáveis por alavancar a receita
dos três maiores bancos privados
do país no primeiro semestre deste
ano. Segundo levantamento feito
pelo DCI, com base nos balanços
divulgados pelo Bradesco, Itaú e
Santander, a receita proveniente das
operações com cartões passou de R$
9,18 bilhões, no primeiro semestre
de 2013, para R$ 10,75 bilhões,
no primeiro semestre deste ano.
O crescimento superou outras áreas
apuradas pelo jornal, como administração de fundos, serviços de conta
corrente e operações de crédito.
Somadas as arrecadações dos três
bancos, o crescimento de 17,06%
dos cartões superou a receita de
outros serviços como administração de fundos, conta corrente,
operações de crédito e cobranças.
Para o professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais de
Minas (Ibmec-MG), Marcos Camargo, com a redução dos spreads
bancários de alguns produtos ﬁnan-

ceiros a partir de 2012, os bancos
viram nos altos juros dos cartões
uma alternativa para manter o padrão de receita que tinham antes.
De acordo com o especialista, a
baixa “educação financeira” das
pessoas foi outro fator que contribuiu para o crescimento da receita
com os cartões. “As pessoas ainda
não têm noção da alta taxa que é cobrada nos cartões de crédito. Somente hoje é que elas estão começando
a perceber a dinâmica e os custos
do sistema ﬁnanceiro”, observou.

NOTAS

Eleição dos delegados hoje
para Encontro da juventude
Os bancários com até 34 anos
devem reservar o próximo fim
de semana para participar de
um importante evento. É o 3º
Encontro da Juventude Bancária, que acontece nos dias 23 e
24 de agosto, em Saubara, que
fica no recôncavo baiano.
O objetivo é mobilizar os jovens da categoria para a luta
bancária e aproximar mais das
atividades sindicais. As discussões prometem ser de alto nível.
Um dos palestrantes é Altamiro
Borges, jornalista e presidente
do Centro de Estudos da Mídia
Alternativa Barão de Itararé.
Será realizada hoje (14) uma
assembléia para escolha dos
delegados que irão representar
nossa base. Todos os bancários
estão convocados a comparecer
ao Auditório Luís Sena às 18h.

ESTAMOS DE OLHO – Há mais
de uma semana funcionários e
clientes do banco HSBC estão sofrendo com o sistema de refrigeração da agência, situada na Av.
Cinquentenário, em Itabuna. O
calor está insuportável. A direção
do Sindicato entrou em contanto
com a administração da agencia,
que informou que já estão providenciando o conserto do mesmo.
LUTO – O Sindicato dos Bancários de Itabuna lamenta a morte
do candidato a presidente do PSB
e ex-governador de Pernambuco,
Eduardo Campos, bem como às
demais vítimas da tragédia ocorrida na manhã de ontem, em Santos (SP). Aos familiares e amigos
das vítimas, nossos sentimentos.
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Correspondente bancário
é inseguro
Elas estão em quase toda parte e,
nos últimos anos, uma fila na calçada muitas vezes é sinal de que
se estar próximo de uma Casa
Lotérica. O uso das lotéricas para
fazer operações bancárias, principalmente em bairros populares, é
comum entre as pessoas de baixa
renda. A Caixa diz que os locais
são um meio de “inclusão financeira” e que é a “preferência” de
uso é do cliente.
No entanto, a história não é bem
assim. Na verdade é mais um mecanismo da instituição financeira
para tirar o consumidor de baixa
renda das agências. O banco ainda
conta com o correspondente bancário Caixa Aqui. Em todo o país,
são 20 mil unidades.
É bom lembrar que a prática não
se restringe a Caixa. Empresas
privadas e até o BB, que deveria
cumprir efetivamente um papel
social, tentam tirar das agências
os clientes considerados menos
lucrativos.
Os bancos divulgam que os correspondentes facilitam o atendimento. Só que um detalhe muito
importante é deixado de fora. Os
estabelecimentos não contam com
qualquer medida de segurança.
Mesmo lidando com informações
bancárias e grande circulação de
dinheiro, não existem vigilantes,
portas giratórias ou qualquer outro obstáculo que dificulte os roubos. A insegurança é total.

Fonte: O Bancário
P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Uilton
Tarde: Amaury
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