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GBR 2016 – Estudo temático - Direitos do Consumidor

O GUIA DOS BANCOS RESPONSÁVEIS
O Guia dos Bancos Responsáveis é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
(IDEC) com o apoio da Oxfam Novib e suporte financeiro da Agência Sueca de Desenvolvimento
Internacional (SIDA). A iniciativa faz parte da Fair Finance Guide International.
A Fair Finance International Guide (FFGI) é uma rede internacional de organizações da sociedade
civil que visa fortalecer o compromisso dos bancos e outras IFs com as normas sociais, ambientais e
de direitos humanos. A FFGI está presente em sete países (Bélgica, Brasil, França, Holanda,
Indonésia, Japão e Suécia) e nos próximos anos será ampliada. Em cada um desses países, uma
coalizão de entidades da sociedade civil, com experiência em áreas relevantes para o
acompanhamento e avaliação do setor financeiro, opera sob o guarda-chuva FFGI. As coalizões
nacionais da FFGI geralmente incluem organizações de direitos humanos, sindicatos, ambientalistas
e organizações de consumidores.
Anualmente, o Guia dos Bancos Responsáveis, analisa políticas dos maiores bancos ativos no
país com relação a temas de relevância socioambiental, como Meio Ambiente, Direitos Humanos,
Mudanças Climáticas e Transparência e Prestação de Contas.
Além disso, são elaborados estudos temáticos em que um dos temas socioambientais é
escolhido para que seja analisado com maior profundidade. O GBR também realiza ao longo do ano
estudos de práticas bancárias, em que os bancos são avaliados com respeito às atividades de
atendimento a seus clientes.
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1. OBJETIVOS
No escopo de atividades do Guia dos Bancos Responsáveis, os bancos têm suas políticas
analisadas em diversos temas, a fim de verificar seu compromisso com uma sociedade mais justa e
sustentável.
A FFGI incentiva que os temas atuais sejam aperfeiçoados e que novos temas sejam adicionados
de modo a contemplar os diferentes impactos das atividades conduzidas pelas instituições
financeiras. Neste contexto, o GBR apresenta um novo tema a ser analisado junto aos outros catorze
contemplados na edição 2016. O objetivo principal do tema Direitos do Consumidor é avaliar o
compromisso dos bancos com políticas de proteção ao consumidor.
Com a análise deste novo tema, almeja-se comparar políticas e procedimentos dos bancos,
destacar padrões nacionais e internacionais como subsídio para o desenvolvimento de políticas e
contribuir para a evolução de medidas que protejam o consumidor.
A presente análise complementa a avaliação de políticas que vem sendo realizada nos últimos
anos, ao inserir o tema Direitos do Consumidor sob a mesma estrutura metodológica. Além disso,
complementa os estudos de práticas já conduzidos pelo IDEC há vários anos, em que os bancos são
avaliados em suas operações bancárias mais comuns, como abertura de contas e quitação
antecipada de empréstimos.

2. RELEVÂNCIA DO TEMA
O consumidor desempenha papel essencial no sistema financeiro. Uma série de serviços e
produtos financeiros é direcionada aos consumidores: contas correntes, poupanças, empréstimos
pessoais, cartões de crédito e débito, crédito imobiliário, seguros, pensões e opções de investimento.
As características destes serviços e seu impacto na vida de quem os consome evidenciam a
necessidade que as instituições financeiras têm de ser responsáveis em seu relacionamento com os
consumidores. Com essa preocupação em mente, as instituições devem levar em consideração a
importância dos direitos do consumidor não apenas durante a comercialização dos serviços, mas
também no seu desenvolvimento e governança.
Em 2008, a crise financeira internacional foi um marco para que se refletisse a respeito do
comportamento dos agentes do mercado financeiro. Os efeitos da crise mostraram que uma proteção
fraca ao consumidor resultou em alto risco para o sistema financeiro como um todo. Como destacado
pela Comissão Europeia sobre o ocorrido, isso levou a uma perda de credibilidade entre todos os
atores, principalmente, por parte dos consumidores.1 Práticas abusivas e temerárias em
empréstimos diminuíram a confiabilidade e a segurança do sistema, levando à falta de confiança dos
consumidores.
Necessidades básicas, como o financiamento para habitação, e produtos de bancos de varejo,
como empréstimos hipotecários, foram fixados em produtos financeiros complexos e arriscados,
levando à crise das hipotecas subprime, retomada de imóveis e da desvalorização de títulos
relacionados com habitação.
O Banco Mundial estima que 150 milhões de novos consumidores passam a ter acesso a serviços
financeiros todo ano, sendo boa parte deles em países onde a proteção aos consumidores é

1
Comissão Européia (2011). Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council
on Credit Agreements relating to residential property.
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vulnerável.2 No entanto, de acordo com a Consumers International, organização internacional de
defesa dos consumidores: “a fraca proteção ao consumidor de serviços financeiros é um problema
compartilhado tanto por países com serviços financeiros bem estabelecidos como por aqueles onde
o setor é relativamente novo”. 3 Tal constatação fica notável quando se considera o elevado número
de reclamações que a Consumers International reporta em diferentes regiões.4
Em todo o mundo, consumidores enfrentam problemas similares, como mudanças unilaterais
nos contratos, falta de informação sobre os serviços contratados, ausência de transparência a
respeito de taxas de juros e operações de crédito, aumentos abusivos das taxas praticadas e
cobranças pouco transparentes ou não-autorizadas.
Serviços financeiros se tornaram uma necessidade básica para indivíduos na sociedade
moderna. Ao fornecer serviços de pagamento, acesso a crédito, transferências monetárias e soluções
de investimento e seguros, os bancos permitem aos consumidores atender a necessidades
frequentes ou inesperadas.
Dessa forma, os serviços e produtos financeiros podem ser considerados “bens de confiança”,
isto é, sua utilidade é de difícil mensuração e suas características não são facilmente avaliadas.
Como o consumidor dispõe de um baixo grau de informação a respeito da qualidade do produto, suas
escolhas podem não ser as mais adequadas para suas necessidades e seu perfil.
De fato, o setor financeiro é caracterizado por uma série de fatores que requerem atenção, como
a complexidade dos produtos e da informação a respeito deles, o alto risco associado, a natureza de
rápida mudança e a pouca tangibilidade. Mesmo as transações de longo prazo têm seu viés negativo,
visto que os consumidores as realizam poucas vezes, o que reduz a possibilidade de desenvolver seu
conhecimento a respeito delas.
A falta de proteção aos consumidores no setor financeiro pode, portanto, ter consequências
sociais e econômicas relevantes. Exemplos disso são as próprias crises enfrentadas pelas
instituições financeiras (IFs), como também o aumento do endividamento e do
superendividamentoda população.
Devido a esse impacto na vida de indivíduos e na sociedade como um todo, é importante garantir
que os consumidores estejam conscientes e entendam os riscos e demais condições de cada produto
financeiro. A seguir, identificamos práticas recorrentes pelas quais as IFs violam os direitos dos
consumidores:
Com relação à qualidade e transparência dos serviços:




Grandes bancos comerciais que não oferecem seus serviços nas agências bancárias de
forma eficiente, e seus clientes são obrigados a aguardar em filas durante um longo
tempo;
IFs que oferecem ativamente aos consumidores serviços que eles não necessitam ou que
são inadequados ao seu perfil de risco financeiro. Vendas casadas são uma prática
comum que se enquadram neste contexto;
Consumidores não são informados adequadamente sobre mudanças nos valores de
taxas ou sobre cobranças adicionais relacionadas aos serviços bancários;

Banco Mundial (2010). Good practices for consumer protection and financial literacy in Europe
and Central Asia: a diagnostic tool.
3
Consumers International (2011). Safe, fair and competitive markets in financial services:
recommendations for the G20 on the enhancement of consumer protection in financial services.
4
Idem.
2
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IFs que não disponibilizam condições de acessibilidade no atendimento a pessoas com
deficiência em agências físicas ou nos serviços eletrônicos (como internet banking e
aplicativos mobile).

Com relação à proteção contra fraude:



IFs que não assumem sua responsabilidade quanto à segurança dos clientes em caso de
roubos, furtos ou fraudes envolvendo clientes em agências bancárias, caixas eletrônicos,
internet ou em operações com agentes autorizados;
IFs que delegam a operação de serviços a terceiros (os chamados correspondentes
bancários), como farmácias, supermercados ou loterias, sem assumir suas
responsabilidades quanto à segurança de clientes nas operações financeiras realizadas
nestes agentes autorizados.

Com relação à proteção contra superendividamento:




IFs que não têm uma política para evitar o superendividamento e para promover o
crédito consciente. Muitas delas falham na transparência a respeito das condições para
concessão de crédito, das exigências de cada produto, das garantias e dos demais
critérios para aprovação das operações.
IFs com baixa transparência a respeito de suas políticas e procedimentos de cobrança
de dívidas, enquanto tais procedimentos devem ser claros e evitar práticas de coação e
constrangimentos.

Com relação a mecanismos de reclamação:



Baixa transparência das IFs que não reportam informações a respeito das reclamações
de clientes que recebem;
IFs que não se comprometem com uma política para reduzir reclamações de clientes.

É necessário dizer que esse rol de práticas bancárias, boas ou más, não é o objeto deste estudo,
isto é, embora elas, por sua relevância, tenham sido escolhidas como balizadoras e indicativas de
quais políticas deveriam ser sistematizadas e institucionalizadas pelos bancos, sua ocorrência rela
não é o objeto de verificação. Antes, o que se buscou, exatamente, foi entender e avaliar como cada
IF trata os assuntos relativos aos direitos do consumidor em suas regras internas, em suas
instâncias, em suas diretrizes, enfim, em suas políticas relativas aso assuntos.
Deste modo, o fato de um banco apresentar manifestamente um conjunto extenso de políticas
relativas ao direito do consumidor, não significa que ele cumpra e pratique rigorosamente essas
políticas em sua relação com os clientes. Neste caso, ainda que a IF seja líder em reclamações de
consumidores nos registros dos Procons brasileiros, ela poderá obter uma pontuação razoável
porque tratou de expressar, sistematizar e institucionalizar regras e mecanismos para lidar com as
reclamações. Inversamente, um banco pode ter um conjunto de boas práticas acima do praticado
pelas outras IFs, mas não ter esse mesmo conjunto de práticas escrito e publicado. Acreditamos que
essa hipótese é mais remota, porque o pressuposto dos estudos de políticas é que quanto mais uma
organização se preocupa em manifestar e publicar determinado entendimento e tratamento de uma
questão, mais ela terá chances de aproximar sua prática a essa política.
Todavia, mesmo a verificação e avaliação das políticas deve avançar e evoluir, de modo a poder
escrutinar elementos institucionalizados voltados ao atingimento de metas, seu monitoramento e as
correções de más práticas. Este estudo de políticas na defesa e proteção ao consumidor é apenas a
primeira versão.
O Idec realiza, por outro lado, vários estudos de caso de práticas bancárias onde as IFs são
avaliadas pelo que elas relamente fazem.
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3. MÉTODO DE ANÁLISE
Foram analisados os sete maiores bancos presentes no país, segundo o total de ativos: Banco
do Brasil, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Santander Brasil, HSBC Brasil e
BTG Pactual (inclui o Banco Pan).
Tal como em outros estudos do GBR, o método de pesquisa focou na análise de documentos
públicos das instituições financeiras, como relatórios anuais, relatórios de Ouvidoria, informações no
website da instituição, entre outros. Foram analisados documentos disponibilizados pelas
instituições até o mês de setembro de 2015.
Os bancos foram pontuados de acordo com a verificação de 21 elementos analisados em suas
políticas, com relação a cinco grupos de produtos:





Contas Corrente e Poupança: São os produtos bancários voltados a indivíduos mais populares,
fornecem aos clientes a flexibilidade de depósitos e saques de acordo com suas necessidades.
Crédito Rotativo: Operações de crédito que englobam cheques especiais, cartões de crédito e
crédito sem juros. O montante envolvido nessas operações é geralmente grande, devido à sua
tendência rotativa mensal.
Financiamento imobiliário: Operações de financiamento associados com a construção ou compra
de residência. A operação é geralmente assegurada pela propriedade do tomador do
empréstimo.
Investimentos pessoais e seguros: Enquanto os seguros oferecem ao consumidor a possibilidade
de se proteger de riscos, as soluções de investimento fornecem aos indivíduos o acesso às
opções de investir em renda fixa e variável. Essa categoria inclui planos de pensão, fundos de
investimento, ações de empresas, títulos do governo e títulos de capitalização (geralmente
oferecidos como produtos de investimento, ainda que não o sejam por definição). A poupança
não está aqui considerada por fazer parte da primeira categoria, devido à semelhança com as
contas correntes.

Para cada um dos 21 elementos – cuja lista completa pode ser encontrada no Apêndice –, o
estudo analisa sua presença na política do banco, concedendo uma pontuação de conteúdo – 50%
da nota do elemento, que varia de 0 a 1. Os 50% restantes da nota de cada elemento dependem da
cobertura da política para cada uma dessas modalidades de produtos acima mencionadas
(conferindo 10% da nota do elemento a cada uma delas).
A pontuação total foi determinada pela média aritmética da pontuação do banco nos elementos
que compõem o respectivo tema, multiplicando-se esse resultado por 10.
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑎 =

𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 10
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑎

4. RESULTADOS DOS BANCOS
O desempenho dos bancos na análise indica que há, por parte das instituições, o reconhecimento
da necessidade de se posicionar na garantia de direitos básicos de seus clientes. No entanto, ainda
faltam compromissos concretos que validem esse posicionamento.
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Quando comparamos os bancos entre si, nota-se que todos apresentam em seus documentos
públicos menos da metade dos elementos considerados necessários para uma política satisfatória
de direitos do consumidor.
Desempenho dos bancos na análise de políticas de Direitos do Consumidor

Não há grandes diferenças no desempenho dos bancos. O BTG Pactual e o HSBC Brasil tiveram
resultados inferiores aos demais. O BTG Pactual apresenta baixo grau de informação a respeito de
suas diretrizes e práticas no relacionamento com os clientes. Mesmo na análise de documentos do
Banco Pan5, braço de varejo do BTG Pactual, há pouco detalhamento dos compromissos da
instituição neste tema.
Já o HSBC Brasil destoa por não divulgar o perfil de reclamações de consumidores e tampouco
os principais meios em que estas reclamações foram registradas (tanto em canais internos, como
em associações ou órgãos de defesa do consumidor).
Por outro lado, o Banco do Brasil apresenta os melhores resultados da análise. O banco destacase por disponibilizar aos clientes uma plataforma para renegociação de dívidas. Segundo a
instituição, até 95% dos casos de endividamento de clientes são aplicáveis às condições de
renegociação disponibilizadas.
O banco também se destaca por sua política de acessibilidade no atendimento a pessoas com
deficiência. Ainda que a maioria dos bancos afirme ter esse compromisso, o Banco do Brasil deixa
claro que praticamente todas as agências físicas e caixas eletrônicos são adaptados para pessoas
com deficiência, bem como sua plataforma de internet banking e seu atendimento telefônico. A Caixa
também se destacou dos demais neste aspecto.
Já o Itaú destaca-se pela política de treinamento sobre produtos e serviços para funcionários e
agentes autorizados, evolvendo temas como técnicas de vendas, análise de crédito e ética.
Dividindo o tema em cinco dimensões de proteção aos direitos dos consumidores, os bancos
tiveram o seguinte desempenho:


Transparência sobre serviços, cobranças e riscos

Todos os bancos se comprometem a divulgar direitos dos seus clientes e riscos associados aos
produtos oferecidos, conforme exigência do Banco Central. O BCB, como principal executor das

5

O BTG Pactual detém 51% das ações ordinárias do Banco Pan.
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orientações do Conselho Monetário Nacional, tem papel de regulação e supervisão das instituições
financeiras ativas no país.
Além disso, o Código de Regulação e Melhores Práticas da Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) estabelece que os bancos devem disponibilizar aos
clientes interessados em seus produtos de investimento uma análise do perfil de investidor. Este
processo, conhecido como suitability, evita que o investidor se exponha a riscos que contrariam seu
perfil, que não sejam adequados as suas necessidades e que possam comprometer sua estabilidade
financeira. Os bancos disponibilizam ferramentas online e presenciais para que o cliente faça essa
análise.


Combate ao superendividamento

Além das políticas para transparência na oferta de produtos, os bancos também devem elaborar
diretrizes específicas para evitar o superendividamentode seus clientes, cujas consequências podem
afetar todos os agentes do setor financeiro, como visto na crise de 2008, e a inadimplência dos
próprios bancos, conforme ocorrido no Brasil em anos recentes no financiamento de automóveis.
É preocupante, portanto, a ausência de políticas de equacionamento de dívidas de clientes
superendividados e de procedimentos ou códigos de conduta a fim de protegê-los contra o
superendividamento. Como apresentado anteriormente, o Banco do Brasil se destaca pela recente
disponibilização de uma plataforma para equacionamento de dívidas.
Por outro lado, um sinal positivo do setor é a disponibilização de informações sobre taxas, riscos
e benefícios dos produtos de crédito imobiliário. Pela natureza de longo prazo destes produtos e
pelos altos montantes envolvidos, é importante que o cliente tenha consciência de todas as
condições antes da contratação dos serviços.


Qualidade do serviço

Neste aspecto, espera-se que os bancos tenham políticas a fim de preparar seus funcionários
para que seja garantida a qualidade no atendimento aos clientes. Assim, é notável a ausência de
treinamento específico para questões de proteção ao consumidor e de políticas para evitar práticas
de vendas indevidas, como vendas casadas.
Os bancos também não informam sobre políticas para garantir que a remuneração de seus
funcionários seja definida de forma a encorajar uma conduta responsável no relacionamento com os
clientes.
Outro elemento avaliado diz respeito ao tempo de espera para atendimento. Ainda que essa
questão tenha avançado nos últimos anos, com as exigências da Federação Nacional dos Bancos
(Febraban) e do Código de Defesa do Consumidor, nota-se que os bancos não foram além do que é
exigido por lei ou pela autorregulação. Os bancos não se comprometem, por exemplo, a divulgar seus
objetivos de tempo de espera máximo, não fornecendo, assim, indícios de sua preocupação em
evoluir nessa questão.


Tratamento não-discriminatório

De acordo com seu compromisso com os direitos humanos, os bancos devem garantir que o
acesso a seus serviços e produtos seja justo e sem qualquer tipo de discriminação. De maneira geral,
os bancos apresentam em seus Códigos de Conduta orientações para que não haja discriminação
de nenhuma espécie no atendimento aos consumidores.
Os bancos também afirmam estar atentos às necessidades de adaptação para clientes com
deficiência. No entanto, o Banco do Brasil e a Caixa se destacam por relatarem que essa política de
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acessibilidade se verifica não apenas em um pequeno número de agências bancárias ou de seus
canais de atendimento.


Segurança dos clientes

Além de acessíveis a todos, espera-se que os canais de atendimento físicos e virtuais garantam
a segurança a seus clientes. Nesse sentido, ainda que os bancos não deixem clara a informação de
que se responsabilizam por roubos, furtos e fraudes envolvendo seus clientes, o Código de Defesa
do Consumidor exige que os fornecedores de serviços sejam responsáveis pelos danos causados aos
clientes – o que inclui aqueles devidos a casos de violação da segurança.
Com relação à segurança de dados, os bancos afirmam seu compromisso com a privacidade de
seus clientes. No entanto, falta transparência quanto às diretrizes definidas pelos bancos sobre como
os dados devem ser recolhidos, processados e utilizados. Ao não divulgar diretrizes, os bancos não
permitem que seus mecanismos sejam avaliados e comparados com boas práticas reconhecidas
internacionalmente.


Gestão das reclamações

Para garantir que os anseios dos clientes sejam atendidos e para que haja um processo de
aprendizagem dos bancos a partir de questões identificadas pelos clientes, deve haver mecanismos
para recepção e tratamento adequado das reclamações.
O Banco Central exige que as instituições financeiras disponham de mecanismos para
recebimento e resolução de reclamações dos consumidores. Os bancos cumprem com essa
exigência ao dispôr de ouvidorias. Por outro lado, as instituições não disponibilizam mecanismos de
resolução de conflitos que sejam independentes e possam tratar daquelas disputas não resolvidas
pelas ouvidorias – o que poderia ampliar a proteção aos consumidores e agilizar a resolução de
questões que acabam seguindo para a esfera judiciária.
Tal constatação aponta para o desafio que os bancos têm de ir além do cumprimento da
legislação ou dos avanços voluntários dos últimos anos. Nenhum banco apresenta, por exemplo,
metas de redução de reclamações, o que passaria ao consumidor a mensagem de que são
executadas (ou, ao menos, previstas) iniciativas para melhorar o atendimento e minimizar a
ocorrência de violações a seus direitos.

5. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS
Os consumidores têm uma série de direitos básicos reconhecidos internacionalmente por
convenções e pactos assinados por governos e empresas. Nesta análise, foram avaliados como os
bancos incluem em suas políticas a proteção àqueles direitos frequentemente reconhecidos no
âmbito do sistema financeiro, como os direitos à informação, à escolha de serviços com liberdade e
informação apropriada, à segurança, privacidade e proteção de dados, à prevenção de
superendividamentoe ao livre acesso a mecanismos de resolução de disputas.
Os resultados deixam evidente a necessidade de os bancos detalharem seus compromissos com
os clientes em políticas e procedimentos. É importante que os bancos se posicionem além da barra
imposta pela legislação. Isso pode se traduzir não apenas em vantagem competitiva como em
contribuição para a sustentabilidade de todo o setor financeiro, reduzindo os riscos relacionados com
a falta de informação e a desconfiança dos consumidores.
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A partir do próximo ano, o tema Direitos do Consumidor será integrado à metodologia
internacional da Fair Finance Guide International, sendo analisado juntamento com os outros temas
cujas políticas impactam nas decisões de investimento dos bancos (como Meio Ambiente, Direitos
Humanos, Geração de Energia, Remuneração e Transparência e Prestação de Contas).
Junto a estes estudos de políticas, o Guia dos Bancos Responsáveis avalia, ao longo do ano, as
práticas dos bancos no atendimento aos clientes, verificando se estas estão alinhadas às políticas
das instituições e às demandas da sociedade civil.
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APÊNDICE – LISTA DE ELEMENTOS
Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às operações internas da instituição
financeira:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

A instituição financeira tem uma política para divulgação a respeito dos direitos do
consumidor dos riscos de produtos e serviços.
A instituição financeira tem uma política que estabelece princípios éticos para que o
atendimento aos consumidores seja feita de maneira não-discriminatória.
A instituição financeira garante que os consumidores têm acesso a mecanismos adequados
para receber e tratar reclamações e que passem por um processo de diligência.
A instituição financeira divulga os resultados do monitoramento de reclamações, como o
número de queixas, as principais questões, as instiuições onde as queixas foram registradas
ou em quais canais foram recebidas pelo banco (call center, site, e-mail, telefone, agências
bancárias).
A instituição financeira tem compromissos públicos para reduzir as reclamações dos
consumidores, fixando metas e tornando essas informações acessíveis aos stakeholders.
A instituição financeira tem um mecanismo para resolução alternativa de litígios (ADR, em
inglês), isto é, um processo independente disponível para resolução de reclamações que não
sejam eficientemente resolvidas através dos prestadores de serviços financeiros e de
mecanismos internos, tais como Ouvidorias.
A instituição financeira tem uma política de equacionamento de dívidas de consumidores que
sobre-endividados.
A instituição financeira tem políticas claras ou um código de conduta a fim de proteger os
consumidores contra o sobre-endividamento.
A instituição financeira desenvolveu e implementou perfis de risco relativos a seus produtos
de investimento.
A instituição financeira privada respeita a proteção de dados do cliente, não divulgando a
terceiros sem o consentimento do cliente.
As informações financeiras e pessoais dos consumidores estão resguardadas por meio de
mecanismos de controle e proteção adequados com as orientações de como os dados podem
ser recolhidos, processados, mantidos, utilizados e divulgados.
A instituição financeira tem uma política e um procedimento claros de responsabilização em
caso de roubo, furto e fraude envolvendo clientes em agências bancárias, caixas eletrônicos,
internet e agentes autorizados.
A instituição financeira publica suas políticas ou procedimentos de cobrança e as empresas
que as representam nestes procedimentos.
A instituição financeira tem procedimentos e políticas para evitar venda casada ou outras
práticas inadequadas.
A instituição financeira fornece aos consumidores informações fundamentais sobre os
benefícios, riscos e termos do serviço e alterações nas taxas.
A instituição financeira tem políticas claras ou um código de conduta sobre informações précontratuais em crédito imobiliário.
A estrutura de remuneração da instituição financeira para seus prestadores de serviços
financeiros e agentes autorizados é desenhada de forma a encorajar uma conduta
responsável, um tratamento justo dos consumidores e para evitar conflitos de interesse.
A instituição financeira tem um programa para treinar corretamente e qualificar os
funcionários e agentes autorizados na comercialização de produtos e serviços para os
consumidores.
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19.

20.

21.

A instituição financeira tem um programa para treinar corretamente e qualificar os
funcionários e agentes autorizados sobre os direitos do consumidor e políticas de proteção e
práticas.
A instituição financeira divulga o tempo médio de espera para atendimento ao cliente em
agências bancárias e em call center e compromete-se em divulgar seu objetivo de tempo
máximo de espera.
A instituição financeira tem uma política comprometida em fornecer acessibilidade para
clientes com deficiências e necessidades especiais em todas as agências físicas e serviços
eletrônicos, como nas plataformas on-line.
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