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Movimento Nacional pela Conciliação

OUVIDORIA

ASBAN divulga relatório de ocorrências

Contribuir para a solução de 
milhares de pendências e desafogar 
o judiciário goiano. Com este 
propósito, a ASBAN e a Comissão 
do Movimento pela Conciliação do 
Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás (TJ-GO) estão trabalhando, 
em parceria, e esperam a adesão 
das instituições financeiras para a 
realização do mutirão da conciliação 
em dezembro.

Leia mais na página 4.

A ASBAN, através de sua ouvidoria, 
elaborou levantamento das recla-

mações envolvendo a operacionaliza-
ção do crédito consignado entre janeiro 
e outubro deste ano. Foram registradas 
5.902 ocorrências, sendo que 98% dos 
usuários se manifestaram via e-mail. O 
relatório final, que será disponibilizado 
aos associados, mostra que o mês de 
setembro foi o campeão de reclama-
ções, apresentando uma elevação, em 
relação ao mês anterior, de 93%. 

O objetivo desse acompanhamento 
é levar ao conhecimento das consigna-
tárias a qualidade dos serviços presta-
dos e o grau de satisfação dos usuários 
dessa modalidade de crédito. As infor-
mações coletadas serão encaminhadas 
até o quinto dia útil de cada mês às ins-
tituições financeiras para análise e defi-
nição de estratégias que possam con-
tribuir para a melhoria do atendimento 
oferecido ao servidor público estadual.

ASBAN e Tribunal de Justiça firmam parceria
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Fique Atento

Curso: Análise de Balanço
Início: 24 de novembro de 2009

Informações/Inscrições: 
(62)3218-5050

Fim de ano é época de con-
fraternização. Para comemorar 
com os associados, parceiros e 
funcionários as conquistas do ano 
que finda e brindar o novo ano, a 
ASBAN programou os seguintes 
eventos:

Novembro/09
Confraternização com:
 Secretaria de Segurança Pública.

Dezembro/09
Encontro festivo com:
 Secretaria da Fazenda do Esta-
do de Goiás e equipe da Centrac-
Central de Aquisições e Contrata-
ções;
 Associados;
 Diretoria e funcionários.

ANOTE NA AGENDA
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Gecimar Freitas Menezes 
Presidente do Conselho de Administração

Na era da informação, o inves-
timento em novas mídias não 
pode ser deixado de lado. Foi 

pensando nisso e em uma forma de 
aproximar a Associação de seus asso-
ciados e parceiros, que criamos o “Jor-
nal da ASBAN” e estamos investindo na 
reformulação total do nosso site, visan-
do torná-lo mais atraente e, sobretudo, 
mais informativo. Esses novos meios de 
comunicação também passam a fun-
cionar como uma prestação de contas 
ao associado, que poderá acompanhar, 
por meio do jornal e do site, o que está 
sendo desenvolvido pelos seus repre-
sentantes. Dessa forma, a ASBAN tem 
agora os mecanismos necessários para 
mostrar os serviços disponíveis e como 
vem atuando na defesa dos interesses 
de seus associados, sempre norteada 
pelos princípios e valores que estão 
definidos no Artigo 2º do seu Estatuto 
Social: legalidade, moralidade, impes-
soalidade, publicidade, economicidade 
e eficiência.

Criada em 1983, a ASBAN-GO/
TO/MA tem procurado, ao longo de 
sua história, implementar ações volta-
das para o atendimento das necessi-
dades de seus associados, agregando 
às suas atividades serviços nas áreas 

jurídica, de informática, recursos hu-
manos e auditoria. Além disso, sua 
participação na solução de problemas 
afetos ao sistema financeiro tem sido 
constante, principalmente no que diz 
respeito à segurança bancária, tempo 
de espera do cliente no interior das 
agências bancárias, intermediação na 
operacionalização do crédito consig-
nado, entre outras. As parcerias, com 
órgãos públicos e privados, têm sido 
o caminho encontrado para viabilizar 
ações nesse sentido. Exemplo de su-
cesso são as parcerias com a Secre-
taria da Fazenda do Estado de Goiás, 
para oferta de crédito consignado aos 
funcionários públicos estaduais e com 
a Secretaria de Segurança Pública, 
para implementação de ações na área 
de segurança bancária. Estamos, tam-
bém, renovando parcerias com insti-
tuições de ensino, para colocação de 
estagiários no mercado de trabalho.

Por fim, vale ressaltar que a ad-
ministração da ASBAN, nas pessoas 
dos Presidentes, Diretores e Conse-
lheiros, busca continuamente o forta-
lecimento da entidade, trabalhando 
também para a manutenção da con-
fiança nas instituições financeiras e 
no mercado.

ASBAN investe em 
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ASBAN disponibiliza estudos 
econômicos em site

Com a reestruturação do seu site, 
que estará disponível a partir do dia 
23 de novembro, a ASBAN disponibi-
lizará estudos econômicos para seus 
associados, abrangendo, entre ou-
tros, o acompanhamento e análise do 
perfil da economia goiana, análise e 
evolução das operações de crédito e 
crescimento dos financiamentos imo-
biliários em Goiás. A implementação 
deste projeto tem o intuito de inserir 
a Associação de Bancos no universo 
participativo de informações, propor-
cionando maior disponibilidade de 
dados para os seus associados, im-
prensa e perante a comunidade em 
geral. 

Segundo dados do Banco Central 
do Brasil, as aplicações feitas pelas 
instituições financeiras, no primeiro 

semestre de 2009, têm contribuí-
do positivamente com o processo 
de desenvolvimento do estado de 
Goiás. Os dados revelam, conforme 
gráfico, que as instituições financeiras 
têm ampliado a oferta de crédito em 
Goiás utilizando recursos de poupa-
dores de outros estados. Nas próxi-
mas edições, serão apresentados es-
tudos sobre os estados de Tocantins, 
Maranhão e região Centro-Oeste.

ESTUDOS ECONÔMICOS
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Entrevista José Taveira Rocha

Jornal da ASBAN: Sua trajetória 
profissional inclui muitos desafios. 
Dirigir um banco no período de tran-
sição para a privatização (BEG) e pre-
sidir uma instituição em liquidação 
(Caixego) são alguns exemplos. Assu-
mir, neste momento, a Presidência da 
ASBAN representa um novo desafio?

Taveira: A minha vida tem sido de 
desafios, todos superados. Nem sempre 
com a velocidade e a intensidade dese-
jadas. No caso do BEG, havia ainda uma 
questão sentimental, já que foi a casa 
que me proporcionou desenvolver as 
bases de toda a minha carreira profissio-
nal e foi muito triste encontrar o banco 
em uma situação financeira tão compli-
cada. Quando a direção federal assumiu, 
o Banco tinha um Patrimônio Líquido 
(PL) de apenas R$ 74 milhões. Optamos 
por investir R$ 46 milhões no Progra-
ma de Desligamento Voluntário (PDV), 
tendo restado apenas R$ 28 milhões e 
30 meses depois de uma gestão muito 
dedicada, conseguimos atingir um PL de 
R$ 198 milhões. Este trabalho contribuiu 
decisivamente para que o Estado de 
Goiás conseguisse a entrada de R$ 390 
milhões na venda do BEG, reduzindo um 
pouco do sofrimento de todos os goia-
nos. Então, pegar um banco em estágio 
de contínuos prejuízos foi um dos maio-
res desafios que vivi. Em relação à Cai-
xego, a situação foi outra. A de dar res-
posta mais efetiva na hora de enfrentar e 
resolver as pendências vividas. Quando 
assumi, existiam quase 400 ações traba-
lhistas e muita coisa a resolver na vida 
financeira da instituição. Negociamos 
o que poderia ser negociado, resgata-
mos os ativos da Caixego e consegui-
mos apurar R$ 700 milhões na venda de 
bens, em recuperação tributária e, princi-
palmente, no resgate do Fundo de Com-
pensação de Variações Salariais (FCVS). 
Esse dinheiro que entrou nos cofres do 
Tesouro Estadual está revertido em be-
nefícios de todos nós. Por exemplo, um 
Ipasgo mais eficiente e um centro de re-
ferência que é o CRER, ações que foram 
financiadas com o resultado do nosso 
trabalho à frente da Caixego. Consegui-
mos ainda preservar parte da história da 
Caixego, colocando o seu vasto acervo 
artístico sob a tutela da Agepel, que, por 

sua vez, promove o acesso de toda a po-
pulação. Alguns prédios também estão 
preservados, abrigando, por exemplo, a 
Secretaria da Fazenda e a GoiásFomen-
to. Por fim, é claro que assumir a pre-
sidência da ASBAN é mais um grande 
desafio. Diferente, mas sempre um novo 
desafio.

J.A. Considerando que toda sua 
vida profissional está ligada ao setor 
bancário, como o senhor vê a atuação 
da ASBAN hoje?

Taveira: A  ASBAN tem um 
trabalho muito bonito de con-
gregar os esforços dos bancos 
que atuam em Goiás, para me-
lhorar a capacitação de pesso-
as que trabalham no sistema, 
através dos cursos que ofere-
cemos, e integrar as pessoas e 
instituições atuantes em Goiás, 
na busca de solução para os 
nossos problemas comuns. É 
um outro desafio, de um gru-
po de profissionais que está 
comprometido com a melhoria 
dos bancos enquanto instituições e das 
pessoas, as que trabalham no sistema, e 
aquelas que são atendidas por ele.

J.A. Um dos grandes problemas 
que afligem a sociedade de um modo 
geral é a segurança bancária. Como a 
ASBAN tem atuado nesse sentido?

Taveira: Esse é um trabalho que tem 
pouca divulgação, até pelo aspecto es-
tratégico envolvido. Mas temos hoje 
a parceria efetiva das Polícias Civil e 
Militar, que estão sempre na sede da 
ASBAN, com seus comandantes, para 
avaliar os problemas enfrentados na 
área de segurança e traçar as estraté-
gias para combater este problema. O 
resultado prático é que se ainda não te-
mos a solução total da questão, temos 
evoluído muito, com a diminuição das 
ocorrências registradas.

J.A. Como a participação ativa da AS-
BAN nos problemas que atingem o setor 
bancário (como segurança, fila, cobran-
ça de tarifas) reflete nos serviços pres-
tados por seus associados e na imagem 
dos bancos de um modo geral? 

Taveira: A  ASBAN  tem sido par-
ceira, solidária mesmo no esforço que 
os bancos têm feito para minorar esses 
problemas. É bom ressaltar que os ban-
cos vem investindo pesado nos seus 
sistemas de informática, sempre no sen-
tido de aumentar a sua agilidade e le-
var mais conforto aos nossos clientes. 
O Brasil evoluiu muito e as pessoas ten-
dem a não reconhecer isso, porque são 
aspectos que já estão integrados ao seu 
dia-a-dia. O uso do cartão de débito em 

substituição ao cheque, o 
credito pré-aprovado e que 
pode ser contratado nos 
terminais eletrônicos, e os 
serviços oferecidos pela in-
ternet são alguns exemplos 
claros. Mais recentemente, 
estamos convivendo com a 
implementação do Débito 
Direto Autorizado (DDA), 
que vai diminuir o consu-
mo e a circulação de papel. 
As filas vão diminuir com 
a oferta de alternativas aos 
clientes. A segurança vem 

sendo melhorada pelas ações conjuntas 
já citadas aqui. A cobrança de tarifas é 
minimizada pela alta concorrênica exis-
tente no mercado.

J.A. Hoje a ASBAN atua, também, 
como agente de integração empresa-
escola na colocação de estagiários 
no mercado de trabalho. O que esse 
novo serviço representa para a AS-
BAN e para seus associados?

Taveira: É mais um trabalho de par-
ceria que a  ASBAN vem mantendo com 
diversas instituições de ensino superior 
em Goiás. Quando falamos em parceria, 
é porque todos ganham. Os estudantes 
porque tem a oportunidade de conhecer 
e se apresentar ao mercado de traba-
lho, ganhando experiência, ao mesmo 
tempo em que concluem os seus es-
tudos. Para a  ASBAN, que se mantém 
integrada aos anseios e necessidades 
da sociedade. E aos bancos, que tem a 
oportunidade de receber gente nova e, 
consequentemente, idéias novas para 
o seu trabalho diário. A intenção é am-
pliar este trabalho, para oferecer mais 
opções aos setores interessados.

José Taveira Rocha assumiu a Presidência da Diretoria Executiva da 
ASBAN em janeiro/2009, em função da vacância gerada pelo desliga-
mento do Sr. Maury Pereira Guilherme, do Banco BMG S.A.. Representan-
do a Agência de Fomento de Goiás S.A., Taveira cumprirá o restante do 
mandato referente ao triênio 2007/2010. Sua trajetória profissional inclui 
passagem pelo extinto Banco do Estado de Goiás, onde iniciou sua car-
reira e chegou a Diretor de Relações Institucionais, pela extinta Caixego, 
como liquidante e pelo BD-Goiás. Aqui ele fala desse novo desafio e da 
atuação da ASBAN em Goiás.

   A ASBAN tem 
um trabalho 
muito bonito 
de congregar 
os esforços 
dos bancos 

que atuam em 
Goiás



SEGURANÇA

Comitê propõe campanha educativa

Movimento Nacional pela Conciliação

O Comitê de Segurança Bancária 
da Associação de Bancos nos Estados 
de Goiás, Tocantins e Maranhão pro-
pôs a realização de uma nova campa-
nha educativa de orientação aos clien-
tes sobre ações preventivas contra 
furtos e assaltos nas imediações dos 
bancos. A proposta foi anunciada 
durante a última reunião, realizada 
no dia 8 de outubro, na sede da AS-
BAN, na qual a Polícia Militar relatou 
o aumento do número de ocorrên-
cias de assaltos a pessoas que fazem 
saques de valo-
res substanciais.  
Ao saírem das 
agências, esses 
clientes são abor-
dados por ban-
didos no famoso 
golpe conhecido 
como “saidinha 
de banco”.

O vice-presi-
dente de relacio-
namento institu-
cional da ASBAN, 
Fernando Mace-
do Queiroz, lem-
brou que a Associação, a Secretaria 
de Segurança Pública do Estado de 
Goiás e o Comando de Policiamen-
to da Capital fizeram, em 2008, uma 
grande campanha de combate a essa 
modalidade de crime, quando foram 
confeccionados panfletos com orien-

tações técnicas e preventivas. O ma-
terial foi distribuído para as agências 
bancárias e pela PM, na Praça do 
Bandeirante e em outros pontos da 
capital.

O representante da ASBAN sa-
lientou que os resultados alcança-
dos em 2008 justificam a realiza-
ção de outra campanha educativa. 
Já o comandante do Policiamen-
to da Capital, Coronel José Divi-
no Cabral, ressaltou a necessida-
de de orientar os clientes a não 

efetuarem saques de 
valores expressivos, 
privilegiando o uso 
de transferências ban-
cárias como TED ou 
DOC, além de utilizar 
as tecnologias que es-
tão à disposição nos 
terminais eletrônicos 
dos bancos ou mes-
mo solicitar o apoio 
da Polícia Militar.

Além do represen-
tante da ASBAN e do 
comandante do Policia-
mento da Capital, parti-

ciparam da reunião os comandantes 
do 1º Batalhão, BPM Choque, CPC-1º 
CIPM, CPC-37ª CIPM e Rotam. Estive-
ram presentes, também, representan-
tes do Bradesco S/A, Itaú S/A, HSBC 
Bank Brasil S/A, Caixa Econônica Fe-
deral e Banco BRB S/A.

O QUE É
O Comitê de Segurança Bancária foi cria-
do em 24 de fevereiro de 2002 pela Direto-
ria da ASBAN, tendo como coordenador o 
Banco do Brasil. 

PARTICIPANTES
Participam do Comitê de Segurança Ban-
cária os bancos com maior número de 
agências em Goiás:
• Banco Itaú
• Bradesco
• Caixa Econômica Federal
• HSBC
• ABN-Real
• Banco do Brasil
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Selo Comemorativo: Lança-
do o selo que encerrou as come-
morações do jubileu de prata da 
ASBAN-GO/TO/MA, em even-
to prestigiado pelos associados, 
parceiros e autoridades locais. O 
lançamento representa um marco 
na história da Associação que en-
tra, também, para a história pos-
tal do Brasil. O selo encontra-se 
em exposição no Museu Postal, 
em Brasília.

Banco do Brasil: A Superin-
tendência do Banco do Brasil foi 
homenageada pelos 30 anos de 
presença em Goiás. Os funcioná-
rios Sayde José Miguel, Ary Joel 
de Abreu Lanzarin e José Roberto 
Sardelari, funcionários de carreira, 
foram condecorados pela partici-
pação na construção da história 
da instituição em Goiás e repre-
sentaram o banco, um marco 
constante na economia e na vida 
do povo goiano.

CPA-10: Encerrado o curso 
preparatório para Certificação 
Profissional Anbid Série 10 (CPA-
10), promovido pela ASBAN e 
voltado para os profissionais do 
mercado de capitais. O curso faz 
parte das ferramentas disponibi-
lizadas pela Associação para o 
aperfeiçoamento profissional da-
queles que atuam no mercado 
financeiro.

Carta de Intenções: O Estado 
de Goiás, por meio da Secretaria 
da Fazenda, homologou a Carta 
de Intenções apresentada pela 
ASBAN e Zetrasoft Informática 
Ltda. O documento sugeriu di-
retrizes para algumas atividades, 
com caráter de urgência, decor-
rentes do convênio firmado, em 
julho de 2008, que dá direito de 
uso permanente, instalação e im-
plementação do e-Consig, siste-
ma informatizado de controle de 
consignações.

Crédito Consignado: A AS-
BAN apresentou aos bancos as-
sociados, em reunião realizada 
no mês de setembro/09, as novas 
rotinas para averbações em folha 
de pagamento. Foi apresentada, 
também, senha para novos em-
préstimos consignados que terá 
prazo definido até a finalização da 
operação e, se não utilizada, es-
pirará em dez dias. Participou do 
encontro a Central de Aquisições 
e Contratações (Centrac), órgão 
da Secretaria da Fazenda do Esta-
do de Goiás.

Acreditando que o entendimento 
entre as partes é o melhor caminho 
para resolver um problema, a ASBAN 
aderiu ao Movimento Nacional pela 
Conciliação, idealizado por juízes de 
Direito de todo o Brasil e implantado 
em 2006 pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). A campanha tem o obje-
tivo de resolver os conflitos por meio 
de procedimentos informais e simpli-
ficados, agilizando também 
os processos judiciais e re-
duzindo o número de de-
mandas em curso no Poder 
Judiciário.

Segundo informações da 
Comissão do Movimento 
pela Conciliação do Tribunal 
de Justiça do Estado de Goi-
ás (TJ-GO), presidida pela 
Draª Doraci Lamar Rosa da 
Silva Andrade, várias insti-
tuições financeiras já aderiram ao mo-
vimento pela conciliação e, em Goiâ-

nia, já foram realizadas audiências 
concentradas de conciliação do Ban-
co Itaú, Banco GE e Banco HSBC, nos 
meses de agosto e setembro. Novas 
rodadas de conciliação deverão acon-
tecer, nacionalmente, entre os dias 7 
e 11 de dezembro de 2009. 

Em Goiás, conforme relatório 
da Comissão, dos processos que 
entraram na Justiça até dezembro 

de 2005, mais de 27 
mil são processos em 
que as instituições fi-
nanceiras são partes. 
Diante disso, a ASBAN, 
por sua Diretoria, tem 
concentrado esforços 
na conscientização 
dos bancos associados 
para a importância do 
Movimento e da par-
ticipação efetiva de 

cada um para encerramento dessas 
pendências.

C U R T A S
ASBAN e Tribunal de Justiça firmam parceria


