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A ASBAN tem firmado acordos 
de cooperação técnica com pre-

feituras pelo país em apoio a projetos 
de Regularização Fundiária Urbana 
(Reurb), processo que inclui medidas 
jurídicas, urbanísticas, ambientais, 
sociais e registrais com a finalidade 
de integrar assentamentos irregulares 
ao contexto legal das cidades. 

De acordo com o presidente da 
ASBAN, Mário Queiroz, estima-se 

A expertise da ASBAN no merca-
do financeiro tem resultado na 

prestação de serviços especializados 
junto ao poder público e a instituições 
financeiras. Por meio de parcerias e 
acordos de cooperação, a Associação 
presta assessoria, realiza consultorias 
e supervisiona a prestação de serviços 
executados por terceiros. 

Entre as atividades desenvolvidas 
junto ao poder público, estão a presta-
ção de serviços de controle do grau de 
endividamento da folha de pagamen-
tos de servidores ativos e inativos; 
apoio a projetos de Regularização 
Fundiária Urbana (Reurb). 

Por meio de acordos de coopera-
ção, a ASBAN tem realizado asses-
sorias a bancos em procedimentos de 
cobrança em parceria com a Primeira 

Câmara Financeira e Ambiental, de 
Conciliação e Mediação. “Importante 
destacar que colaboramos no processo 
de cobrança e que somente nos casos 
exitosos é que são pagos os devidos 
honorários”, explica do presidente da 
ASBAN, Mário Queiroz. 

A Primeira Câmara Financeira e 
Ambiental funciona na sede da AS-
BAN e tem como finalidade acelerar 
o recebimento de operações inadim-
plentes, disponibilizando meios ade-
quados de solução de conflitos sob a 
forma de conciliação ou de mediação. 
“É uma alternativa célere e de baixo 
custo para o encerramento de pen-
dências contratuais, sob a chancela 
do poder judiciário”, destaca Mário 
Queiroz. O serviço é oferecido gratui-
tamente aos associados da ASBAN.

ASBAN firma acordos para 
regularização fundiária

Serviços especializados geram receita à ASBAN

Presidente da ASBAN se reúne com equipe liderada pela secretária de 
Habitação de Camaçari-BA, Vivian Angelim

A ASBAN e a Prefeitura Mu-
nicipal de Canoas (RS) as-

sinaram um Acordo de Coope-
ração Técnica para a prestação 
de serviços de controle do grau 
de endividamento da folha de 
pagamentos dos servidores ati-
vos e inativos.

“A oferta do serviço é um 
modo de incentivar e promover 
atividades de interesse público 
e social, em consonância com 
as diretrizes e fundamentos do 
Sistema Financeiro”, explica o 
presidente da ASBAN, Mário 
Queiroz. 

Segundo o presidente, a AS-
BAN auxilia na divulgação dos 
princípios e fundamentos de 
educação e gestão financeira, 
tanto pessoal quanto familiar, 
no controle e gerenciamento 
do grau de endividamento dos 
cidadãos e dos servidores pú-
blicos e, ainda, no processa-
mento das consignações com 
desconto em folha de pagamen-
to. “Assim, podemos contribuir 
também com a melhoria do 
atendimento aos cidadãos e aos 
servidores”, acrescenta.

ASBAN e Prefeitura 
de Canoas-RS 

assinam Acordo de 
Cooperação Técnica

Presidente da ASBAN em reunião na 
Prefeitura de Canoas-RS

que 50% dos imóveis ur-
banos do país não tenham 
regularização adequada. 
“Promover regularização 
fundiária é dar a opor-
tunidade à sociedade de 
corrigir situações irre-
gulares de seus imóveis 
e contribuir com nossos 
associados que poderão, 
em algum momento, ter 
a segurança de usar esses 
imóveis como garantia em 
transações financeiras”, 
destaca o presidente. 

Em municípios como Esplanada 
e Camaçari, na Bahia, a ASBAN já 
executa ações como: realização de 
estudos; elaboração de projetos urba-
nísticos, estudos técnico-ambientais, 
relatórios e laudos; apresentação de 
proposta de soluções para questões 
ambientais, urbanísticas e de reassen-
tamento dos ocupantes e supervisão 
da prestação dos serviços nos termos 
do acordo de cooperação.
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Palavra do Presidente
A ASBAN completou mais um 

ano de existência em 04 de abril. 
São 38 anos como entidade represen-
tativa dos bancos junto ao mercado 
financeiro, poder público, entidades 
do segmento bancário de representa-
tividade nacional, órgãos de controle, 
imprensa e sociedade em geral. 

Seguimos ao longo desses anos 
trabalhando para o desenvolvimento, 
a boa imagem institucional, de mer-
cado, a segurança, fortalecimento e 
confiança das instituições financeiras, 
para representar e defender os interes-
ses de nossos associados. 

Nesses 38 anos, crescemos, nós 
desenvolvemos e nos adaptamos a no-
vas realidades. Temos atuado por todo 
o país, inclusive, como prestadora de 
serviços de interesse do segmento fi-
nanceiro, de clientes bancários, de in-
teresse público e social.  

Continuaremos cumprindo nos-
so papel institucional com afinco 
e trabalhando para fortalecer cada 
vez nossos associados e nosso seg-
mento.

Mário Fernando Maia Queiroz
Presidente da Asban

O Governo Federal ampliou de 
35% para 40% o limite para a 

contratação por servidores públicos 
ativos e inativos, militares, aposen-
tados e pensionistas do Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS) com 
base no valor do benefício. O aumen-
to vale até o fim de 2021. 

De acordo com a Lei, o percentu-
al máximo de consignação é de 40%, 
dos quais 5% devem ser destinados 
exclusivamente para amortização de 
despesas contraídas por meio de car-

Medida tem por objetivo permitir taxas mais acessíveis 
de empréstimo - Foto: Banco de imagens

Margem para contratação de crédito 
consignado é ampliada para 40%

tão de crédito ou utilização com fina-
lidade de saque por meio do cartão de 
crédito.

Segundo o Ministério da Eco-
nomia, entre as opções existentes 
no mercado, o crédito consignado 
apresenta as menores taxas de juros, 
tendo em vista a baixa probabilidade 
de inadimplência. Atualmente, a taxa 
máxima é de 1,80% ao mês para o 
consignado e de 2,70% para cartão 
de crédito.

A Secretaria-Geral da Presidên-
cia, em nota, afirmou que o objetivo 
da medida é possibilitar que bene-
ficiários do INSS tivessem maior 
acesso ao crédito consignado, mo-
dalidade que tem juros reais me-
nores quando comparado a outras 
linhas de crédito disponíveis às pes-
soas físicas. 

O Governo de Goiás aderiu à Lei 
federal e já trabalha com a nova mar-
gem desde 06 de maio.

Medida tem por objetivo permitir taxas mais acessíveis 
de empréstimo - Foto: Banco de imagens

ASBAN segue em defesa dos bancos
Como entidade representativa 

dos bancos, a ASBAN segue 
sendo procurada pela imprensa 
para prestar esclarecimentos sobre 
assuntos inerentes ao mercado fi-
nanceiro e às atividades das insti-
tuições financeiras. 

Em entrevistas a veículos de 
comunicação, a ASBAN, por meio 
do presidente Mário Queiroz, tem 
divulgado serviços e ações realiza-

das pelos bancos em benefício de 
seus clientes e de toda a sociedade. 

A ASBAN segue, também, 
atuando junto à Assembleia Le-
gislativa e a câmaras municipais, 
colocando-se à disposição de vere-
adores e deputados para contribuir 
tecnicamente com projetos que se 
relacionem com atividades e com 
o funcionamento de instituições fi-
nanceiras.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Telma Maria dos Santos Calura
(Banco Bradesco S.A.) Membro e Presidente 

Rivael Aguiar Pereira
(Goiásfomento S.A) - Membro  e Vice-presidente

José Jorge Pedreiro Paniago
(RBCB Ltda) -  Membro

Mara Márcia Gervásio da Costa
(Itaú Unibanco S.A.) - Membro

Marciano Testa
(Agibank S.A.) - Membro

Mário Fernando Maia Queiroz
(Seta Assessoria Ltda) - Membro

Pedro Ivo Santana Gomes
(Bancoob S.A.) - Membro 

Rafael Corrêa da Costa
(Financeira BRB S.A.) - Membro 

DIRETORIA EXECUTIVA

Mário Fernando Maia Queiroz
Presidente

José Jorge Pedreiro Paniago
Vice-presidente 

Rafael Corrêa da Costa
Diretor Tesoureiro

Vago 
Diretor Secretário 

CONSELHO FISCAL TITULAR

Álvaro Augusto Cruz Fonseca dos Reis
(GoiásFomento S.A.)

DonizethEuripedes Ferreira
(Donicred Soluções Financeiras)

Jorge Luiz Merjane
(Merjane Consultoria e Negócios Ltda 

Rua 83, Nº 407 | Setor Sul | Goiânia/GO
TELEFONE: (62) 3218-5050

E-MAIL: asban@asban.com.br 
SITE: www.asban.com.br

Jornalista Responsável
Denise Ribeiro
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É fácil percebermos que o Brasil 
passa por uma transformação 

em seu sistema financeiro, que 
proporciona ao usuário diversas 
facilidades e novas experiências.

Um dos exemplos mais práticos 
de nosso cotidiano está no meio ele-
trônico de pagamento instantâneo, 
o PIX, que começou a ser utilizado 
ainda em novembro do ano de 2020 
e, já no mês seguinte, correspondia 
a 30% das transferências entre ban-
cos e, em janeiro deste ano, passou 
a ocupar a primeira colocação, ao 
ultrapassar as transações realizadas 
por TEDs e DOCs.

O Sistema Financeiro muda de 
acordo com o surgimento de ne-
cessidades e anseios por novas so-
luções. Os cheques tão comuns ou-
trora deram espaço para os cartões 
digitais, o plástico tornou-se um 
mero acessório e passou a integrar 
uma das dezenas de funcionalida-
des dos modernos smartphones.

A evolução tecnológica tem 
sido fundamental para transformar 
as relações de clientes com recur-
sos financeiros. Inseridos neste 
contexto, idealizado por sócios de 
um Correspondente no País com 
mais de dezessete anos de atuação, 
surge o InConta Crédito Digital, 
com intuito de conectar o cliente 
ao crédito. 

Para se ter uma ideia do tama-
nho do mercado em que o InCon-
ta está inserido, de acordo com o 
Banco Central do Brasil, o crédito 
para pessoas físicas atingiu R$ 1,2 

Correspondente no país conecta o crédito 
aos seus clientes em plataforma digital

Artigo

trilhão, e em franco crescimen-
to, sobressaíram as operações de 
cartão à vista, veículos e o crédito 
consignado.

O InConta é uma plataforma 
totalmente digital de oferta de cré-
dito para pessoas físicas com foco 
inicial na modalidade de consigna-
ção em folha de pagamento, atua 
na condição de Correspondente no 
País, regulamentado pelo BACEN. 
Através de sua página na web e mí-
dias sociais o usuário pode contratar 
operações por meio de seus dispo-
sitivos eletrônicos de forma rápida, 
segura e digital. O InConta carrega 
consigo a bandeira de ser um faci-
litador, cada vez mais acessível ao 
usuário de serviços financeiros.

Com taxas acessíveis, que ini-
ciam em 0,99% a.m, a metodologia 
InConta é processada totalmente 
dentro da plataforma. Desde a si-
mulação de valores com prestação 
de informações precisas da opera-
ção ao proponente até a assinatura 
da cédula de crédito bancário.

O propósito é reduzir custos 
operacionais, a fim de impactar 
em taxas cada vez menores e mais 
atrativas para o mercado financeiro 
nacional; contribuir para alocação 
de recursos de instituições a mi-
lhões de pessoas; e tornar o crédito 
cada vez mais democrático. O In-
Conta visa ofertar soluções finan-
ceiras práticas e acessíveis causan-
do assim uma disruptura digital no 
mercado para gerar mudanças que 
tragam benefícios ao consumidor.

 A plataforma de crédito digi-
tal dispõe de materiais didáticos, 
vídeos e textos em seu blog, com 
assuntos que vão desde planeja-
mento orçamentário doméstico até 
análises de especialistas em econo-
mia acerca de assuntos pertinentes 
ao cenário econômico nacional. 
Além do mais, os gestores do In-
Conta Crédito Digital trabalham 
de forma consistente na gestão de 
pessoas com a construção de uma 
cultura organizacional sólida, ca-

paz de atrair e reter os talentos es-
senciais.

Com notícias cada vez mais 
frequentes acerca de vazamento 
de dados e utilização para fins 
alheios aos que são autorizados 
por seus titulares, a plataforma 
digital do InConta nasce seguin-
do as diretrizes estabelecidas pela 
Lei Geral de Proteção de Dados 
e utiliza tecnologia condizente 
com as exigências mercadológi-
cas de forma a resguardar tanto os 
usuários, quanto o sistema finan-
ceiro da atuação de fraudadores e 
cybercriminosos.

Além do mais, totalmente intui-
tiva ao usuário as funcionalidades 
da plataforma são responsivas e 
moduláveis, facilitando a integra-
ção entre os mais variados siste-
mas e tecnologias de acordo com a 
necessidade de seus parceiros co-
merciais, acelerando a automação 
de processos e etapas.

A plataforma digital do InConta 
quer oferecer soluções ágeis, segu-
ras e eficientes para o mercado de 
crédito. A plataforma surgiu para 
conectar o crédito ao seu destino 
e compor soluções que pareciam 
distantes e até mesmo impossíveis 
em outros contextos. 

Queremos devolver ou possi-
bilitar pela primeira vez ao nosso 
consumidor o protagonismo de 
sua vida financeira, em um mundo 
repleto de informações e tecnolo-
gias que ele as utilize sempre ao 
seu favor.

Encontre mais informações so-
bre produtos e serviços oferecidos 
pelo InConta Crédito Digital em  
www.incontadigital.com.br e fique 
por dentro das dicas e novidades 
em suas redes sociais.

Alexandre Jayme Paniago
Co-fundador do InConta Crédito Digital
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Pandemia

A ASBAN segue em funciona-
mento durante a pandemia do novo 
coronavírus, mesclando as modali-
dades de trabalho presencial e home 
office, priorizando sempre pela re-
alização de reuniões no formato 
online. Na foto, o presidente Mário 
Queiroz, na sede da ASBAN, parti-
cipa de videoconferência.

Visita 

Os presidentes dos Institutos de 
Previdência dos Servidores dos Mu-
nicípios de Goiânia (GoiâniaPrev) e 
Aparecida de Goiânia (AparecidaPrev), 
Fernando Meirelles e Einstein Pa-
niago, visitaram a sede da ASBAN. 
Na oportunidade, foram recebidos 
pelo presidente da Associação, Mário 
Queiroz.

Educação Financeira

O presidente da ASBAN , Má-
rio Queiroz, participou do Programa 
Contas no Azul, com Vital Fagundes. 
A entrevista sobre educação financei-
ra está disponível no perfil de Vital 
Fagundes no Facebook  e, também, 
no site da ASBAN. 

Notas
Reurb Camaçari 

A equipe da Secretaria de Habita-
ção de Camaçari-BA discutiu virtu-
almente com a ASBAN o projeto de 
Regularização Fundiária Urbana no 
município. Na foto, Adenilson J. San-
tos; a secretária da Habitação, Vivian 
Angelim; Rafael França e Eduardo 
Silva. 

Reurb Esplanada

A ASBAN discutiu projeto de Re-
gularização Fundiária Urbana tam-
bém com a equipe da Prefeitura de 
Esplanada-BA. Na foto: Marcus Viní-
cius Oliveira, o prefeito José Naudi-
nho Alves dos Santos, Rafael França, 
Edgard Cinacchi Neto e Domingos 
dos Santos Correa.  

www.asban.com.br
visite nosso site :

NOSSOS ASSOCIADOS

ASSESSORIA

www.fomento.goias.gov.br www.bb.com.br www.caixa.gov.br

www.daycoval.com.brwww.bancoob.com.br

www.bradesco.com.br

www.portal.brb.com.br

www.bib.com.br

www.santander.com.br

www.bcsul.com.br

www.agibank.com.br

www.alfanet.com.br

www.redebancaria.com.brwww.setaassessoria.com.br Realizawww.bancovotorantim.com.br

www.br.ccb.com

www.itau.com.br

www.paranabanco.com.br ASPP Merjane Consultoria www.bancopan.com.br www.bradescofinanciamentos.com.br

www.donicred.com.br


