
 

Atendendo demanda da cidade 
de Anápolis, a ASBAN realizou, nos 
dias 22, 23 e 24 de julho, o terceiro 
curso preparatório para correspondente 
naquela cidade, visando qualificar 
os profissionais para a prova de 
certificação exigida pelo Banco Central. 
O curso aconteceu no auditório da Caixa 
Econômica Federal e atendeu, neste 
primeiro momento, exclusivamente 
aos correspondentes do Caixa Aqui. 
Ministrado pelos facilitadores Ataualpa 
Roriz e Roberto Tormin, o curso 

MBA em Finanças Pessoais e Familiar | Palavra do Presidente ................................................................... Página 2
ASBAN intercede por seus associados junto ao PROCON e autoridades de Anápolis .............................. Página 2
Educação Financeira: Cadê o dinheiro ........................................................................................................... Página 3
Dados Econômicos: Operações de Crédito e Depósitos em Goiás, Tocantins e Maranhão ........................ Página 6

Ano IV - nº 40  -  Julho | Agosto de 2013 ASBAN – Associação de Bancos nos Estados de Goiás, Tocantins e Maranhão

Ainda nesta edição:

ASBAN realiza curso em Anápolis

Sede da 
ASBAN passa 
por reforma

Já estão disponíveis no site 
da ASBAN as sínteses de dados 
estatísticos demográficos e da 
atividade econômica e financeira das 
regiões Sul, Sudeste, Sudoeste e Oeste 
goiano. Os dados são aglutinados 
por região, com detalhamento por 
município. Estão disponíveis para 
download estatísticas do período de 
janeiro a abril de 2013 e do ano de 
2012. Acesse www.asban.com.br.

Dados
Econômicos

Construída em 2007, a sede da 
ASBAN passa por sua primeira reforma. 
A intervenção visa restaurar as pinturas, 
desgastadas pelo tempo, e incorporar 
alguns avanços tecnológicos.  O salão, 
usado para os cursos e treinamentos 
oferecidos pela Associação e parceiros, 
recebeu nova pintura e equipamentos de 
multimídia de última geração. Segundo 
Gecimar Freitas Menezes, Presidente do 
Conselho de Administração, a reforma 
está sendo feita para preservar o imóvel, 
oferecer mais conforto aos associados e 

parceiros e adequar o espaço físico para 
acomodação dos colaboradores. 

Entre os novos avanços tecnológicos 
constam os equipamentos de mídia, 
modernização de todo aparato de 

segurança, ajustes arquitetônicos 
para prevenir ações de vândalos e 
atualização do sistema de gestão de 
informática para prevenir o acesso de 
pessoas não autorizadas.

abrangeu conteúdos relacionados com 
o sistema financeiro nacional, mercado 
financeiro, produtos e serviços e ética 
nos negócios.

Segundo o Supervisor de Cursos 
e Treinamento da ASBAN, Fernando 
César Ferreira Franco, a oferta do 
curso em Anápolis atende, também, 
uma determinação da CEF, que exige 
que todos os correspondentes que 
atuam em parceria com a Instituição 
estejam devidamente certificados até 
novembro de 2013.
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Palavra do Presidente 
da Diretoria 
Executiva

O endividamento das famílias 
brasileiras, a administração das finanças 
pessoais e outros aspectos que envolvem 
o uso consciente do dinheiro têm sido 
objeto constante de noticiários, discussões 
e programas educativos. As estatísticas 
apontam níveis recordes de endividamento 
dos brasileiros entre março e abril deste 
ano e comprometimento considerável 
da renda mensal. Programas têm sido 
implementados por instituições públicas 
e privadas, visando educar o cidadão 
para melhor gerenciamento da renda, 
direcionados a crianças, jovens e adultos. 

Acompanhando esse movimento, a 
ASBAN decidiu investir em educação 
financeira em seus diversos níveis, ou 
seja, para crianças, jovens e adultos. Com 
previsão de início até o final do ano de 
2013, o mais novo projeto da Associação 
é de autoria do Dr. Vital Fagundes (co-
autoria com o Dr. Alberto Matsumoto). 
Ele é especialista em educação financeira, 
graduado em matemática e estatística pela 
UnB, analista do Banco Central do Brasil 
e autor de projetos voltados para educação 
financeira. Sob sua coordenação e do 
Prof. Claudisom Martins, a ASBAN está 
lançando o curso de pós-graduação “MBA 
em Finanças Pessoais e Familiar”, com 
carga horária de 405 horas/aula. O curso 
tem como objetivo capacitar profissionais 
de instituições públicas e privadas na 

elaboração e implementação de processos 
de mudança nos hábitos de consumo, 
buscando a compreensão da relação com 
o dinheiro, poupança e investimentos e a 
administração mais eficiente das finanças 
pessoais. Compõem a matriz curricular, 
entre outros, os módulos Gestão das 
Dívidas, Consumo e Sustentabilidade, 
A Família e o Planejamento Financeiro, 
Direito do Consumidor, Alternativas de 
Investimento, Educação Financeira e o 
Processo de Multiplicação.

A Diretoria e o Conselho de Administração 
da ASBAN têm buscado o aprimoramento 
contínuo da grade de cursos que oferece aos 
associados e comunidade, visando intensificar 
sua atuação nessa área. Nesse aspecto a parceria 
com o Dr. Vital Fagundes, intermediada pelo 
Vice-Presidente de Relações Institucionais, e 
com outros nomes de conceito no mercado 
educacional e a oferta do primeiro curso de 
pós-graduação representarão, sem dúvida, 
um novo momento para a ASBAN. Você 
profissional, que atua no mercado financeiro 
ou em áreas ligadas a crédito, informe-se 
sobre o curso e invista na sua qualificação. 
Prepare-se para orientar melhor seu cliente, 
para melhorar a qualidade do crédito de sua 
instituição e para lidar com as diferentes 
situações que podem surgir no seu dia a dia 
quando o assunto é endividamento e crédito. 

Wagner Rodrigues Júnior
Presidente da Diretoria Executiva

ASBAN intercede por seus associados junto 
ao PROCON e Autoridades de Anápolis

A par de notificações feitas pelo 
PROCON em agências dos bancos 
Santander, HSBC, BRB, CEF, Bradesco, 
Unicred, Banco do Brasil, Itaú e Mercantil 
do Brasil na cidade de Anápolis, por 
descumprimento da Lei Municipal nº 
3.365/09, a ASBAN enviou representante 
àquele município para levantamento de 
dados sobre as ocorrências e discussão do 
assunto com as autoridades locais.

A Lei 3.365/09 torna obrigatório caixa 
eletrônico em Braille e áudio para deficientes 
visuais em todas as agências bancárias do 
município, estabelecendo, ainda, que esse 
caixa deve fornecer apenas cédulas no valor 
de dez reais. As notificações se referiam à 
distribuição de notas de todos os valores nos 
caixas eletrônicos em Braille, contrariando 
dispositivos da referida Lei.

Para a ASBAN, a Lei 3.365/09 é 
inconstitucional, já que cabe ao Conselho 
Monetário Nacional e ao Banco Central 
do Brasil legislar sobre o funcionamento 
das instituições financeiras e o atendimento 
prioritário e diferenciado ao público portador 
de necessidades especiais está contemplado 
na Resolução 2.878/01, atualizada pela 
Resolução 2.892 do mesmo ano, do Banco 
Central do Brasil. Além disso as novas 
cédulas do real foram adaptadas para os 
portadores de deficiências visuais, não se 
justificando a exigência de se manter nesses 
caixas eletrônicos apenas as notas de dez reais.

O relatório da visita técnica às agências 
do município de Anápolis foi apresentado em 
reunião da Diretoria da ASBAN que decidiu 
manter contato com as autoridades do Município 
de Anápolis, visando a revogação da Lei. 
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ASBAN anuncia novos cursos

A ASBAN está renovando sua equipe 
de consultores, visando intensificar 
a oferta de cursos de curta duração, 
voltados para reciclagem e qualificação 
de profissionais que atuam nos diversos 
segmentos do mercado. A diretoria 
anunciou, para o mês de setembro, 
13 novos cursos, dos quais nove com 
carga horária entre 10 e 40 horas/aula. 
Os cursos serão ministrados pelos 
consultores Ataualpa Roriz, Denisard 
Diniz, Anderson Gouveia, Camila 
Amaral, Ricardo Arruda, Roberto 
Tormin, Christian Petras Hummel, 
Luciano Rezende e Wilton Alves 
Ferreira Jr, todos com larga experiência 
acadêmica e de mercado.

As inscrições já estão abertas para 
o público e podem ser feitas pela 
internet (www.asban.com.br), pelo 
telefone (62-3218-5050) ou por e-mail 
(asban@asban.com.br). A data para 
início de cada curso será definida de 
acordo com a demanda e será divulgada 
no site da Associação e comunicada 
aos interessados também por telefone 
e e-mail.

Conheça a grade de cursos e duração:

Educação Financeira
“Cadê o dinheiro”

Com início previsto para janeiro de 
2014, como parte do projeto “Educação 
Financeira” da ASBAN, “Cadê o 
dinheiro” tem como objetivo sensibilizar 
crianças e jovens, com idades entre 9 e 
15 anos, sobre a importância de temas 
como dinheiro e consumo consciente, 
banco, poupança, orçamento doméstico 
e planejamento financeiro.

Para conduzir o projeto e dar 
início às ações junto ao público alvo, 
a ASBAN designou uma equipe 
multidisciplinar, com Claudisom 
Martins, na coordenação; Weider 
Moreira, nas ações teatrais e Roger 

Faria, responsável pelo projeto gráfico 
e ilustração do material a ser utilizado. 

Segundo o coordenador Claudisom 
Martins, inicialmente o projeto 
abrangerá duas etapas de trabalho. 
A primeira voltada para a formação 
de professores para atuarem com 
temáticas ligadas à educação financeira, 
através de material didático específico, 
preparado pela Associação e dirigido a 
alunos de 9 a 15 anos. A segunda, com 
envolvimento direto dos alunos, prevê 
palestras sobre o tema, apresentação 
teatral e distribuição de material 
didático de apoio.
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Nota divulgada pelo Banco Central 
do Brasil informa que o estoque total 
das operações de crédito do sistema fi-
nanceiro, que inclui recursos livres e di-
recionados, atingiu R$2.531 bilhões em 
junho, com expansões de 1,8% no mês e 
16,4% em doze meses. Nas mesmas ba-
ses de comparação, o resultado refletiu 
aumentos de 2,9% e 26,6% nas carteiras 
com recursos direcionados e de 0,9% e 
9,7% nas operações com recursos li-
vres. O saldo dos empréstimos a pes-
soas físicas totalizou R$1.157 bilhões, 
avançando 1,4% e 16,4% e o referente 
a pessoas jurídicas, R$1.374 bilhões, 
após incrementos de 2,1% e 16,3%, nas 
mesmas bases comparativas. Em conse-
quência, a relação crédito/ PIB passou a 
representar 55,2%, ante 54,7% em maio 
último e 50,9% em junho de 2012.

O saldo de crédito com recursos li-
vres cresceu 0,9% no mês, ao totalizar 
R$1.446 bilhões (31,6% do PIB) em 
junho, equivalendo a 57,1% da cartei-
ra total do sistema financeiro. Esse re-
sultado refletiu as expansões de 0,2% 
nos empréstimos a pessoas físicas, 
saldo de R$715 bilhões, e de 1,7% nos 
destinados a pessoas jurídicas, que so-
maram R$730 bilhões. No tocante às 
famílias, os aumentos mais relevantes 
foram verificados nos saldos de crédito 
consignado e cartão de crédito rotati-
vo, enquanto no segmento corporativo, 

BC divulga Nota de Política 
Monetária e Operações de Crédito

Foi publicado no Diário Oficial da 
União o Edital nº 1, de 15 de agosto 
de 2013, que torna pública a realiza-
ção do Concurso Público destinado ao 
provimento de 400 vagas para o cargo 
de analista e de 100 vagas para o car-
go de técnico do quadro de pessoal do 

Banco Central abre 
concurso para os cargos 
de analista e técnico

sobressaíram o desconto de duplicatas, 
os repasses externos e o capital de giro 
com teto rotativo.

O saldo de crédito direcionado tota-
lizou R$1.086 bilhões em junho, após 
elevação de 2,9% no mês, refletindo au-
mentos de 3,3% nas operações a pesso-
as físicas e de 2,6% nas relativas a pes-
soas jurídicas. Nas carteiras de pessoas 
físicas, ocorreram expansões mensais 
respectivas de 4,9% e 3% nos saldos de 
crédito rural e imobiliário, enquanto no 
âmbito das pessoas jurídicas, destaca-
ram-se o crédito rural e os financiamen-
tos para investimento com recursos do 
BNDES, cujos saldos cresceram 18,2% 
e 1,9% respectivamente.

Inadimplência

A inadimplência do sistema financeiro, 
referente aos atrasos superiores a noventa 
dias, declinou 0,2 p.p. no mês e 0,4 p.p. em 
doze meses, correspondendo a 3,4% do sal-
do total dos créditos com recursos livres e 
direcionados, posicionando-se em seu me-
nor nível desde julho de 2011. No índice 
relativo a pessoas físicas, houve redução de 
0,3 p.p., destacando-se quedas referentes 
às modalidades cartão de crédito rotativo e 
parcelado. Nos créditos a pessoas jurídicas, 
a taxa de inadimplência recuou 0,2 p.p., re-
fletindo, principalmente, a redução referen-
te aos empréstimos de capital de giro.

Fonte: www.bcb.gov.br

Banco Central. O edital será disponi-
bilizado no site do Centro de Seleção 
e de Promoção de Eventos (Cespe), 
entidade executora do concurso. As 
informações sobre o concurso também 
ficarão disponíveis em seção específi-
ca no site do Banco Central.

Fonte: www.bcb.gov.br
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CORRESPONDENTES

• ASPBA PRES SERVIÇOS • CREDSOL • GF PROMOTORA

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

• ASB CREDITO • ASPP

www.bicbanco.com.br/ www.itau.com.br www.mercantildobrasil.com.br www.rural.com.br www.safranet.com.br www.santander.com.br

www.portal.brb.com.br www.caixa.gov.br www.abcbrasil.com.br www.bancoarbi.com.br

www.fomento.goias.gov.br www.bancobmg.com.br www.bradesco.com.br www.daycoval.com.br www.bb.com.br www.hsbc.com.br

www.bancobonsucesso.com.br

www.bancoindustrial.com.br

www.bancosemear.com.br

www.portocred.com.br

www.bancobva.com.br

www.alfanet.com.br

www.unicred.com.br

www.ficsa.com.br

www.bancopaulista.com.brwww.panamericano.com.br

www.paranabanco.b.br

www.bancocacique.com.br

www.agiplan.com.br

www.comprev.com.br www.sabemi.com.br

www.bcsul.com.br

www.bancomaxima.com.br

www.intermedium.com.br

www.schahin.com.br www.bancobracce.com.br

www.bancovotorantim.com.br

NOSSOS ASSOCIADOS

www.bradescofinanciamentos.com.br

www.bancoob.com.br

www.redebancaria.com.brwww.setaassessoria.com.brwww.donicred.com.br
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Já estão disponíveis no site da ASBAN os dados econô-
micos do sistema bancário referentes às operações de crédito 
e depósitos nos estados de Goiás, Tocantins e Maranhão, no 
período de janeiro a abril de 2013. Os dados, compilados pela 
Associação, mostram o perfil do setor creditício em cada es-
tado e podem auxiliar os gerentes na oferta de produtos que 
melhor atendam seus clientes.  

No período analisado as operações de crédito nos estados de 
Tocantins, Goiás e Maranhão tiveram aumento de 6,6%, 4,7% 
e 6,4% respectivamente. A provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa passou por redução nos três estados, indicando 
uma melhora na qualidade do crédito. Os depósitos também 
apresentaram crescimento no período, registrando aumento de 
6,1% em Tocantins, 4,5% em Goiás e 4,4% no Maranhão. 

Dados Econômicos: Operações de Crédito e 
Depósitos em Goiás, Tocantins e Maranhão
Mário Fernando Maia Queiroz *

Analisando-se os dados por períodos de 12 meses (ver ta-
bela abaixo), observa-se aumento constante das operações de 

crédito e depósitos nos três estados.

*Mário Fernando Maia Queiroz
Vice-Presidente de Relações Institucionais da ASBAN
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