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Veja o que os bancos oferecem para atrair sua conta-salário
Clique aqui para ver a notícia no site

As novas regras de portabilidade das contas-salário entraram em vigor há um mês e já produziram seu
primeiro efeito prático, segundo economistas: uma ofensiva dos bancos, especialmente os digitais, para
atrair os correntistas da concorrência. As instituições financeiras ainda estão contabilizando os dados
iniciais da migração de clientes. A medida do Banco Central simplifica o processo de mudança para o
consumidor que quer levar sua conta-salário para outra instituição. A portabilidade dessa modalidade
existe desde 2006, mas só podia ser feita para uma conta de depósito tradicional. Agora, o correntista
pode solicitar a portabilidade de sua conta-salário com um procedimento semelhante ao da telefonia:
basta pedir a transferência na instituição financeira para a qual quer migrar, sem contato com a anterior.
— A medida incentiva as instituições a serem proativas e procurarem os correntistas para oferecer
vantagens — avaliou o professor Luis Braido, da Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação
Getulio Vargas (EBEF/FGV). No caso dos bancos digitais, o perfil dos consumidores que estão pedindo a
migração é de pessoas com idade de 20 a 30 anos (70%), oriundas de um dos cinco maiores bancos do
país (82%), segundo dados preliminares do Nubank. — As novas regras de portabilidade podem ser uma
alternativa para quem quer reduzir os gastos com as tarifas. Além disso, representam uma possibilidade
de inclusão financeira para as pessoas que não têm contas-correntes e pretendem utilizar somente os
cartões das instituições — ressaltou Ione Amorim, economista do Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec). Uma preocupação da economista é em relação à idoneidade das instituições
financeiras, especialmente dos bancos digitais. O Idec informou que enviará carta ao Banco Central e à
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça, questionando a falta de
canais para a consulta de informações das empresas.
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