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Na minha recente viagem à República Dominicana por algumas vezes tive que ir a uma agência 
bancária, acompanhando a pessoa que me hospedava. Confesso que fiquei surpreso e não pude deixar 
de considerar as diferenças entre o que vi e o que sofro. 

A agência, de padrão médio no seu tamanho, tinha 14 caixas, com operadores em todos eles. Não 
havia ninguém na fila, quatro dos operadores estavam atendendo clientes e os outros 10 estavam 
esperando clientes. Em uma das vezes fiquei mais de duas horas esperando a solução de um problema 
de transferência internacional de dinheiro e não vi, em nenhum momento, formar-se fila para o 
atendimento.  

Logo que chegamos à agência, meu amigo, um estadunidense, me informou que eu deveria tomar 
um café na agência, porque era o melhor que ele já havia tomado. Achei que era uma cafeteria interna 
que cobrava pelo café servido. Qual nada. Era café servido gratuitamente aos clientes. 

O estacionamento amplo era gratuito. 
Não havia a maldita porta giratória, mentira de detecção de metais existente na grande maioria das 

agências, que se trava segundo a vontade de um mal treinado segurança. Na verdade as portas 
giratórias detectam negros e mulheres, quase sem exceção parados e depenados de seus pertences 
antes que possam entrar. 

Um amigo, não dominicano e não cliente do banco, precisava trocar um cheque em dólares para ter 
algo para gastar em moeda nacional. O banco girou o cheque sob a garantia do gringo que era cliente. 
E pagaram a cotização corrente, sem taxas ou outras cobranças sub-reptícias. 

A transferência internacional de recursos para que a Conferência se realizasse se deu em menos de 
uma hora. 

Ontem tive que ir a três agências bancárias brasileiras, de três bancos diferentes, dois estatais e um 
privado. Em todos eles só haviam três ou quatro caixas. Em um deles os três existentes estavam com 
operadores, mas que, quando perceberam que a fila diminuiu, passaram a fazer outras coisas e não 
atenderam mais, como se houvesse um número mínimo de clientes que devem ficar na fila, não 
importa o motivo. Nos outros dois, no que pese haver quatro caixas, em um não havia operador em 
um deles e no outro faltavam dois. A razão alegada quando perguntei, era que estavam em horário de 
almoço, no que pese ser este um dos horários de maior quantidade de clientes. Demorei em um deles 
35 minutos para ser atendido. No outro, não havia dinheiro no caixa eletrônico dentro da própria 
agência!!! 

Na minha frente havia um correntista tentando sacar um cheque próprio que era de outra agência e 
não lhe permitiram. Um título vencido só podia ser pago no banco emissor do boleto, no que pese a 
existência do código de barras, uma câmara de compensação de títulos e as instruções sobre multas e 
juros. 

Não havia café, o banheiro, se existe, só um iluminado é quem sabe onde fica, o estacionamento é 
pago. E quando recebo o extrato, percebo que fui tungado em taxas e tarifas que só um iniciado em 
siglas e mutretas consegue entender. 

Há bancos e bancos. No Brasil eles colocam bancos para a gente esperar sentado. E nós bancamos 
os maiores lucros da banca internacional.  
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