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s clientes pessoa física de alta renda sempre tiveram
atendimento especial e tarifas diferenciadas em agên-
cias bancárias. Agora, para privilegiar ainda mais esses
correntistas os bancos estão reforçando a atuação.
Alguns decidiram criar agências destinadas apenas a
esse cliente, que tem alto poder de consumo e rela-
cionamento intenso com a instituição financeira.

A proposta de varejo seletivo ou segmento de
alta renda ultrapassa o atendimento bancário e abrange,
em alguns bancos, mimos culturais e espaço reservado
na própria agência bancária, que pode funcionar como
um escritório.

Esse segmento já existe no Brasil há alguns
anos, mas recentemente as instituições financeiras
ampliaram a aposta nesse cliente como sinônimo de
bons negócios e rentabilidade. Além dos tradicionais
produtos para pessoa física, essas agências de alto luxo
privilegiam seus clientes com ofertas mais sedutoras de
previdência privada e investimentos, que são os filões
de maior interesse desse grupo. A estratégia utilizada
pelos bancos é diversa. Uns querem foco total em São
Paulo, como o HSBC; outros, como o Bradesco, prefe-
rem cobrir uma ampla área geográfica, seguindo a
tradição do banco.

Era costume, esses clientes de mais alta renda
desfrutarem de isenção total de tarifas. Com a segmentação,
ele voltou a pagar tarifas, mas conta com um atendimento
mais exclusivo e um espaço totalmente reservado para ele.
Em contrapartida, em alguns bancos o cliente pode ter juros
do crediário e do cartão de crédito bem menores do que os
dos demais clientes, e ainda contar com fundos de investi-
mento exclusivos. Os que tiverem maior relacionamento
com o banco podem ainda chegar à isenção total de tarifas
nessas agências de varejo seletivo.

O HSBC criou esse nicho em 2001, mas hoje a
expansão desse nicho é o principal foco do banco. Há
125 mil clientes espalhados em todo o país com renda
superior a R$ 8 mil e aplicações de R$ 50 mil. A meta é
chegar em 2008, com 200 mil clientes do segmento
chamado premier e mais cinco novas agências em São
Paulo. No banco, o maior foco de crescimento das agên-
cias premier é na capi-tal paulista. Nos próximos meses
serão inauguradas agências na Avenida Faria Lima e no
Tatuapé (área nobre da Zona Leste). Seguindo a tradição
inglesa, até o chá das cinco - que conta com palestras de
executivos do banco - foi criado para os clientes
brasileiros, servido em xícaras de porcelana inglesa. A
filial do banco no Brasil ousou mais no conceito mundi-
al e decidiu criar o premier lounge. Uma agência com
sofás, TV de plasma e ainda mais conforto para os
clientes, instalada em locais frequentados por executivos
ou em eventos especiais, como o Festival de Inverno de
Campos do Jordão (SP). Esses clientes especiais também
têm descontos em restaurantes, joalherias e resorts,
ingressos gratuitos para peças teatrais, espetáculos, pré-
estréias de filmes e eventos.

Outro mimo mundial dos clientes premier do
HSBC são os business center - escritórios equipados
com internet, fax, telefone - em agências bancárias no
exterior. Como a maior parte dos correntistas premier
no Brasil são empresários, a agência do banco pode ser
utilizada também como um escritório temporário.
Durante viagens, os clientes HSBC Premier também
contam com o Global Service, que são serviços especi-
ais de assistência em viagens internacionais, como
reservas de hotéis, assistência jurídica e médica,
serviços de intérprete, assistência na perda ou roubo de
documentos no exterior, entre outros benefícios.
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segmento é de R$ 10 milhões. Hoje são 20 HSBC Premier
Centres situados em várias cidades do país e duas salas vips
localizadas nos aeroportos de Congonhas e de Curitiba, em
São Paulo. Mundialmente, há Premier Centers do banco
global em 33 países. Para o CEO do HSBC, Emilson
Alonso, o crescimento da participação dos clientes de alta
renda no banco no último ano, e as projeções de cresci-
mento mundial, foram o incentivo necessário para o inves-
timento no HSBC Premier. "Sabemos que clientes deste
segmento são constantemente assediados pelo seu enorme
poder de consumo. Eles se transformaram em ícones desse
mercado de luxo no Brasil e no mundo".

Bradesco tem o maior projeto
O maior projeto de clientes de alta renda é do

Bradesco, que vai ter agências Prime em todos os estados
do país até o final deste ano. O projeto já começou ousa-
do e atraiu clientes dos bancos comprados pelo Bradesco
(Mercantil, BBV e BCN). No início, em 2003, foram
abertas 109 agências. A diretora do Bradesco, Maria Eliza
Sganserla, afirmou que a segmentação teve início no
banco há seis anos, com grandes empresas com fatura-
mento superior a R$ 180 milhões. "Depois criamos o seg-
mento private, para clientes com renda superior a R$
1 milhão e middle market - para empresas com fatura-
mento entre R$ 15 milhões e R$ 180 milhões. E final-
mente, criamos as agências Prime para clientes com renda
superior a R$ 4 mil e investimentos acima de R$ 50 mil",
afirmou. Hoje são 300 mil clientes Prime em todo o país.

Maria Eliza explica que o conceito Prime tem
três pilares: agências exclusivas, gerentes de relaciona-
mento que atendem menos clientes e produtos e serviços
diferenciados. "Esses correntistas procuram muitos pro-
dutos de crédito, principalmente imobiliários", afirmou.

As agências Prime oferecem programa de
fidelidade que garante isenção total de tarifas e 12 dias
sem juros no cheque especial, além de salas de reuniões
em agências bancárias. "Também temos chat on line de
consultoria de investimentos, sala de reunião em agên-
cias e serviço de courrier", disse.

O Bradesco também fez inovações digitais para
o cliente de maior renda: criou o Prime Digital - agência
virtual com horário estendido das 8h às 20 horas. O
banco da Cidade de Deus também abriu a primeira agên-
cia 100% wireless, em que todos os computadores dos
funcionários são conectados sem fio. Além do design
moderno, a conexão wireless garante maior agilidade.

Expansão no sul
O Banco do Brasil inaugurou neste mês, em

Porto Alegre (RS), um novo Espaço Estilo, com estruturas
físicas diferenciadas nas agências, onde os clientes de alta
renda são atendidos por gerentes de contas. Os clientes

Estilo sao clientes pessoa física com renda bruta superior a
R$ 10 mil e investimentos superiores a R$ 50 mil ou tem
aplicações superiores a mil ações. Para o banco, o desejo
destes clientes é a sofisticação, personalização, especializa-
ção, credibilidade e alta performance.

O serviço foi lançado no final de
2003 e já atende a 41 mil clientes do BB.
Atualmente, são cinco agências no estado de
São Paulo e Rio de Janeiro. Também foram
instalados espaços Estilo em 53 agencias do
país. O cliente Banco do Brasil Estilo também
tem assessoria financeira, que oferece
reuniões individuais com clientes, seminários
e palestras, além de serviços como men-
sageiro, estacionamento privativo, manobrista
e módulo de atendimento ao cliente Estilo.
Além dos produtos tradicionais, o espaço
Estilo do BB tem ainda soluções para negó-
cios internacionais e agronegócios.

Grandes fortunas:
finanças sob encomenda
O Itaú administra o dinheiro de 3.500 famílias

ricas brasileiras, na consultoria de administração de
grandes fortunas. O serviço tem dois tipos de clientes alvo:
aqueles que acumularam, ao longo da vida, património
superior a US$ 10 milhões ou os que receberam herança.
Há também um terceiro grupo, menos comum, que é o de
empresários que venderam suas companhias e precisam
saber como aplicar o dinheiro. E restam também os
acionistas de hol-dings, que precisam saber como admi-
nistrar a participação em diversas companhias.

Segundo o diretor de private bank do Itaú,
Lywal Salles, a consultoria é como um serviço de alfai-
ataria feito sob encomenda. "Fazemos um estudo de
caso e indicamos como e onde aplicar o dinheiro,
incluindo serviços de consultoria tributária", afirmou.

Apesar da fortuna, a maior parte dos clientes
foge do risco e prefere aplicar seus recursos em renda fixa
e no curto prazo. Segundo Salles, apenas 7% a 8% apli-
cam em bolsa de valores. Em que aplicam esses clientes
do Itaú? Em fundos exclusivos e em diversas moedas.

Salles explica também que a maior parte des-ses
clientes está no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas há cor-
rentistas do Paraná e de Belo Horizonte. Apesar da concen-
tração geográfica, explica que esse tipo de consultoria ficou
em voga somente agora porque há um potencial imenso no
país. "O Brasil já entrou em uma fase de crescimento sus-
tentável", afirmou. Nada mais natural nesse cenário do que
administrar com toda a cautela, contando com uma ajuda
financeira extra. Salles afirma que o segredo desse serviço
de administração de fortunas foi descoberto pelo Itaú há 13
anos. "O segredo é a qualidade dos profissionais e das
informações de mercado que transmitimos", disse.

Lywal Salles , diretor de private
bank do Itaú

Executivos Financeiros 07


