
Quem tem muito dinheiro 

não quer nem pensar em per-

der horas em uma fila de banco. 

Felizardos que possuem contas 

correntes polpudas não correm 

atrás de quaisquer facilidades 

de crédito ou outras iguarias 

oferecidas pelo sistema bancário 

aos correntistas comuns. Pelo 

contrário, são os bancos que 

partem em busca deles. Uma 

evidência de que são o objeto 

de desejo da vez é o fato de 

que o Banco do Brasil (BB), a 

maior instituição financeira do 

País, está intensificando as suas 

estratégias para conquistar essa 

seleta clientela.

A partir de março, o banco 

inicia uma campanha para posi-

cionar a marca Estilo, que reúne 

serviços voltados a clientes com 

renda mensal superior a R$ 6 

mil ou investimentos que ultra-

passem R$ 100 mil. “Vamos até a 

mídia agora para dizer ao merca-

do que existe o segmento de alta 

renda no BB, com uma oferta de 

produtos competitiva”, declara 

José de Mesquita Filho, diretor 

do segmento de alta renda da 

empresa. Como a campanha está 

em fase de aprovação, o valor do 

investimento e os detalhes da 

ação não foram divulgados. A 

agência responsável pela ofen-

siva de mídia também é mantida 

em sigilo por enquanto.

A notícia é um marco impor-

tante na área de alta renda. Se-

gundo Mesquita, o banco possui 

600 mil clientes que podem ser 

enquadrados no perfil Estilo, 

mas apenas 200 mil estão efe-

tivamente na carteira. Por isso, 

só dentro da própria instituição 

o potencial de crescimento já é 

enorme. A medida é mais um 

passo no processo de segmen-

tação do BB, que começou em 

2000 com os serviços disponibi-

lizados aos correntistas comuns. 

Foi só em janeiro do ano passa-

do, com a criação da unidade 

de alta renda, que a instituição 

entrou com força no segmento 

Estilo, apesar de a sua concep-

ção datar de 2003. A companhia 

conta ainda com o Private, cria-

do em 2004, destinado a clientes 

com investimentos superiores a 

R$ 1 milhão.

Discrição e sofisticação 
Seja Estilo, seja Private, o 

fato é que para cada perfil de 

cliente é necessário adotar uma 

comunicação diferenciada. Se o 

primeiro segmento vai ganhar 

visibilidade e publicidade, o mes-

mo não acontecerá com o outro. 

Afinal, quando se trata de milio-

nários, o bom senso recomenda 

evitar uma estratégia que possa 

agredir o conceito de discrição 

desse público. Nesse caso, é 

melhor investir em qualidade do 

que em quantidade. Para esse 

grupo, o BB realiza primordial-

mente eventos pequenos e para 

poucas pessoas. De acordo com 

Mesquita, os clientes Private têm 

alto nível de escolaridade, são 

exigentes, criteriosos, críticos 

nas escolhas e possuem alto 

conhecimento das alternativas 

existentes no mercado.

Um estratagema do banco 

para fidelizar correntistas de 

alta renda é a realização de pa-

lestras com personalidades de 

renome, como o ex-presidente 

Para o topo da pirâmide
Além de serviços exclusivos, a estratégia dos bancos para conquistar clientes de alta renda
vai de convites para eventos de luxo até a realização de encontros com especialistas renomados
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Cinco estrelas
Confira os principais serviços que cada banco oferece aos clientes de alta renda

Unibanco Private Bank

Destaque para o atendimento exclusivo, pois o grau de 

relacionamento é fundamental para conhecer o perfil de risco do 

cliente. O Unibanco disponibiliza aos correntistas produtos de todo o 

mercado, já que trabalha com a chamada arquitetura aberta.

Banco do Brasil

Oferece fundos de investimentos exclusivos e com gestão mais 

ativa para seus clientes Private, que também recebem análises e 

relatórios periódicos sobre o mercado. Tanto no segmento Private 

quando no Estilo há serviços de previdência específicos, com taxa de 

administração e estratégias diferenciadas.

Bradesco Prime

Consultores online disponíveis das 8 às 18 horas e 12 dias sem juros 

no cheque especial são alguns dos destaques, além de 19 fundos de 

investimento exclusivos e linhas de crédito com taxas especiais.

HSBC Premier

Possui duas áreas de atendimento estratégicas para os correntistas 

que estão sempre viajando: o Premier Lounge Congonhas, em São 

Paulo, e o Premier Lounge Afonso Pena, em Curitiba. A instituição está 

presente em 77 países e possui 250 Premier Centres pelo mundo.
do Banco Central Gustavo Loyo-

la e o economista Paulo Rabelo 

de Castro. No caso específico 

do Private, que totaliza 9 mil 

clientes, isso é feito de maneira 

mais focada, com grupos meno-

res. A reduzida quantidade de 

membros permite ainda a reali-

zação de ações exclusivas, como 

eventos enogastronômicos ou 

convites para assistir ao Brasil 

Open de Tênis.

Os eventos também são uti-

lizados pelo Bradesco Prime, 

que atende clientes com renda 

mensal acima de R$ 4 mil ou 

investimento superior a R$ 50 

mil. No ano passado, a operação 

patrocinou o Festival de Inverno 

de Campos do Jordão, o 2o Prê-

mio Bravo da Cultura Brasileira 

e a peça teatral Mademoiselle 

Channel, além de disponibilizar 

a venda antecipada de convites 

para as apresentações do Cir-

que du Soleil. A exposição do 

Museu de Arte de São Paulo 

(Masp) dedicada ao mestre do 

impressionismo francês, Edgar 

Degas, também recebeu apoio 

da instituição. Já o HSBC Pre-

mier, que aposta em informações 

qualificadas como ferramenta de 

relacionamento com o cliente, 

em 2006 realizou um evento 

por semana abordando inves-

timentos, cenário econômico e 

mercado acionário. Além disso, 

o banco patrocinou a Orquestra 

HSBC e eventos requintados, 

como campeonatos de golfe.

Ambientação
Quando o que está em jogo é 

a fidelidade de correntistas com 

contas de altas cifras, segmen-

tação e requinte são caracterís-

ticas fundamentais em qualquer 

serviço ou produto. Obviamente, 

esses elementos não podem fal-

tar em um ambiente de negócios 

que queira atrair um público 

seleto. Por isso, as empresas não 

economizam na hora de investir 

no espaço físico. O Banco do 

Brasil Private possui escritórios 

no Rio de Janeiro, em São Paulo, 

Belo Horizonte e Porto Alegre. Já 

o segmento Estilo conta com 14 

agências próprias — número que 

deve chegar a 57 até o final do 

ano — e 360 espaços diferencia-

dos dentro das agências comuns. 

Além de serem personalizados, 

tais ambientes permitem pro-

ximidade com os clientes. Um 

exemplo é o que fez o HSBC 

no Natal: montou mesas com 

panetones, frutas, castanhas e 

prosseco em todos os 23 Premier 

Centres que a empresa tem hoje 

espalhados pelo Brasil.

O Bradesco conta com 210 

agências Prime em todo o País, 

que atendem 400 mil pessoas. 

Segundo Maria Eliza Sganserla, 

diretora responsável pela ope-

ração, o relacionamento com 

clientes de alta renda é susten-

tado por três pilares: as agências 

exclusivas, os produtos diferen-

ciados e, o mais importante, o 

gerente de relacionamento, a 

quem cabe a missão de ser o con-

sultor financeiro do correntista. 

“O gerente de relacionamento 

precisa de fato conhecer esse 

cliente para poder dar consul-

toria”, completa.

Mundo 
“O cliente de alta renda de-

manda serviços diferenciados. 

Ele quer ser ‘paparicado’”, decla-

ra Rosaline Nunes, diretora do 

HSBC Premier. Para esse tipo de 

correntista — com renda mensal 

superior a R$ 5 mil mais R$ 50 

mil em investimentos ou renda 

mensal que ultrapasse R$ 8 mil 

— o HSBC oferece o atendi-

mento global. A instituição está 

presente em 77 países e possui 

250 Premier Centres no mundo. 

“Buscamos explorar essa parte 

internacional e atingir o cliente 

sofisticado, que viaja muito e 

manda filhos para o exterior”, 

diz Rosaline. Apesar de não di-

vulgar números atuais, o banco 

revela que sua meta é totalizar 

130 mil clientes Premier até o 

fim do ano.

No que diz respeito à publi-

cidade tradicional, para atingir 

esse público é preciso elaborar 

estratégias adequadas de comu-

nicação, com foco em veículos 

de prestígio. Essa é a opinião de 

Paulo Meirelles, diretor comer-

cial do Unibanco Private Bank. 

Em janeiro, a operação foi eleita 

a melhor do Brasil pela revista 

Euromoney, feito divulgado em 

um anúncio no caderno Empre-

sas do jornal Valor Econômico. 

A publicidade do segmento, en-

tretanto, geralmente é veiculada 

em revistas como Golf Digest e 

Audi Magazine.

Para entrar em uma carteira 

Private, que atualmente conta 

com 8 mil clientes, o correntista 

do Unibanco precisa ter um 

volume de recursos aplicados 

de, no mínimo, R$ 3 milhões. De 

acordo com Meirelles, fora esse 

requisito o perfil desse cliente 

é bastante variado: vai desde o 

herdeiro que nunca trabalhou 

até o banqueiro que vendeu seu 

banco, passando por executivos, 

empresários, esportistas, artis-

tas, etc. Por isso é fundamental 

a atenção diferenciada e exclu-

siva, o que permite conhecer as 

características, necessidades e 

perfil de risco de cada um. “Se 

o cliente costuma investir em 

IPOs (oferta inicial de ações 
de uma empresa, na sigla em 
inglês), o gerente liga e passa 

informações sobre alguma novi-

dade”, conclui.

Mesquita Filho: “Vamos à mídia dizer que existe o segmento de alta renda no BB”

Rosaline, diretora do HSBC Premier: “Cliente de alta renda quer ser ‘paparicado’” 

Meirelles: “É preciso elaborar estratégias de comunicação adequadas”
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