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Apesar de a baixa renda ser o atual foco dos bancos para ampliar suas carteiras, os clientes de 
alta renda são amplamente disputados na medida em que movimentam volumes maiores em 
termos de crédito e investimentos. Com a aquisição do ABN Amro Real pelo Santander, os 
players vêem espaço para ampliar disputas por consumidores de maior poder aquisitivo que 
não ficarão contentes com a fusão — o Real conta com o Van Gogh, um dos produtos mais 
ativos nesse segmento. Como forma de ampliar fatia no mercado, Bradesco e Banco do Brasil 
articulam novos aportes na capacitação de profissionais neste ano, além de abrir novas 
agências para suas unidades Prime e Estilo. 
 
Os critérios para definir que tipo de cliente pode ser considerado de alta renda varia de banco 
para banco, mas normalmente são consumidores com renda mensal maior de R$ 4 mil e/ou 
investimentos superiores a R$ 50 mil. Estima-se que existam 1,5 milhão de clientes com esse 
perfil sendo atendidos pelas unidades de alta renda dos principais bancos brasileiros. No 
entanto, há uma base semelhante de consumidores sendo atendidos nas agências comuns e 
que ainda não migraram para as agências especiais, mesmo tendo o perfil exigido pelos 
bancos. "Nosso desafio é realizar essa migração", diz José de Mesquita Filho, diretor da 
unidade de alta renda do Banco do Brasil.  
 
O BB conta com 350 mil clientes sendo atendidos pelas agências Estilo, mas o banco estima 
que outros 400 mil consumidores atualmente são atendidos pelas agências de varejo e têm 
perfil para migrar para a alta renda. "Passamos por um processo de estruturação, tanto de 
treinamento de funcionários, como lançamento de novas agências e produtos. Daqui a dois 
anos, prevemos que todos esses clientes serão absorvidos pelas unidades Estilo", completa o 
executivo do banco.  
 
A instituição conta com 73 agências no País focadas na alta renda, sendo que há pouco mais 
de um ano esse número era de apenas 15 unidades. Além das agências, há 453 espaços Estilo, 
localizado dentro das agências do BB. A ala prime do banco foi criada em 2003, mas somente 
a partir de 2006 o BB passou a destinar mais investimentos ao segmento, explica Mesquita. 
"Nesse setor, o cliente valoriza mais o atendimento profissional do gerente, mas isso sem 
oferta de produtos competitivos seria muito complicado", analisa. Em 2008, a instituição 
financeira projeta avançar de 350 mil para 500 mil a base de clientes alta renda — que, no BB, 
são aqueles com rendimento acima de R$ 6 mil e investimentos superiores a R$ 100 mil.  
 
Sobre a fusão entre Real e Santander, Mesquita afirma que o BB não trabalha com a 
perspectiva de que os concorrentes perderão mercado. "Para sermos competitivos, temos de 
ter produtos à altura do cliente." Alguns lançamentos estão previstos para essa faixa de renda, 
como novas linhas de seguro de vida, residencial e de automóveis.  
 
Já o Bradesco pretende investir especialmente em treinamento de profissionais para se 
diferenciar dos concorrentes. O banco espera encerrar o ano com ao menos 405 mil clientes, 
frente aos 380 mil que possui atualmente. A instituição considera alta renda clientes com 
renda mensal acima de R$ 4 mil e aplicações de R$ 50 mil a R$ 100 mil.  
 
O banco conta com 229 agências do Bradesco Prime, sendo 38 exclusivas. "Os profissionais do 
Prime recebem tratamento diferenciado. São preparados para serem consultores do cliente, 
diferentemente do varejo onde o tratamento é reativo", explica Odair Afonso Rebelato, diretor 
executivo do Bradesco. Para este ano, a instituição projeta abrir 25 novas agências, localizadas 
especialmente nas grandes capitais.  
 
"Esse cliente é mais difícil de trocar de banco, tem que fazer ofertas mais atraentes e dar a 
percepção de que ele vai ser atendido por um profissional mais bem qualificado", analisa 
Rebelato.  
 
Entre os produtos destinados a esse público, o executivo cita os 27 fundos de investimento 
exclusivos, linhas especiais de crédito e cestas de serviços. 



 
Apesar de ter planos de abrir novas agências Prime este ano, o Bradesco não pretende ter uma 
rede de alta renda tão grande quanto à rede de varejo. "Aí o Prime perderia seu caráter de 
exclusividade" salienta o executivo, afirmando ainda que o banco apenas sugere a alguns 
clientes a migração ao Prime. "É melhor que ele decida sozinho ir para a alta renda, porque 
esse é o tipo de cliente que permanece depois", endossa. 
 
Sobre o Real, ele afirma que normalmente, em caso de fusões, há clientes que trocam de 
banco. "Exatamente como ocorreu após a compra do BankBoston pelo Itaú. O mercado sempre 
sai ganhando com isso", finaliza. 
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