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Agora todo
cliente é VIP
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Rodrigo de Oliveira e Karla Furlan se ca-
saram e decidiram comprar uma casa própria.
Nada mais responsável e ponderado, o sonho
dos brasileiros na faixa de 30 anos. O casal
conseguiu com o Santander realizar seu proje-
to e garante estar "muito satisfeito e contente
com a aquisição".

Tomar empréstimo no banco pode ser um
conto de fadas, e pode ser também um pesa-
delo. O executivo Antônio Bassanese perdeu
o emprego no começo da crise financeira e tentou manejar como
podia suas duas contas correntes. Acabou devendo R$ 31 mil e
teve seu nome incluído no cadastro de devedores do Serasa. Por
conta do nome sujo, perdeu várias oportunidades de emprego,
o que piorou ainda mais sua situação. Quando finalmente foi
contratado, refinanciou a dívida e diz ter aprendido uma amar-

Após turbulências
internacionais,

bancos querem
aumentar a

transparência e para
isso estão investindo

na aproximação
com os clientes

de todas as
classes sociais

ga lição: "A gente tem de incondicionalmente
guardar dinheiro, se ficar só no crédito você é
pego de calça curta e... pronto!"

Com a crise financeira, as instituições ban-
cárias aprenderam da pior maneira possível
que não se pode deixar os clientes simples-
mente tomarem esse tipo de lição da vida. O
diretor do departamento de empréstimos e
financiamentos do Bradesco Nilton Pelegrino
Nogueira lembra-se de uma frase que costu-

mava falar a seus subordinados nos idos de 1989, quando ainda
era gerente de agência. "O crédito está para o cliente como o san-
gue para um paciente: ele é vital, mas se colocar um litro a mais
você o mata.'' A metáfora, dita há 20 anos, resume o espírito que
rege o novo relacionamento entre bancos e clientes. A meta agora
é aprimorar a experiência dos clientes de todas as classes sociais.



Mário Sérgio Vasconcelos, diretor
de relações institucionais da Federação
Brasileira de Bancos (Febraban), admite
que é inaceitável que as relações conti-
nuem como no passado. E não é só por
conta da crise. Entre as mudanças está
o fato de hoje o cliente poder escolher o
banco dele, explica Vasconcelos. Esco-
lha que se dá por vários fatores, não só
pelo lado financeiro. "Há a proximida-
de, a conveniência, a relação com a equi-
pe da agência, e ações de sustentabilida-
de, a preocupação com o meio ambiente
e os temas sociais", avalia.

Não é à toa que a partir de agora
todo cliente é VIP. Seja ele rico, pobre ou
classe média, as instituições financeiras
estão desenvolvendo formas de atendê-
lo com diferencial, criando produtos
específicos para cada nicho (ver box) e
desenvolvendo estratégias de aproxi-
mação que aumentem a transparência
no relacionamento. A portabilidade das
contas-salário — norma do Banco Cen-
tral idealizada em 2006, mas na prática
implementada apenas no dia 2 de janei-

ro deste ano — é o marco simbólico dessa
mudança de comportamento do bancos.
Até então, os clientes eram obrigados a
arcar com os custos de ter uma conta
corrente na instituição escolhida pelos
seus empregadores. Hoje, os bancos
perderam essas contas cativas.

E não é só isso. Mudanças da eco-
nomia brasileira também vêm favore-
cendo os clientes e fazendo com que
os bancos tenham de rever as políticas
de relacionamento.

A taxa básica de juros (Selic) atingiu
os níveis mais baixos de sua história. Na
última ata do Comitê de Política Mone-
tária (Copom), em 22 de julho, a taxa foi
baixada de 9,25 para 8,75%. "A queda
da taxa Selic muda tudo. Se no passado
você esperava um alto retorno manten-
do o dinheiro parado, investindo num
fundo de previdência, agora vai precisar
investir em algo mais produtivo para
fazer seu dinheiro render", explica Vas-
concelos, da Febraban.

Para o economista Adriano Go-
mes, da Escola Superior de Propagan-

da e Marketing (ESPM), isso significa
o começo de uma nova era para os
bancos. Como já não é mais tão atrati-
vo devido à redução da Selic emprestar
dinheiro ao governo, os bancos têm de
se preocupar mais com o consumidor
do varejo, o correntista individual.
Esse é o nicho de mercado que mais
cresce no setor financeiro. E por isso
também o mais competitivo.

Nos últimos sete anos, o varejo ban-
cário praticamente dobrou de tamanho.
Nesse período, o número total de contas
correntes no País saltou de 77 milhões
para 125 milhões. Segundo dados do
Banco Central, o crédito para a pessoa
física acompanhou a nova demanda.
Em 2002, os recursos para o consumi-
dor correspondiam por 24% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) nacional. Hoje
já representam 43%. E ainda há muito
espaço para crescer. "Em países do Pri-
meiro Mundo, a média de crédito para a
pessoa física é de 80% do PIB nacional",
afirma Adalberto Savioli, presidente da
Associação Nacional das Instituições de



Crédito, Financiamento e Investimento
(Acrefi). Nesse contexto de superação
de crise e expansão, os bancos criam
novos nichos de relacionamento com
o cliente, que visam ampliar as vendas,
mas de forma sustentável. As institui-
ções partem de uma premissa básica:
crédito não é luxo, crédito não paga
apenas coisas fúteis, e não é apenas para
pessoas que não sabem lidar com suas
contas pessoais.

A iniciativa do chamado crédito
consciente é um exemplo dessa nova
forma de relacionamento. Assumindo
a educação dos clientes, os bancos têm

como objetivo aumentar a transparên-
cia em suas relações, fazendo com que
seus clientes aprendam a lidar com as
finanças de modo racional. "O antigo
modelo 'banco oferece crédito e dá as
costas', já se esgotou", afirma o econo-
mista Adriano Gomes. "Os bancos que
não se dedicarem a essa nova maneira de
se relacionar vão perder os clientes que
levaram tanto tempo para conquistar."

A maioria das iniciativas nesse sen-
tido é recente, tem um ou dois anos
no máximo, por isso ainda lutam para
quebrar o estereótipo de que educação
financeira seja voltada exclusivamente

Experiência real no mundo virtual

para a inclusão do consumidor de me-
nor poder aquisitivo. "Exceto por quem
lida com dinheiro profissionalmente,
o brasileiro é mal-educado financei-
ramente, não importa a classe social",
afirma Roseli Garcia, superintendente
de produtos e serviços da Associação
Comercial de São Paulo.

Roseli afirma que a Associação
Comercial está pressionando para que
a educação financeira se torne uma dis-
ciplina obrigatória no currículo das es-
colas de ensino fundamental a médio.
Em julho, a Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania da Câmara

O brasileiro tem certos privilégios em relação aos
bancos nacionais que ele só descobre ser privilégio
quando começa a fazer operações no exterior.
Mesmo em países da Europa e nos Estados Unidos
não há nenhum mecanismo tão rápido quanto o
TED, que são as transferências eletrônicas a partir
de R$ 5 mil, e mesmo um trivial cheque pode levar
muito tempo para ser compensado. "Um dos grandes
motivos do sistema bancário brasileiro ser um dos
mais modernos do mundo é a economia maluca
que vivíamos nos tempos da inflação, que forçava
os bancos a fazerem cálculos complicadíssimos para
ter o mínimo de gestão sobre o que estava em seus
cofres", diz Edson Kikuchi, da Caixa. "Entrava cem
mil cruzeiros no começo do dia e não tínhamos cem
mil no fim do dia", exemplifica.

"A inflação fez com que a compensação de
um cheque tivesse de se tornar das mais rápidas do
mundo. Com perdas de 1 a 2% ao dia, se um cheque
de Manaus ou São Luiz levasse uma semana para
ser compensado, o cliente perderia 30% do valor.
A velocidade brasileira é um avanço que os bancos
americanos não têm", confirma Nilton Nogueira,
do Bradesco. E a criação do Sistema de Pagamentos
Brasileiros, em 2002, regulou todo o conjunto de
procedimentos, regras, instrumentos e operações que
dão suporte à movimentação financeira nacional.

A inflação, o mal que nesse caso acabou vindo
para bem, tornou possível não apenas a velocidade
maior nas transações entre bancos, como, mais tarde,
a facilidade para a operação de pagamentos e outras
operações pela internet.
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seguinte, o banco dis-
ponibilizou uma versão
da cartilha (impressa e
on-line) para o cliente
corporativo. A estraté-
gia seguinte foi passar

dos Deputados de São Paulo aprovou a
disciplina como parte das aulas de ma-
temática e não como no projeto de lei n°
3.401/04, do deputado Lobbe Netto
(PSDB-SP), que a previa como discipli-
na autônoma.

Educação
financeira aproxima
bancos e clientes

Há dez anos, no livro "The Expe-
rience Economy" ("A Economia da
Experiência"), Joseph Pine e James
Gilmore já defendiam a tese de que a
sociedade está deixando a fase da econo-
mia de serviços e passando para a etapa
da economia determinada por experiên-
cias. Ou seja, não basta oferecer produ-
tos e serviços diversos e segmentados, o
que realmente importa é proporcionar
ao cliente experiências memoráveis.

O Itaú foi o primeiro banco nacio-
nal a aproveitar esta tendência. Em sua

busca por ser um banco sustentável e
manter relações de longo prazo com
todos os seus públicos - consumidores,
clientes, parceiros, fornecedores, cola-
boradores e acionistas -, o banco assu-
miu o compromisso de orientar sobre
o uso responsável dos serviços finan-
ceiros. "Optamos por ter uma atuação
forte no uso consciente do crédito que
evoluiu para o uso inteligente das finan-
ças pessoais e posteriormente o uso dos
canais eletrônicos até o lançamento da
cartilha de investimentos", afirma Cris-
tiane Magalhães Teixeira Portela, dire-
tora de marketing de negócios do Itaú.

Em 2004, o Itaú lançou uma campa-
nha de conscientização com o posicio-
namento: "crédito para realizar sonhos
e não para tirar o seu sono". Realizada
em diversos canais, com a publicação de
uma cartilha, o objetivo era se aproximar
dos públicos da empresa e garantir uma
experiência positiva a todos. No ano

ITAÚ LANÇOU EM 2004
UMA CAMPANHA DE
CONSCIENTIZAÇÃO COM
O POSICIONAMENTO
"CRÉDITO PARA REALIZAR
SONHOS E NÃO PARA
TIRAR O SEU SONHO"

das questões financeiras para as práticas
responsáveis, como acessibilidade, uso
seguro da internet e consumo consciente
da conta corrente e do crédito.

"A sociedade exige cada vez mais
transparência e o Itaú vem antecipan-
do essa tendência", afirma Cristiane.
"Implantamos a ouvidoria mesmo
antes de ser obrigatório. Em relação
às mudanças no SAC não tivemos
problema. A transparência é algo que
sempre cultivamos. Tanto com inves-
tidores como colaboradores." Para a
executiva, a fusão do Itaú com o Uni-
banco não compromete os serviços
oferecidos pelas duas instituições. "O
nosso desafio é agregar o que há de
melhor nos dois bancos para oferecer
ao cliente uma boa experiência."

A utilização de manuais orientando
para o crédito consciente também faz
parte da estratégia do HSBC. A ação
está dividida em três frentes. A primei-
ra é a distribuição de uma cartilha com
orientações sobre saúde financeira para
os clientes. A segunda é uma versão in-
terativa da cartilha no portal "Por um
mundo feliz", aberto a todo o público.
Trata-se de uma ferramenta de gestão
pessoal para ser baixada do site do ban-
co, que permite ao usuário fazer o or-
çamento mensal e ainda dá conselhos a
partir dele. E o terceiro é o treinamento
interno de funcionários. Desde setem-
bro de 2008, o banco já preparou mais
de cem colaboradores para atuar direta-
mente com clientes, escolas, associações
de bairro, cooperativas e empresas. O
foco é instruir esses, clientes a reavalia-
rem sua relação com o crédito.

Além de o crédito consciente, o
HSBC também vem desenvolvendo
novos mecanismos de gestão de relacio-
namento com o cliente (CRM). O obje-
tivo é levar a oferta de crédito que o con-
sumidor espera receber, na hora em que

CAMPANHA
POUPANÇUDOS DA
CAIXA, VEICULADA EM
2007, AJUDOU O BANCO
A CONQUISTAR 35%
DAS CADERNETAS DE
POUPANÇA DO BRASIL



ele precisa. "Por meio de nosso sistema
de CRM temos 270 produtos de crédito
sendo oferecidos de forma personalizada
para dois milhões de nossos dez milhões
de clientes", afirma Marcelo Veloso, di-
retor de marketing do HSBC.

Quando o
relacionamento
faz a diferença

Em dezembro do ano passado, o
Bradesco criou a seção "Crédito Cons-
ciente" no site ShopCredit, com o obje-
tivo de dar mais transparência, ser um
tutorial para o cliente e ainda simular as
condições para o empréstimo escolhido.
Lá os clientes são instruídos em concei-
tos como custo total das operações, rene-
gociação de dívidas e liquidação anteci-
pada dos financiamentos.

O Bradesco também busca facilitar
a vida dos melhores pagadores, perdo-
ando as últimas parcelas de dívidas pa-
gas em dia. "Essa iniciativa estimula o
cliente a ter um sapato do tamanho do pé
dele", compara o executivo do Bradesco,
Nilton Nogueira.

Sapato maior que o pé foi dado à con-
tadora Márcia da Costa Câmara. Com o
marido e quatro filhos, ela tinha contas
em dois bancos e começou a usar o cré-
dito de um para pagar as dívidas com o
outro. Mesmo estando no vermelho, ela
e o marido financiaram um carro e uma
moto:"Agimos pelo impulso e pela emo-
ção, sem planejamento nenhum", admi-
te Márcia. A família acabou tendo três
veículos na garagem e água, telefone e
energia elétrica cortados. Vendemos um
carro e eu entrei num curso de finanças'',
afirma a contadora, que garante ter resol-
vido os problemas sem precisar se livrar
do cheque especial e do cartão de crédito.

Pessoas como Márcia não têm uma
imagem muita positiva dos bancos, e é
por isso que as instituições financeiras
estão tomando a iniciativa de resga-
tar esses clientes. E o caso do professor
universitário Márcio Rodrigo Ribeiro.
Cliente do Real desde que era univer-
sitário, ele afirma que o banco acom-
panhou sua trajetória profissional e

sempre esteve presente e o resgatou nos
momentos mais difíceis. "Trabalhei em
uma empresa que ficou três meses sem
me pagar salário e isso desestruturou mi-
nha vida financeira. O gerente do meu
banco me orientou sobre o que fazer no
momento de crise e nunca devolveu um
cheque meu, mesmo quando meu limite
já estava ultrapassado", explica Ribeiro.
Claro que isso teve um custo. "As taxas
são caras e eu estou ciente, mas não me
arrependo", afirma.

Ribeiro não quer trocar seu banco
nem após perder dinheiro com aplica-
ções financeiras: "Eu decidi que ia inves-
tir em ações e fui conversar com o meu
gerente, ele me orientou a esperar por-
que o momento era de alta no mercado
financeiro, mas eu insisti. O resultado:
veio a crise e eu perdi metade do que ti-
nha investido. Mas não posso dizer que
não fui avisado."

"E importante o banco informar
para os clientes todos os riscos envolvi-
dos em um investimento. Melhor pecar
por excesso do que por omissão", diz
Cristiane Portela, do Itaú Unibanco.
Às vezes, esses excessos vêm em forma
de pequenos mimos. O Itaú Unibanco
encontrou outra modo de cativar a classe
média. Os usuários de cartões de crédito
e débito do Itaú têm descontos na com-
pra de ingresso para jogos de futebol e

em algumas redes de cinema. Esses ser-
viços faziam parte do pacote de benefí-
cios do Unibanco, que foi estendido para
o Itaú após a fusão entre as instituições
financeiras. "Não é algo que tem um va-
lor financeiro alto, mas é um mimo para
o cliente", aponta Cristiane.

Seduzindo as
classes C e D

Se é importante o banco chegar até o
cliente, o caminho oposto também não
pode ser esquecido. A Caixa Econô-
mica Federal criou em 2002 o primeiro
serviço de ouvidoria do setor financeiro,
que acabou se tornando obrigatório para
todos os bancos por norma do Banco
Central. "Também fomos pioneiros em
divulgar o custo efetivo total dos juros
antes de oferecer qualquer empréstimo",
diz Edson Kikuchi, gerente nacional de
publicidade e propaganda do banco,
referindo-se à outra norma que se tornou
obrigatória em 2007. "Antigamente os
contratos eram cheios de letras miúdas,
não havia nenhuma transparência.

A Caixa tem como tradição focar em
estratégias de divulgação da poupança
como investimento seguro para os clien-
tes. Hoje o banco concentra 35% das ca-
dernetas de poupança do País.

Algumas campanhas para incentivar
a poupança ficaram na memória, como os
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PEQUENOS MIMOS PARA os CLIENTES
ITAÚ UNIBANCO OFERECEM DESCONTOS
NA COMPRA DE INGRESSOS EM CINEMAS
SHOWS E JOGOS DE FUTEBOL

Popançudos, veiculada em 2007, na qual
monstrinhos pediam para as crianças
guardar moedas. "Com a estabilização
da economia, resolvemos nos preocupar
em valorizar a moeda, literalmente cada
moedinha", diz o executivo.

O Banco do Brasil também oferece
um curso gratuito de finanças pessoais
no site de sua universidade corporativa.
Mas os esforços do banco estão voltados
para outra seara, o crédito às classes de
menor poder aquisitivo. O projeto do
Banco do Brasil é baseado em uma es-
tratégia de desenvolvimento regional
sustentável, que vincula a concessão do
crédito a todo um sistema de aprendi-
zado para comunidades carentes. "Não
se trata de filantropia nem ação de go-
verno", diz Wagner Siqueira, gerente-
executivo de responsabilidade socioam-
biental do banco. "Trabalhamos com
alguns critérios na concessão do crédito
como ação educativa."

A estratégia funciona em cinco está-
gios. Inicialmente, um grupo do banco
é enviado para identificar a possibili-
dade de negócios em uma comunidade
carente. Depois, por meio de parceiras
com entidades como Sebrae, Embrapa
e universidades, é feito um plano para
viabilizar a atividade. A seguir, o plano
é implantado e as pessoas envolvidas na
comunidade passam por um processo

de aprendizado que inclui a educação fi-
nanceira. Só então os membros da comu-
nidade recebem o crédito para viabilizar
a cooperativa de determinada atividade
econômica. No último estágio, os mem-
bros do projeto social tornam-se clientes
regulares do banco, com contas pessoais
e créditos próprios - isto é, cidadãos co-
muns incluídos na cadeia produtiva.

A primeira ação do Banco do Brasil
foi em Chapadinha, no interior do Ma-
ranhão, em 2003. Hoje o projeto já atin-
ge 1,2 mil famílias, que devem receber
R$ 12 milhões até o fim do ano. Por en-
quanto a maioria das ações está na zona
rural dos Estados do Nordeste, mas há
planos de adaptar a experiência para as
favelas do Sul e Sudeste.

O Banco Real, que em 2007 foi ad-
quirido pelo grupo espanhol Santander,
tem obtido bons resultados em con-
quistar clientes pobres das periferias de
grandes cidades com microcrédito. A
estratégia do banco é enviar um agente,
que muitas vezes é recrutado na própria
comunidade, em busca de um projeto
empreendedor. Pode ser um salão de
cabeleireiro ou uma papelaria na favela
de Heliópolis, em São Paulo, por exem-
plo, onde o banco começou o trabalho
em 2002.

"Muitas vezes o cliente quer um
crédito irreal para seu padrão de vida.

Talvez não possamos oferecer os
R$ 5 mil que ele desejava, mas ofertamos
R$ 2 mil. Como o agente é do local, há
uma relação olho no olho, uma relação
de confiança", afirma Jerônimo Ramos,
superintendente da Real Microcrédito.

A diferença entre um cliente do mi-
crocrédito e um cliente comum é que,
normalmente, no primeiro caso há a
existência do grupo solidário, o que sig-
nifica que a dívida é compartilhada por
várias pessoas, sejam sócios, amigos,
parentes ou até mesmo concorrentes.
E como um passa a patrulhar o outro,
isso diminui a inadimplência. A relação
não para por aí. "Esse agente de crédito
passa a ser o orientador financeiro des-
ses clientes", explica Ramos. "Estamos
incentivando também um olhar social, o
agente tem de perguntar 'seu filho está
na escola?'"

Enquanto o Banco Real aposta na
inclusão social para conquistar e for-
mar novos clientes, o Santander in-
veste na perenidade da relação com o
cliente. "Queremos, um relacionamento
sustentável com o cliente, não no senti-
do ecológico", diz o superintendente -
executivo de produtos do banco, Edu-
ardo Castro. "O cheque especial é como
andar de táxi, em distâncias curtas tudo
bem, mas não deve ser utilizado de for-
ma demasiada", aponta. Castro cita a
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estratégia do banco em oferecer primei-
ro o parcelamento ao invés de esperar
a iniciativa do cliente com problemas:
"Nosso objetivo é tirar o cliente do che-
que especial e adequá-lo aos financia-
mentos com juros e prazos melhores."

VIP versus über VIP
"O cliente rico é, sim, mais assedia-

do por determinados bancos", diz Má-
rio Sérgio Vasconcellos, da Febraban. E a
tarefa de manter esse cliente é bem mais
delicada. Evidentemente não é só uma
agência bonita que garante a fidelidade
desse nicho de cliente. Exclusividade,
atendimento rápido e coerente, foco em
resultados, atenção e instrumentos que
ajudem a alavancar sua capacidade de
rendimentos estão entre as prioridades
desses clientes.

A história do atendimento VIP no
Brasil data de 1995, quando o Itaú com-
prou o Banco Francês e Brasileiro, vol-
tado ao mercado de alta renda, e decidiu
preservar a marca Personnalité. O ban-
co, que já tinha sucesso no varejo, pas-
sou a ofertar outro tipo de serviço para
seus clientes de maior poder aquisitivo
ou perfil investidor, inclusive agências
mais confortáveis e sem filas.

"Temos uma proposta de valor
para cada segmento de cliente. Mais
do que a renda o que caracteriza esses
clientes são as suas necessidades. Cada
segmento tem expectativas diferentes.
Desde o private bank que valoriza a ex-
periência de como aplicar o dinheiro, ao
Personnalité, que tem uma proposta di-
ferenciada aliada à capilaridade do Itaú.
Para cada investimento que oferecemos
pensamos no que ele pode gerar para a
marca e para os clientes que estão conos-
co hoje", afirma a diretora do Itaú Uni-
banco, Cristiane Portela.

No Banco do Brasil o cuidado com
o cliente de alta renda tem levado a ins-
tituição a investir na educação tanto dos
correntistas como dos colaboradores.
"Estamos inserindo a discussão sobre o
nsco entre os clientes com maior capa-
cidade de investir. Apesar de o assunto
incomodar em um primeiro momento,
o risco produz inovação e melhoria'', diz

Osvaldo di Salles Cervi Guerra, diretor
de alta renda do Banco do Brasil.

Segundo o executivo, a crise eco-
nômica trouxe de imediato o aumen-
to do conservadorismo dos clientes.
"Nessas circunstâncias a tendência é
querer passar dos investimentos mais
arrojados para os mais conservado-
res", mostra Guerra.

Passado o momento de incerteza,
os clientes tendem a se sentir mais se-
guros para investir. Para o diretor, há
uma grande variedade de fundos de
investimentos e quanto mais tempo

o cliente está disposto a deixar o di-
nheiro render mais sofisticados são os
produtos disponíveis. "Nosso princi-
pal desafio é formar um grupo de pro-
fissionais que seja de fato assessores
financeiros", esclarece Guerra.

E para atender esses clientes pri-
vilegiados, os bancos criaram formas
diferenciadas de manter o status. To-
dos são VIPs, mas agora existem os
über VIPs.

Para o cliente de alta renda, o Ban-
co do Brasil possui o serviço BB Estilo,
com 35 agências e 49 em construção. O

Educação
Principais iniciativas dos bancos na internet
em crédito consciente

Campanha "Uso consciente do crédito"
http://ww2.itau.com.br/socioambiental/publico/clientes/uso.htm
O site do Itaú traz informações sobre os principais produtos e serviços da
empresa e ajuda a identificar a modalidade de crédito mais adequada às
necessidades de clientes e também das micro e pequenas empresas.

Universidade Corporativa Banco do Brasil,
curso de planejamento financeiro pessoal
http://www44.bb.com.br/appbb/portal/bb/unv/cursoplanej.jsp
Como iniciativa de crédito consciente, o Banco do Brasil oferece gratuitamente
a clientes e não-clientes seu curso de ensino a distância de educação financeira.

Portal "Por um mundo mais feliz"
http://www.porummundomaisfeliz.org.br/campanhas/
guiaorcamento/index2.html
Guia do orçamento do HSBC - programa bastante simples de finanças
domésticas, pode ser baixada para ser usada off-line.

ShopCredit
www.shopcredit.com.br
Loja de crédito do Bradesco, tem um guia de consumo consciente.

"O que importa para você?"
www.oqueimportapravoce.com.br
Site divertido do HSBC, que propõe alguns testes bastante inusitados para
determinar o tipo de cliente que você é, e termina com ama oferta de produtos.
Entre os testes estão prender a respiração e sintonizar uma rádio favorita.

"Gaste de forma consciente"
www.consumoconsciente.org
Iniciativa lançada pelo grupo MasterCard em março deste ano, contém
inúmeras dicas, ferramentas e atualizações sobre consumo consciente.
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banco também conta o serviço Priva-
te, ainda mais especializado, para for-
tunas acima de R$ l milhão. Além da
assistência em investimentos, clientes
desses serviços contam com desconto
em tarifas, redução de taxas de juros,
prêmios e passagens aéreas por meio
de um programa de pontos. Alguns
dos cartões de crédito disponíveis para
esse segmento permitem vantagens
específicas em viagens, como seguro
de até R$ l milhão e assistência médi-
ca internacional.

O Bradesco também dividiu seu
serviço em duas categorias: Prime e
Private. O serviço Prime destina-se
à classe média alta e tem mais de 250
agências de luxo, além de um ambien-
te privado nas agências comuns. O
cliente Prime conta com consultores
de investimentos específicos, planos
especiais de cartão e até serviços de en-
trega em sua cidade. O serviço Private
destina-se a gestão de grandes fortu-
nas, a partir de R$ 2 milhões.

Para investidores, o HSBC tem
cem agências Premier, com serviços
especializados e opções diferenciadas
como os exclusivos fundos de capital
protegido, que permitem investir em
ações tendo um lucro mínimo, in-
dependentemente dos resultados da
bolsa. O cliente Premier pode fazer
negócios reservando um escritório na
agência: "Eu mesmo vendi minha casa
lá na agência", afirma o diretor de ma-
rketing do banco, Marcelo Veloso. Há
também mordomias de viagens, como
salas VIP em aeroportos e a possibili-
dade de receber o mesmo atendimento
em outros 40 países nos quais o banco
tem o serviço.

Além de oferecer agências exclu-
sivas, o serviço Van Gogh do Ban-
co Real tem como diferencial o Real
Crédito Exclusivo, que disponibiliza
para crédito imediato todo o valor que
o cliente tem investido em aplicações
conservadoras - em renda fixa ou pou-
pança. Investidores contam ainda com
o serviço "Real Opina", que oferece a
orientação de especialistas a respeito
do mercado de ações.

Para todos os gostos
CLASSE ALTA

Itaú Personnalité
Pioneiro no segmento alta renda,
oferece o serviço Collecte, que
recolhe cheques para depósitos
e pagamento de contas, ou
entrega cheques e dinheiro em
qualquer endereço.

Uniclass Unibanco
O cliente Uniclass tem à disposição
os melhores serviços e profissionais
para atendê-lo. Há gerentes prontos
para oferecer atendimento
personalizado, caixa preferencial,
empréstimos e financiamentos
com taxas diferenciadas, dentre
outras vantagens.

Bradesco Prime
O cliente VIP do Bradesco recebe
a publicação "PrimeLine", com
várias análises e orientações de
investimentos, e também participa
do programa "PrimeArts", que
patrocina festivais de música clássica
e oferece descontos em concertos.

Bradesco Private
Para os clientes de altíssima renda, o
Bradesco oferece não agências, mas
escritórios especializados e gerentes
dedicados a resolver cada situação
específica, inclusive questões
domésticas ou familiares.

*

Van Gogh
O Real é o banco de escolha
para quem quer o máximo em
preocupação socioambiental. O
fundo de investimento Ethical
é exclusivamente voltado para
empresas nas áreas de energia
alternativa, comunidades
tradicionais, reciclagem etc.

Real Crédito Investidor
100% do valor depositado em inves-
timentos conservadores
torna-se crédito a juros baixos. Assim

é possível usar esse dinheiro para
experimentar investimentos de risco
enquanto se mantém um lastro nas
aplicações garantidas.

Estilo
O serviço especial do Banco
do Brasil disponibiliza uma sala
especial em qualquer agência, além
de ter preocupação em incentivar
e instruir os clientes sobre as
melhores opções de investimento
conservador e de risco.

BB Private
Todos os gerentes do segmento
de altíssima renda do Banco do
Brasil são obrigados a obterem
certificações de consultor
financeiro pelo IBCPF (Instituto
Brasileiro de Certificação de
Profissionais Financeiros).

HSBC Premier
O cliente HSBC Premier conta com
salas especiais em aeroportos e tem
facilidade em abertura de contas no
exterior, além de poder fazer uso da
estrutura internacional do banco.

VAREJO

PIC ITAÚ
Plano de capitalização com duração
de 60 meses, com prestações
de R$ 50 e prêmios em dinheiro
de R$ 6 milhões.

Prever Renda Unibanco
O plano de previdência privada
do Unibanco permite que o cliente
se "aposente" a qualquer momento,
resgatando o valor total ou
transformando o acumulado em
renda mensal.

Sorte Dia & Noite
Plano de capitalização do Bradesco
com duração de 60 meses pelo qual
se paga prestações mensais de
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R$ 10 e concorre a R$ 6 milhões
em prêmios em dinheiro, sendo
R$ 25 mil toda semana.

CDB Fácil Bradesco
Investimento conservador com
liquidez diária e que pode ser
transferido para a conta corrente de
forma imediata, o que é interessante
a quem quer dispor do dinheiro
para cobrir despesas de emergência.

Realmaster
Tradicionalmente, o Banco Real não
cobra por dez dias de uso de seu
cheque especial.

CDB recompensa
Investimento do Santander cuja taxa de
rentabilidade aumenta com o tempo
de aplicação, opção considerada
segura para aplicações de longo prazo.

Realprev Educar
Plano de previdência especializado
em estudos e voltado ao pagamento
tanto do ensino superior privado
quanto de cursos de extensão
e profissionalização.

Ourocap Prêmio
Com uma parcela única de
R$ 500, R$ 1 mil ou R$ 2 mil,
o cliente do Banco do Brasil
pode concorrer durante três anos
a prêmios mensais entre R$ 25 mil
a R$ 100 mil.

Microcrédito BB
Empréstimos cedidos a clientes com
renda mensal de até R$ 1 mil ou
aposentados e pensionistas
do INSS que recebam até dois
salários mínimos. As taxas e prazos
são diferenciados.

Conta Caixa Fácil
Para clientes que movimentam até
R$ 1 mil por mês, a Caixa permite
a abertura de contas com requisitos
burocráticos mínimos e sem
qualquer tarifa de manutenção.

Caixa Tesouro Direto
Fundo de investimento baseado nas
letras e notas do Tesouro Nacional,
títulos de dívida pública com data de
vencimento e juros pré-estipulados.
Tem um investimento inicial
baixíssimo, de apenas R$ 100.

HSBC Direct
O banco permite a abertura de
contas via internet sem que o cliente
precise ir a uma agência, e permite
a operação de caixas eletrônicos a
partir de celulares. É preciso,
no entanto, comprovar renda.
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