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Celebridades no mercado financeiro, os economistas-chefe são acadêmicos respeitados, 
pesquisadores altamente especializados, oradores convincentes. São bons de palco e de 
câmera. Garantia de audiência em qualquer evento, são populares nas corporações e 
disputados por outros departamentos.  
 
Acesso aos diversos comitês operacionais que pautam a rotina dos bancos e livre trânsito em 
eventos nacionais e internacionais sobre economia e finanças tornam esses profissionais tão 
solicitados quanto os presidentes de grandes grupos financeiros, garantem colegas que 
monitoram demandas por reuniões com as figuras publicamente mais expostas nos 
conglomerados.  
 
"A mensagem dos economistas-chefe é uníssona, importante, porque há convicção no mercado 
de que os bancos vão se movimentar operacionalmente na direção apontada pelo 
departamento econômico. Ao contrário dos economistas-chefe, os presidentes dos grandes 
bancos não costumam elaborar cenários que podem impactar na formação de preços de ativos 
financeiros", comenta um observador que alerta para a existência de outros departamentos 
econômicos nos grandes grupos.  
 
A maioria das corretoras tem seu próprio departamento econômico com foco em análise 
setorial e de empresas. As assets, gestoras de recursos de terceiros, têm departamentos 
obrigatoriamente divorciados dos bancos. "Além da questão ética, há exigência legal para que 
departamentos de bancos e assets sejam separados. As assets devem ter pesquisa e produção 
própria de material que será consumido pelos gestores, evitando qualquer conflito de 
interesse", explica Ana Cristina Costa, economista-chefe da Bradesco Asset Management 
(BRAM) há nove anos, desde a constituição da empresa.  
 
Ela explica que o departamento econômico sob seu comando é pequeno se comparado a 
outras assets e também considerando os ativos sob gestão, que totalizavam R$ 184,1 bilhões 
no final de junho. "Comigo, nossa equipe é de quatro economistas. Devemos contratar mais 
um porque será necessário com o plano de expansão da BRAM, que prevê internacionalização 
e gestão de ativos que são da América Latina". 
 
O departamento econômico da BRAM faz análise macroeconômica, aplicando modelos e 
construindo cenários. O leque de publicações reúne dois relatórios semanais sobre economia 
brasileira e economia internacional e um relatório retrospectivo de semelhante abrangência. 
Embora enxuto, o departamento também atende demandas dos clientes dos segmentos 
institucional, private, corporate e varejo via consultas telefônicas e apresentações.  
 
"A variedade das solicitações é enorme. Desde tendência macroeconômica até questões que 
envolvem a rotina das pessoas, decisões de vida", explica Ana Cristina para quem "agradar o 
cliente é sempre uma maneira de tê-lo consigo. Ele vai saber que o seu dinheiro está sendo 
bem cuidado, que as decisões são tomadas da forma mais correta e técnica possível. Ele vai 
dormir tranquilo porque sabe que a sua poupança está sendo preservada, está rendendo". A 
economista garante que a necessidade do cliente pode ultrapassar o escopo da BRAM. E isso 
não é problema. "O que conta é a placa Bradesco", afirma.  
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