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Naiana Oscar

A disputa por clientes está levan-
do para instituições financeiras,
redes de varejo, escritórios de ad-
vocacia e até montadoras de veí-
culos um profissional que até
pouco tempo era moldado para
trabalhar em hotéis. Num dos
cursos mais conceituados de ho-
telaria do País, oferecido pelo Se-
nac-SP, essa tendência já come-
ça a aparecer. Em média, de cada
cinco estudantes que concluem
o curso de graduação, dois vão
para companhias que não ofere-
cem serviços de hospedagem.

“Nossos profissionais estão
sendo requisitados para atuar na
área de relacionamento com
clientes, principalmente no pós-
venda dessas empresas”, diz Ro-
drigo Marcos de Castro, profes-
sor de curso de graduação em Ho-

telaria e Hospitalidade do Senac-
SP, instituição que forma em mé-
dia 300 profissionais por ano.
“Em geral, temos uma formação
muito focada na percepção do
ser humano, com habilidade pa-
ra transformar transtornos em
oportunidade”, disse.

Num segmento que tem pro-
blemas crônicos com consumi-
dores, o banco Itaú decidiu agre-
gar um “hoteleiro” à sua equipe
logo depois da fusão com o Uni-
banco, no fim de 2009. O proces-
so de integração, que levou cerca
de um ano para ser concluído,
naturalmente gerou dúvidas e re-
clamações por parte dos clien-
tes. Claudia Biasetto, de 37 anos,
chegou para minimizar esses da-

nos.
Formada em administração,

ela fez carreira, desde cedo, no
setor de hotelaria. Trabalhou em
cruzeiros marítimos, numa rede
de hotéis em Miami e foi gerente
por sete anos de um dos hotéis
de luxo mais famosos de São Pau-
lo, o Unique. Foi lá que o Itaú
encontrou a executiva, hoje su-
perintendente de qualidade e di-
ferenciação de atendimento do
banco – cargo criado sob medida
para recebê-la. “Buscávamos um
especialista em encantar clien-
tes”, disse Fernando Malta, dire-
tor de atendimento e operações
de cartão de crédito do banco.

Embora sejam funções com-
pletamente distintas – atender
um hóspede pessoalmente e um
cliente de cartão de crédito por
telefone –, Cláudia diz que sua
missão é a mesma: “Fazê-lo se
sentir único.”

No hotel de luxo, com 95 quar-
tos, ela orientava sua equipe
prestar atenção a detalhes, co-
mo saber o lado da cama que o
cliente prefere dormir e o tama-
nho do calçado que ele usa para
providenciar, antes que ele pe-

disse, o chinelo certo. Se o hóspe-
de fosse vegetariano, todos os
itens de couro eram retirados do
quarto antes de sua chegada.

No banco, Cláudia começou
fazendo mudanças sutis. Primei-
ro, tratou de mudar o atendimen-
to eletrônico para uma voz mais
amigável e uma gravação mais
cordial. O segundo passo foi trei-
nar os atendentes de call center

– são mais de 14 mil, que rece-
bem em média 10 milhões de liga-
ções por mês. Eles foram orienta-
dos, por exemplo, a não pergun-
tar imediatamente o número do
cartão do cliente quando ele liga
para dizer que foi roubado. “Ago-
ra, segundo a executiva, a primei-
ra pergunta é: “Está tudo bem?
Precisa de alguma ajuda?”

Cláudia e sua equipe de cinco

pessoas – todas oriundas da hote-
laria – desenvolveram também o
projeto de salas vips do Itaucard
nos aeroportos. “É um ambiente
para receber o cliente, e não para
vender cartão”, diz.

Possibilidades. Graduado em
hospitalidade nos Estados Uni-
dos, o empresário José Worc-
man, trabalhou em hotéis, no
Brasil e no exterior, até 2006,
quando percebeu que poderia
dar uma guinada na carreira:
usou seus conhecimentos para
prestar consultoria a empresas
de outros setores.

Worcman montou um negó-
cio que fornece serviços de
“cliente oculto” para restauran-
tes, cinemas, escolas, redes vare-
jistas, bancos e hospitais. “É co-
mo se essas companhias terceiri-
zassem seus departamentos de
qualidade”, diz o empresário,
fundador da Onyou.

A empresa avalia a qualidade
dos serviços prestados por seus
clientes por meio de pessoas
que, voluntariamente, se fazem
passar por consumidores. Worc-
man atende atualmente 35 em-
presas, com 6 mil avaliadores
(ou clientes ocultos) cadastra-
dos. Todos são reembolsados pe-
los serviços de que usufruem.

Chilenos veem
o negócio
como um ‘gol’

Profissional de hotelaria é arma para agradar clientela

FONTE: BTG E CELFIN CAPITAL

CELFIN

11,5

5,5

5,4

Roberta Scrivano

Banco é um mal necessário. É as-
sim que o brasileiro classifica, his-
toricamente, a sua relação com a
instituição financeira, diz uma
pesquisa feita pelo Itaú Uniban-
co. O banco promete, porém, alte-
rar essa percepção. “Somos par-
ceiros do cliente. E é assim que
queremos ser reconhecidos”, dis-

se Fernando Chacon, diretor exe-
cutivo do Itaú Unibanco. Ele é o
responsável pelo “Programa
Mais Transparência”, apresenta-
do ontem à imprensa e que impul-
sionará a mudança prometida.

O nome do projeto explica o
foco que a proposta terá: um diá-
logo aberto com o cliente. “Não
definimos isso como missão ago-
ra, mas no momento da fusão

com o Unibanco (em novembro
de 2008)”, detalhou Chacon.

Contratos com linguagem sim-
ples e com só uma página, alertas
sobre quando se está usando o
cheque especial, agrupamento
de produtos e fatura do cartão
simplificada são algumas das
ações que o banco já implemen-
tou desde a fusão.

Segundo o Itaú Unibanco, es-

sas alterações surtiram efeito:
em 2010, a quantidade de recla-
mações contra o banco na Funda-
ção Procon caiu 17% em relação
ao número de 2009.

“Em um próximo encontro en-
tre nós e a imprensa, não quere-
mos nem que o Procon seja cita-
do”, disse Marcos Lisboa, vice-
presidente do Itaú Unibanco o
vice-presidente, visivelmente ir-

ritado com os questionamentos
sobre o assunto.

Novas peças de comunicação
também estão sendo instaladas
nas agências bancárias. Uma das
mudanças, por exemplo, é no fo-
lheto que explica o que é um títu-
lo de capitalização. Agora, há em
letras garrafais “produto de sor-
te”, para evitar que o cliente pen-
se que trata-se de uma modalida-
de de investimento.

“Percebemos, conversando
com os clientes, que esse era um
problema. Os correntistas enca-

ravam a capitalização como in-
vestimento – e não é”, explicou
Chacon. Lisboa aproveitou para
emendar: “Dessa forma, vende-
mos de fato o que o cliente quer
comprar. E o número de cancela-
mentos de títulos, portanto, ten-
de a diminuir.”

Nova propaganda. A partir do
próximo sábado, entra no ar a no-
va campanha publicitária do
Itaú Unibanco. O slogan será “O
mundo muda. O que não muda é
o respeito do Itaú com você”.

BTG

70

64,5

21,5

Itaú busca uma nova relação com clientes

● Considerado um magnata das
finanças, André Esteves ingres-
sou no Banco Pactual aos 22
anos, em 1989, como técnico de
informática. Fez sucesso na me-
sa de renda fixa e tornou-se só-
cio do banco em apenas quatro
anos. No comando da empresa,
vendeu a instituição para o suíço

UBS por US$ 2,6 bilhões, em
2006. À época, a negociação foi
considerada muito positiva.

Três anos mais tarde, Esteves
voltou a ser dono do Pactual. Pa-
ra recuperar a posse do banco,
pagou uma quantia menor pela
qual havia vendido a instituição
poucos anos antes – o UBS foi
umas das principais instituições
financeiras afetadas pela crise
de 2008.

Parte do dinheiro recebido
com a venda foi usada para re-
comprar o banco dos próprios

suíços.
No período em que ficou sem o

Pactual, o financista criou o Ban-
king and Trading Group (BTG),
empresa de investimentos e es-
truturação de negócios. No co-
mando dos negócios, a sua gran-
de tacada foi a compra, no auge
da crise, das operações do banco
americano Lehman Brothers no
Brasil.

Neste ano, o BTG Pactual com-
prou a participação do empresá-
rio Silvio Santos no Banco Pana-
mericano por R$ 450 milhões.

BTG negocia ‘fusão’ com banco chileno
Operação com o Celfin Capital, que o mercado vê como compra, poderá resultar no maior banco de investimentos da América Latina
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● Dados até março de 2011,
em bilhões de dólares

Patrícia Cançado
Leandro Modé

O BTG Pactual anunciou on-
tem que negocia uma “fusão”
com o Celfin Capital, um dos
maiores bancos de investimen-
tos do Chile, com presença na
Colômbia e no Peru. Segundo
comunicado oficial, se a opera-
ção for concluída, o BTG acre-
dita estar criando o maior ban-
co de investimentos da Améri-
ca Latina – o que é difícil defi-
nir nesse setor. Embora tenha
sido apresentada como fusão,
o mercado enxergou o negó-
cio como compra, já que o Cel-
fin é muito menor que o BTG.

Mais do queganhar musculatu-
ra, o que está por trás da opera-
ção éa estratégia deinternaciona-
lização do banco brasileiro. A
compra do Celfin será a porta de
entrada do BTG Pactual nos de-
mais países da América Latina.
Desde que comprou o Pactual
dos suíços do UBS, em setembro
de 2009, o banqueiro André Este-
ves tem repetido o desejo de
construir uma instituição brasi-
leira com tentáculos fora do País.

Para o banco, é importante ser
visto como líder na região, espe-
cialmente no momento em que
se prepara para uma possível
abertura de capital na bolsa, ana-
lisa um alto executivo de banco
de investimentos concorrente.

Na sexta-feira passada, o BTG
entrou com um pedido de regis-
tro na Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) para se tornar
uma companhia de capital aber-
to. Na ocasião, o banco infor-
mou que isso não significa que
um IPO (oferta pública inicial de
ações, na sigla em inglês) esteja
iminente, embora seja o primei-
ro passo para isso.

O Celfin é grande no Chile,
mas pequeno no âmbito regio-
nal. Tem US$ 11 bilhões (cerca
de R$ 18 bilhões) de ativos sob
gestão, enquanto o BTG tem R$
75 bilhões, segundo o ranking
mais recente da Anbima (Asso-
ciação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de
Capitais). Para ter uma ideia, a
gestora de recursos do Banco do
Brasil, a maior do País, adminis-
tra quase R$ 400 bilhões.

Assim como o BTG, o Celfin
assessora empresas em fusões e
aquisições e em operações no
mercado de capitais (emissão de
ações e dívidas). Segundo o Esta-
do apurou, essa área, ao contrá-
rio do Brasil, rende comissões
bem menos generosas. Em 2010,
o lucro líquido do Celfin foi de
US$ 31 milhões. “É o equivalente
à comissão que o BTG ganha as-

sessorando dois negócios no Bra-
sil”, explica uma fonte.

Não existe um ranking que de-
fina o maior banco de investi-
mentos da América Latina. Um
banco pode ser líder sob um cri-
tério e nem aparecer na lista sob
outro. Segundo a Thomson Reu-
ters, BTG e Celfin, juntos, ocu-
pam a segunda posição em núme-
ro de fusões e aquisições este

ano na América Latina. O Itaú
BBA é o líder nesse quesito.

Quando o critério é valor, o
BTG cai para a terceira posição.
No mercado de equity (ações), o
banco de André Esteves foi o se-
gundo na região. No de dívida,
na lista da Bloomberg, nem se-
quer aparece entre os dez da
América Latina.

Na opinião de um executivo

de um banco estrangeiro, as ativi-
dades em que os dois operam
têm potencial de promover gran-
des ganhos de escala. “A ‘fusão’
vai certamente aumentar muito
mais as receitas que os custos.
Pelo lado dos clientes, a integra-
ção é pequena e não justifica a
transação”, diz. “A rigor, não se-
ria necessário o BTG sair do Bra-
sil para poder crescer.”

João Paulo Charleaux
ESPECIAL PARA O ESTADO
SANTIAGO

O anúncio do plano de fusão en-
tre os gigantes Celfin Capital, do
Chile, e o brasileiro BTG Pactual
deixou eufóricos os analistas chi-
lenos. No ano em que o país ain-
da se recupera dos efeitos de um
terremoto seguido de maremo-
to, que fez o PIB recuar mais de
10%, qualquer sinal de expan-
são, projeção e crescimento é ce-
lebrado como um gol.

“É algo inédito e, se aprovado
pelas autoridades, terá um gran-
de significado para nossa econo-
mia. Será estupendo”, disse Al-
berto Echegaray, ex-chefe da Su-
perintendência de Valores e Se-
guros do Chile. “Temos um mer-
cado muito competitivo. Em
princípio, as autoridades não te-
riam porque colocar qualquer
empecilho à fusão.”

A Celfin Capital é uma das qua-
tro corretoras que administram
a fortuna do presidente chileno
Sebastián Piñera, avaliada infor-
malmente em mais de US$ 1 bi-
lhão. A empresa também foi a res-
ponsável pela venda das ações
da aérea LAN que o líder chileno
detinha até tomar posse, há pou-
co mais de um ano.

Sete sócios chilenos dividem
o controle da Celfin – Jorge Errá-
zuriz e Juan Andrés Camus são
os majoritários, com 32% de par-
ticipação cada um. Uma fonte do
mercado financeiro do Chile dis-
se que é “muito improvável” que
os donos da Celfin aceitem um
papel secundário na fusão.

A informação foi corroborada
por Echegaray, que também cha-
mou atenção para o fato de “exis-
tir pouca interação entre o Brasil
e o Chile neste setor atualmen-
te”. Ele disse que qualquer negó-
cio que venha a aumentar esse
intercâmbio é positivo. A Celfin
não se pronunciou sobre o tema.

Carreiras

Reviravolta. Claudia Biasetto trocou hotel de luxo por banco

Internacionalização. Desde 2009, André Esteves demonstra interesse de expandir a atuação do BTG para fora do País

De técnico de
informática a
banqueiro

● Longe dos hotéis

De cada cinco formados
na área, um geralmente
é captado para trabalhar
fora do segmento
de hospedagem

RODRIGO DE CASTRO
PROFESSOR DO CURSO DE
HOTELARIA DO SENAC-SP
“Nossos profissionais estão
sendo requisitados para atuar no
relacionamento com clientes,
principalmente no pós-venda.”

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 ago. 2011, Economia, p. B17.




