
%HermesFileInfo:N-6:20120423:

N6 negócios SEGUNDA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

MIMOS PARA OS CLIENTES

Lílian Cunha

Agradar quem já tem tudo não é
fácil, mas os bancos gestores de
private banking não desistem.
Vale tudo: jantares com os
chefs de cozinha mais badala-
dos do momento, ingressos pa-
ra assistir ao torneio de tênis Ro-
land Garros na França ou convi-
tes para uma corrida de carros
clássicos em Mônaco. Não bas-
ta, porém, um “mimo de luxo”
para agradar – ou atrair – esse
cliente cada vez mais disputado
pelos bancos.

Estima-se que há hoje no País
de 50 mil a 55 mil investidores
no grupo dos clientes “top do
top” dos private banking, segun-
do a Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Finan-
ceiro e de Capitais (Anbima).
Eles somam uma carteira de R$
435 bilhões, conforme números
de dezembro da entidade. A con-

dição para participar do “clu-
be”, definida pela Anbima, é ter
investimento mínimo de R$ 1
milhão. Mas, em algumas insti-
tuições, o mínimo para as aplica-
ções chega a R$ 20 milhões.

“A estratégia para cativar es-
se clientes é oferecer algo que
ele não possa comprar”, explica
Georgiana Rothier, assessora
de investimentos da divisão
Wealth Management do Credit
S u i s s e H e d g i n g - G r i f f o
(CSHG). Para o banco, é impor-
tante ter um relacionamento
mais estreito com esses investi-
dores de peso. Tanto para agra-
dá-lo e mantê-lo na carteira
quanto para saber quais são as
expectativas em relação a suas
aplicações financeiras. “Ofere-
cemos eventos nos quais é pos-
sível compartilhar experiên-
cias”, explica Georgiana.

Um desses eventos são os en-
contros “Arte em foco”, para os

quais o CSHG convida clientes
de private banking a uma visita
em um ateliê, uma galeria ou co-
leção de arte particular – com a
presença do autor das obras ex-
postas. “O artista explica as
obras, comenta sobre seu pro-
cesso de criação e responde a
perguntas”, diz a executiva. No
ano passado, foram realizadas
12 visitas. Para este ano, estão
previstas 30.

A ideia, segundo ela, é criar
proximidade não só com o in-
vestidor, mas também com sua
família. As esposas compare-
cem em massa. “Por meio des-
ses eventos, saímos do ambien-
te de trabalho, do escritório – o

que favorece a aproximação. As-
sim é mais fácil saber qual o esti-
lo e as ambições de nossos clien-
tes”, diz Georgiana. No CSHG,
a carteira de clientes de private
Banking é de R$ 32 bilhões e as
projeções são de crescimento.
No ano passado, o mercado te-
ve uma evolução média de 20%.
Em 2012, o ritmo deverá ser
mantido.

No BNP Paribas, a lista de
agrados para os clientes mais
endinheirados inclui desde
campeonatos de golfe, serviços
de concierge, estadias em hotéis
de luxo e entradas vip para assis-
tir às partidas de tênis de Ro-
land Garros, na França – tor-

neio patrocinado pelo banco
cuja plateia reúne políticos e ce-
lebridades europeias.

“Há 15, 20 anos, muitos de
nossos clientes eram investido-
res de classe média. Todo gla-
mour que tinham na vida era o
trabalho deles. Esses clientes
valorizam muito ações como
essas”, diz Hiram Maisonnave,
vice-presidente de private ban-
king do BNP Paribas.

No private bank do Citi Bra-
sil, clientes com investimen-
tos acima de R$ 20 milhões
têm, entre outros privilégios,
assessoria para investir no
mercado de artes ou para com-
pra de aeronaves, além de con-

vites para degustação de vi-
nhos, uísque e cerveja, e entra-
das para torneios de tênis em
Miami, em camarotes de luxo
ao lado da quadra.

Competição. Com a queda
dos juros dos últimos meses,
muitas aplicações têm perdido
rentabilidade. “Isso tem torna-
do o mercado de private mais
competitivo”, diz Maisonnave.
Para se diferenciar, muitas insti-
tuições têm lançado mão des-
ses artifícios de marketing.
“Mas isso tudo é a parte lúdica.
O importante é conhecer bem
as necessidades do cliente e ofe-
recer opções seguras de admi-
nistração de suas fortunas”, afir-
ma o vice-presidente.

Muitos dos clientes de priva-
te banking são pessoas com
mais de 50 ou 60 anos, empresá-
rios milionários que venderam
suas companhias e hoje vivem
de administrar a fortuna. Para
garantir a longevidade dos in-
vestimentos, os bancos inves-
tem também em ações de mar-
keting para cativar os herdeiros
desses afortunados.

O Citi e o Credit Suisse Hed-
ging-Griffo promovem eventos
voltados para esses herdeiros. O
Citi tem um programa chamado
de Next Generation realizado
três vezes por ano em três cida-
des diferentes do mundo. Este
ano será em Nova York, Cinga-
purae Londres. Durante uma se-
mana – nas férias de julho – os
convidados participam de um
treinamento que envolve temas
como economia, investimentos
e planejamento sucessório.

O CSHG promove um encon-
tro anual de jovens herdeiros
com até 30 anos de idade. Cinga-
pura será a sede este ano. “É im-
portante saber quantos herdei-
ros uma família tem e quais os
anseios da nova geração para
que possamos continuar auxi-
liando esses clientes no futu-
ro”, diz Georgiana.
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A elite dos investidores brasileiros Brasil tem
R$ 435 bilhões aplicados em private banking.
Qual é a estratégia para cativar esse cliente?

}
A difícil arte
de agradar
quem já
tem tudo

Making of

Nova campanha da
Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos.

ANIMAÇÃO ESTREIA HOJE
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● Jatinho
No Citibank, clientes com
investimentos acima de R$ 20
milhões têm assessoria para
investir no mercado de artes ou
até para compra de aeronaves.

● Herdeiros
O Credit Suisse fará este ano um
encontro de herdeiros em
Cingapura. O Citi reúne os jovens
em Nova York, Londres e tam-
bém na cidade-estado oriental.

● Arte
Encontros com artistas, como
Vik Muniz, nos quais é possível
saber detalhes sobre a obra tam-
bém têm sido oferecidos a clien-
tes private banking.

Proximidade editorial

DM9DDB explora destino da alma após a
morte física. Desenho ajudar a criar clima
de sonho, sem preocupação com realidade.

CAROLINA STANISCI/AE

CORPO E ALMA

A empresa de pesquisas Niel-
sen fez um estudo mundial para
descobrir em quais meios de co-
municação a publicidade é mais
ou menos confiável. Dezenove
veículos – do tradicional boca a
boca ao anúncio via mensagem
de celular, incluindo propagan-
da em jornal, em revistas, em
TV ou em banners de internet e
filmes no YouTube – foram ana-
lisados. No topo da lista não há
muita novidade. A recomenda-
ção de pessoas conhecidas, a
opinião de consumidores publi-
cadas online e o conteúdo edito-
rial em artigos jornalísticos fo-
ram os meios que tiveram
maior aprovação, em termos de
confiança. A surpresa está nas
últimas posições do ranking.

A campeã de rejeição é a pro-
paganda com imagem via men-

sagem de celular: 71% das 28 mil
pessoas de 56 países que respon-
deram à pesquisa disseram não
ter nenhuma confiança a esse
tipo de propaganda. A mensa-
gem por celular só com texto
vem em seguida, com 67% de
rejeição. O mesmo porcentual
têm os banners em sites de in-
ternet. Anúncios em redes so-
ciais e vídeos de propaganda on-
line ficaram, ambos, com 64%
de desconfiança.

“Para o consumidor, esse ti-
po de propaganda é invasiva e
por isso ele não gosta e, se não
gosta, não acredita”, explica
Claudio Czarnobai, analista de
mercado da Nielsen.

Rápido e fácil. Para deixar de
ser invasiva, a propaganda preci-
sa focar em conteúdo de infor-
mação, diz Allan Barros, sócio
da Fischer & Friends. “O merca-
do ainda não está preparado pa-
ra trabalhar centrado na infor-
mação. Ainda é focado na plata-
forma. E, para o consumidor, tu-
do que vem muito rápido e fácil,
como um banner de internet, ge-

ra desconfiança”, explica.
Especialistas da Harvard Bu-

siness School foram mais fundo
no assunto e usaram um apare-
lho que escaneava com infraver-
melho a direção do olhar de con-
sumidores enquanto viam
anúncios de internet. Descobri-
ram que quanto maior o logo do
produto ou da empresa no anún-
cio, mais rápido a pessoa desvia-
va o olhar dele.

“O consumidor tolera cada
vez menos a interrupção”, afir-
ma Marcelo Tripoli, presidente
da agência iThink. “O grande pu-
lo do gato para a propaganda é
atrair atenção para um anúncio
oferecendo conteúdo de inte-
resse”, acrescenta.

No ranking da Nielsen, a re-
comendação de pessoas conhe-
cidas é confiável para 92% dos
pesquisados. Esse porcentual
foi o que mais cresceu em rela-
ção a 2007, ano da primeira ver-
são do estudo, com avanço de
18%. “Isso acontece porque,
por meio das redes sociais, as
pessoas estão mais conecta-
das”, afirma Czarnobai. “An-
tes, elas pediam opinião de
amigos para comprar bens co-
mo uma casa ou um carro. Ho-
je, com as redes, pedem ajuda
até para comprar achocolata-
do”, acrescenta Tripoli.

O desafio da propaganda, se-
gundo ele, é fazer com que um
produto, uma marca ou um
anúncio gere assuntos interes-
santes para o consumidor, que
consequentemente irá comen-
tar sobre o tema. “Há um sécu-
lo, o Guia Michelin fez isso. O
fabricante de pneus resolveu fa-
zer um guia mostrando lugares
para conhecer na França. Mas a
intenção era fazer com que o
consumidor saísse de casa de
carro e gastasse pneu.” /L.C.
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Na era da internet, boca a boca ainda é melhor propaganda

Como chamar a atenção de pre-
sidentes de empresas por meio
de uma propaganda? Esse foi o
desafio da Agência Africa para
criar uma campanha para o Itaú
BBA, banco que assessora com-

panhias em tomada de deci-
sões, como uma aquisição ou
em um grande investimento.

A ideia foi usar imagens com
traços que fossem familiares a
esse público-alvo. Foram, en-

tão, escalados ilustradores do
New York Times, Le Monde, The
Washington Post e da revista
The Economist. A intenção é
distanciar a campanha do vi-
sual da publicidade e aproximá-
la do editorial dos veículos que
falam com consumidor preferi-
do da instituição financeira.

Inicialmente, a campanha es-
treou só com anúncios impres-
sos em jornais, revistas ou em
sites. Mas a ideia cresceu e os
filmes foram transformados
em animações para patrocinar
programas de economia e negó-
cios em canais como Bloom-
berg TV e CNN. / L.C.

THIERRY ROGE/REUTERS

Doação

Top. Clientes ganham convites para ir à França assistir a partidas de tênis de Roland Garros

Clima onírico

Pesquisa mostra que
consumidor desconfia
de anúncios enviados
por SMS ou de banners
veiculados em sites
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Ilustração. Artistas do ‘New York Times’ e da ‘Economist’

Pop up. O que é invasivo é
rejeitado, diz Czarnobai

DANIEL TEIXEIRA/AE

A utiliz
ação deste artig

o é exclusiva para fin
s educacionais.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 abr. 2012, Negócios, p. N6.




