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Pesquisa do ABN-Amro revela: privacidade e confiança no gerente vêm antes da rentabilidade 
na lista de prioridades do cliente de private banking 
 
Um gerente de private banking entra no restaurante sofisticado que costuma freqüentar e, 
enquanto é conduzido a sua mesa, reconhece um de seus clientes milionários. O que ele faz? 
Cumprimenta efusivamente o ricaço e seus acompanhantes e manda a eles uma garrafa de 
Don Perignon por conta do banco? Ou olha para frente e passa batido, fingindo não ter notado 
sua presença? Quem fica com a primeira opção tem chances mínimas de fazer carreira em um 
segmento do setor bancário onde a privacidade é a alma do negócio. A etiqueta do private 
recomenda, sim, muita cortesia e disponibilidade por conta do gerente. Mas estabelece como 
regra de ouro que o cliente não quer nem deve ser identificado publicamente como um sujeito 
com recursos para investir pelo menos R$ 1 milhão em produtos financeiros. Sutilezas como 
esta ganham peso extraordinário quando se descobre que o atendimento pessoal do gerente 
de relacionamento, numa relação pautada por confiança e lealdade, é a prioridade da clientela 
mais abastada dos bancos, à frente até de itens como rentabilidade do portfólio de 
investimentos e solidez da instituição financeira. É justamente isso o que demonstra uma 
pesquisa realizada pelo ABN-Amro sobre o mercado de private banking no Brasil, a que 
DINHEIRO teve acesso. O estudo revela um segmento estimado em mais de US$ 150 bilhões, 
formado por fortunas passadas de pai para filho, venda de empresas familiares e riquezas 
construídas mais recentemente no agribusiness, nos setores exportadores e nas redes de 
varejo. Mostra um contingente de novos e velhos ricos (50% deles em São Paulo) interessados 
em bons serviços de consultoria (financeira ou jurídica) e produtos financeiros exclusivos. E 
derruba o mito do milionário deslumbrado que se deixa seduzir por uma sala VIP na agência 
bancária e dois ou três bons fundos de investimento. 
 
Para atingir as expectativas de clientes cada vez mais sofisticados, assessorados por family 
offices, a maioria dos bancos hoje oferece a pessoas físicas produtos como fundos de hedge, 
que antes eram exclusivos para investidores institucionais, como seguradoras e fundos de 
pensão. No entanto, como o maior fornecedor de ativos financeiros do País ainda é o governo, 
o leque de opções de investimento não varia muito de banco para banco e a disputa pelos 
melhores clientes centra-se, em grande medida, em torno do melhor atendimento. Os mimos 
fazem parte do arsenal de sedução, mas na fina arte de presentear quem já tem de tudo só se 
dá bem quem conhece o cliente de perto.  
 
“Ganhar um livro sobre os vinhos daquela região que você adora ou sobre aquele pintor 
obscuro que você aprecia dá prazer mesmo para quem pode comprar uma livraria inteira”, 
sugere Michael John de Freitas, superintendente executivo de Private Clients do ABN. 
Ingressos para a ópera, entradas para um jogo da seleção brasileira ou dois meses de um 
curso avançado sobre Kant podem ser ótimos presentes ou perfeitas “roubadas”, dependendo 
de para quem são oferecidos. Saber exatamente quem gosta do que é um dos talentos que 
diferenciam o bom gerente de private de um colega medíocre. Mas, de acordo com a pesquisa 
do ABN, as qualidades que o milionário mais aprecia no profissional que cuida do seu dinheiro 
são a capacidade de ouvir e entender suas necessidades e a competência técnica para 
aconselhar – sem nunca perder de vista a discrição. “O segredo é aproximar-se do cliente até 
tornar-se íntimo”, ensina Freitas. “Mas, neste ponto, se ele não gostar do seu desodorante, 
você está fora.” E isto não é uma piada. 
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