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Depois de 35 anos voltado para as empresas, Banco Santos muda estratégia e sai em busca de 
clientes no mais concorrido segmento do mercado, o das pessoas físicas de alta renda 
 
 
O capacete branco contrasta com o resto do traje, um fino terno preto de corte clássico europeu. 
O cenário também não é habitual a um banqueiro da elite do sistema financeiro nacional. Os 
sapatos de design italiano pisam firmes sobre o concreto sem acabamento e os passos desviam 
poças de água densa, misturada a cimento e cal. No canteiro de obras, Ricardo Gribel, presidente 
do Banco Santos, é o engenheiro de um novo banco em construção. Do alto do esqueleto da 
futura sede da instituição, ele vislumbra o edifício vizinho, com o enorme luminoso no alto, de 
onde comanda uma mudança radical. “Até agora, éramos um banco especializado em transações 
para empresas”, comenta olhando para o passado. “A partir deste momento, para crescermos e 
sermos mais rentáveis, seremos um banco de relacionamento com clientes”. Gribel explica o 
conceito antes de se ater ao fato: na próxima quinta-feira 14, ele anuncia oficialmente a entrada 
do Banco Santos, que nos últimos 35 anos ganhou corpo trabalhando quase que exclusivamente 
para empresas de porte médio, no varejo bancário. Com investimentos que podem chegar a R$ 
250 milhões e projeto inovador para o segmento, ele sai à caça da melhor fatia da clientela de 
gigantes como Bradesco, Itaú, Unibanco etc., a das pessoas físicas com renda superior a R$ 4 mil 
mensais. 
 
O novo Santos de Gribel vai bater de frente com estruturas de porte em um segmento que se 
tornou a coqueluche do sistema financeiro nos últimos anos. Com a experiência de quem já 
esteve no comando da área internacional do Banco Real e da opera ção brasileira da Visa, o 
executivo, há menos de um ano no Santos, sabe que seria bobagem tentar enfrentar os grandes 
com as mesmas armas dos rivais. Por isso, decidiu radicalizar no modelo de negócios do varejo do 
Banco Santos, 15ª maior instituição privada do País, com ativos de R$ 6,3 bilhões. “Não 
pretendemos ter agências”, afirma Gribel. “Elas são um entulho para os clientes e um fardo 
enorme para os bancos.” Ao invés das butiques financeiras que os concorrentes têm montado em 
bairros nobres das principais cidades brasileiras, o Santos vai basear toda sua operação nos meios 
eletrônicos e no contato direto de sua equipe com os clientes potenciais nas empresas, clubes, 
condomínios ou qualquer outro lugar em que eles se reúnam. “Queremos estar onde as pessoas 
estão naturalmente juntas”, explica. 
 
A estratégia de guerrilha que Gribel deflagra agora apóia-se na lógica financeira. Manter agências, 
raciocina, demanda um custo muito alto em imóveis e em pessoal que derrubam a rentabilidade 
do negócio bancário. “Se a idéia é usá-las como uma espécie de outdoor do banco, fica mais 
barato manter só uma placa no lugar, sem aquela estrutura toda por trás”. Gribel solta a verve: 
“Os bancos, tanto quanto os clientes, detestam agências, têm vergonha delas. Por isso, criam 
puxadinhos e põem nomes chiques neles. Mas todos sabem que, se tirar os clientes ricos, que 
sequer vão ao banco, todas as agências são deficitárias”. 
 
O plano de Gribel é integrar a área de pessoa jurídica, em que o banco atua há décadas, com a 
área de pessoa física, que está sendo criada. Assim, juntamente com a captação de clientes 
acontecerá a criação de núcleos de negócios nas empresas clientes, em que, geralmente, a 
instituição é contratada por projeto, ou seja, para uma emissão de papéis, captação de recursos. 
Os clientes corporativos ajudaram a fazer de 2003 um ano excepcional para o Banco, em que as 
receitas operacionais cresceram quase 70% e a rentabilidade foi superior a 20% (confira quadro 
com os indicadores de crescimento). Os motivos do sucesso, segundo Gribel, foram a entrada 
mais forte no agronegócio e na administração de recursos de terceiros e o crescimento na área 
internacional. Hoje, o Santos tem US$ 300 milhões em linhas de crédito para comércio exterior – 
há dois anos, não tinha nada. “O potencial é grande com empresas de médio porte começando a 
exportar.” 
 
O movimento intenso de negócios incentivou o passo em direção às pessoas físicas. “As empre- 
sas têm contas bancárias para pagar seus funcionários e fornecedores, receber de seus clie ntes e 
assim por diante.” A partir de um posto avançado – um microbanco dentro de uma companhia –, 
a intenção do Santos é aproveitar o intenso fluxo de gente e recursos disponíveis nos ambientes 



corporativos. “Em qualquer grande empresa, a movimentação financeira é muito maior que seu 
faturamento”, diz Gribel. A formação do banco de varejo exigiu a contratação de “vinte e poucas 
pessoas”, segundo Gribel. O segredo, para ele, é incorporar pessoal de áreas técnicas à “força de 
vendas”, experiência testada e aprovada pelo executivo em seus anos de Banco Real.  
 
Cerca de 200 funcionários – um terço da mão-de-obra do banco – deverão participar desse 
esforço. “O Banco Santos Pessoa Física terá a oferta certa, para o cliente certo, no momento 
oportuno e ao preço justo”, garante Edemar Cid Ferreira, o fundador do Banco, que entregou o 
comando do dia-a-dia a Gribel e hoje preside o Conselho de Administração. 
 
Para suprir a necessidade de relacionamento com o cliente, o Banco Santos vai criar também 
“centros de convivência” nas cidades onde atuará no varejo. O primeiro, em São Paulo, vai ocupar 
um quarteirão inteiro na área adjacente à atualmente ocupada por sua sede. O centro de 
convivência do Banco em São Paulo deve estar pronto até fevereiro próximo, com jardins e um 
pequeno restaurante. “Não há espaço para alguma coisa que não seja inovadora”, diz Gribel. A 
instituição deverá, então, sair do prédio que ocupa (e que se tornou o símbolo do Banco em São 
Paulo) e que custa R$ 1,3 milhão mensais de aluguel. Antes disso, já no fim do mês, o Banco 
passa a atender pessoas físicas em São Paulo. Até dezembro, começam as atividades no Lago Sul, 
em Brasília. O Rio de Janeiro faz parte dos planos de curto prazo, mas a área almejada na Barra 
tem preços considerados proibitivos. A quarta cidade será Belo Horizonte. 
 
Paralelamente, o Banco pretende aproveitar clubes e outros pontos de encontro naturais de sua 
clientela para promover cursos, eventos de gastronomia, arte e esporte. A proposta é dividir a 
clientela por estilo de vida: a tribo dos amantes do vinho, dos jogadores de tênis, dos 
gastrônomos e assim por diante. Este é um conceito que vem acompanhando Gribel ao longo de 
toda a sua carreira, em especial nos anos de Banco Real e Visa, e que ele pretende aprimorar 
agora. “Quero me aproximar de potenciais clientes enquanto eles ainda estão na escola”, diz ele. 
Não é força de expressão. O Banco pretende criar um esquema de aulas de tênis para o público 
infanto-juvenil. Gribel diz que não conhece um banco que atue nos moldes pretendidos pelo Banco 
Santos Pessoa Física, nem dentro nem fora do Brasil. “Meu modelo é muito intuitivo”, admite. 
“Sempre achei que um banco não pode ser visto como um mal necessário.” Seu objetivo é chegar 
a uma base de 100 mil clientes até 2007.  
 
O Banco está praticamente pronto para começar a receber sua clientela de pessoas físicas. A 
operação só não deslanchou ainda devido a um gargalo no sistema de processamento de dados da 
instituição, que já levou Gribel a “substituir algumas pessoas”. Segundo ele, já há quase 3 mil 
clientes individuais cadastrados antes mesmo do lançamento oficial do Santos Pessoa Física. Isso 
faz com que a meta de 6 mil clientes para o primeiro ano de funcionamento pareça 
surpreendentemente próxima de ser atingida. “Podemos chegar a isso em dois meses”, anima-se 
o executivo. Melhor: a clientela até agora cadastrada tem renda média superior a R$ 7 mil, 
deixando bem para trás a exigência prevista de R$ 4 mil para abertura de conta. Assim, ainda na 
planta, o novo banco construído por Gribel parece começar bem.  
 

MUDANÇA DE PATAMAR
Indicadores de crescimento do Banco Santos em 2003*  
 
Patrimônio líquido: 29,95% 
Ativos totais: 15,40% 
Ativos de crédito: 39,67% 
Captação total: 41,65% 
Receitas operacionais: 68,91% 
Rentabilidade:  20,53% 
(*) em relação ao balanço de 2002   
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