
Como se não bastasse a má vontade
da gerente do banco em atendê-lo, as
propostas oferecidas ao cliente, em
vez de ajudá-lo, só o confundiram. A
cada informação que ele fornecia ã
gerente, ela lhe oferecia um novo
produto. E mais, sem prestar muita
atenção ao perfil do cliente. "Ela me
ofereceu no mínimo cinco produtos
sem dar detalhes de nenhum. Con-
clusão, saí de lá sem nenhum dire-
cionamento e meu dinheiro ainda
está na poupança", conta ele. insa-
tisfeito, claro, com o serviço prestado.

Bancos que não prestam a
devida atenção ao perfil do cliente
interessado em investimentos po-
dem ter problemas com o aumento

da competitividade gerada pelo fim
da CPMF para esse tipo de apli-
cação, prevista para lº de outubro.
Para alguns analistas de consumo, o
caso de Rafael, infelizmente, não é
um problema isolado. A Consu-
midor Moderno constatou isso ao se
passar por um cliente fictício, com
boa renda e condições de adquirir
produtos premium (veja mais deta-
lhes sobre como o fim da CPMF
pode alterar o mercado e sobre a
falta de informações sobre inves-
timentos nas páginas seguintes des-
ta reportagem).

Segundo o presidente da Datami-
dia, FCBI, Aurélio Lopes, é conve-
niente para os bancos que os clientes
não tenham mesmo muitas informa-
ções, eximo, por exemplo, sobre
tarifas, taxas e afins. Como ele mes-
mo lembra, você já calculou (na ver-
dade não é preciso nem calcular,
basta olhar no extrato do banco)
quanto lhe é descontado por mês de
CPMF? Provavelmente não. Mas não
se sinta intimidado, isso acontece
com a maioria das pessoas. Quando
o assunto é investimento, a história
piora. Para ele, as centenas de fundos
existentes não são apresentados da
maneira correta ao cliente. Nunca se
informa claramente a rentabilidade, a
taxa de administração, a diferença
da poupança em relação a outras
aplicações etc..

O fim da CPMF não deve criar
novos fundos, segundo analisa ele,
devido a esse leque de ofertas. A
briga para conquistar mercado deve
se dar na oferta de isenção de tarifas
aos clientes e mecanismos de criar
fidelização da base. "O segmento fi-
nanceiro é o que melhor tem con-
dições de oferecer produtos e servi-
ços pertinentes, porque tem acesso à
fonte de renda e despesa das pes-
soas. Aqueles que têm cartão de
crédito sabem, inclusive, os hábitos
de consumo", destaca.

Mas isso é o potencial de atuação
estratégica existente. Na realidade, os
bancos não fazem uso da capacidade
que têm de gerir as informações dos
clientes. Quem costuma receber uma
oferta de cartão por mês sabe disso.
Um pouco dessa péssima cultura





estratégica vem da inércia dos pró-
prios clientes que, tirando uma ou
outra exceção, nunca se preocupam
com toda a gama de tarifas e encargos
a que são submetidos. "Há, de um
lado, a capacidade alta de informar e,
de outro, a falta de vontade genuína
de ser transparente", completa Lopes.

Para ele, os bancos têm de apos-
tar mais no relacionamento com seus
clientes. "O primeiro que de fato as-
sumir que está preocupado com a
visão do lado de lá e ser mais sen-
sível do que a média tende a ganhar
dinheiro no meio do caminho".

A professora de pós-graduação
da Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM) e de MBA do
Mackenzie, Denise Von Poser,
enfatiza que o grande problema
esta na comunicação. "Os bancos
não se comunicam", diz ela e da um
exemplo pessoal.

Denise tinha conta em três ban-
cos, que, a pedido dela, chamare-
mos de A, B e C. No banco A, tem
conta há 24 anos e diz que sempre

teve um bom
relacionamento.
Em compensa-
ção no B, no

qual foi correntista por dez anos e
mantinha todos os seus investimen-
tos, ao sair da empresa em que tra-
balhava foi transferir a conta para
uma outra agência e veio a surpresa:
o gerente mal olhou para ela e disse

que precisava abrir outra conta e
que, para isso, deveria apresentar a
documentação necessária. "Peguei to-
dos os investimentos e fui para o
banco A, o qual, com ou sem inves-
timento, eles me reconhecem como
cliente, sabem minhas necessidades
e meus desejos. Lá tenho a percep-
ção da comunicação e do entendi-
mento". O mesmo aconteceu com o
banco C, no qual Denise precisou
abrir conta para receber o salário da
faculdade c, segundo ela, é um gran-
de provedor de soluções. ''Hoje não
quero que alguém me atenda, mas
que me entenda. Os bancos não
aprenderam o óbvio", comenta. De-
nise nunca foi até a uma agência do
banco C, mas, recentemente, rece-
beu a ligação da gerente do banco
para saber porque não aplicava o
dinheiro que estava parado na conta
corrente em algum fundo. Aí é que
está a chave da questão. "Se o banco
não conversa comigo, não sabe do
que gosto. Eles precisam parar de
focar os produtos e serviços, e focar
os desejos do público-alvo". Segun-
do ela, a questão não é os preços
das tarifas bancárias. Quem tiver um
bom relacionamento com o cliente
terá sua fidelidade mesmo com uma
taxa um pouco maior que a do con-
corrente. "Não é quanto custa, mas
quanto vale. É o valor referencial que
a comunicação não está fazendo".

A criação da conta investimento,
com o fim da CPMF, tem tudo para
aumentar a concorrência entre os
bancos. Segundo Ricardo Humberto
Rocha, professor da Fundação Ins-
tituto de Administração (FIA) e do
Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais (Ibmec). a questão é que se
houver movimento de alta na taxa
de juros, o que não está descartado
com as atividades retomando forte-
mente, os investimentos vão todos
para DI e renda fixa. "Nesse período
fica tudo em renda fixa. A competição



será maior se houver possibilidade
dos juros caírem para 13% ou coisa
do tipo", diz. Com esse cenário, os
clientes olharão o que é melhor a
curto prazo e vão querer mudar para
o investimento que tiver melhor per-
formance. "Todos irão se tornar es-
trategistas", destaca.

Rocha dá um exemplo. Com
uma média de juros de 16% ano, co-
brando imposto de renda de 20%
com taxa de administração de 1,5%,
restará 11,30% ou 0,90% ao mês.
Mas se a taxa básica migrar para
13%, dará 9,40%, numa média men-
sal de 0,75%. "Juros de 13% seriam
bons para o País e abririam espaço
para fundos de crédito, que podem
buscar como público pessoas físicas
com valores menores para investir.
Os juros básicos em queda abrem
espaço para fundos de ações, multi-
mercados, e o investidor vai olhar a
curto prazo".

Já o coordenador do Centro de
Estudos em Finanças da Fundação
Getúlio Vargas/SP, William Eid Jú-
nior, acredita que a criação da conta
investimento aumentará a concor-

Muito desse aspecto está justa-
mente na falta de informação. "Faço
palestras para investidores e quando
converso com eles. vejo que não
sabem nada e não têm interesse em
saber. Não acreditam que podem
ganhar mais dinheiro aprendendo",
revela. Por isso, ele acredita que a
migração de um fundo para outro

será quase inexistente. Se-

tivo muito grande para que a igno-
rância predomine, porque aí os ban-
cos poderão cobrar taxas elevadas.
"Os investidores institucionais, mais
preparados, trabalham com taxas

irrisórias. E você, como cliente pes-
soa física, tem taxa de 6% ao ano.
Então vamos incentivar a ignorância
porque é lá que se ganha dinheiro".

Já que os bancos adoram cobrar
uma taxinha dos clientes, será que a
criação da conta investimento não
será uma boa chance de surgir a
"tarifa para conta investimento"? "A
conta investimento vai servir para os
clientes investidores terem menor
custo. O banco vai ter de ganhar
dinheiro em outras coisas, como na
taxa de administração dos fundos",
diz Eid Júnior. "No começo pode até
ter taxa, como aconteceu nos
PGBLs, que tinham taxas que
beiravam a extorção. Mas se tarifar
muito não adianta, continua com a
conta normal".

O economista do Instituto Bra-
sileiro de Defesa do Consumidor
(IDEC), Leo Sztutman, concorda
com Eid. Apesar de o Banco Central
permitir que os bancos cobrem por
serviços prestados, apenas a elimi-
nação da CPMF não justifica a
criação de uma nova taxa. Além
disso, o destinatário da CPMF é o
governo federal e não o banco.
"Uma nova tarifa, cobrada pelo
banco, sob a justificativa do fim da
CPMF, seria mais uma forma de
enriquecimento sem causa", diz.

No momento de investir, Sztut-
man aconselha que o consumidor
deve comparar os rendimentos ofe-
recidos, ou o histórico deles, depois
de um tempo de operação. Na com-
paração, o consumidor não deve se
iludir com os rendimentos brutos, já
que os bancos cobram taxa de admi-
nistração. Por isso deve sempre con-
siderar o rendimento líquido.

rência entre os bancos, mas no
segmento de grandes inves-
timentos, como os corpora-
tivos. "Em varejo não acre-
dito que aumente a com-
petitividade. O sujeito não
compra um fundo porque
é melhor ou pior, mas por-
que o gerente do banco
indicou", aponta.

gundo ele, o problema
é que há um incen-



ELES ESTÃO PREPARADOS?
Pelo menos três instituições financeiras já trabalham com o novo ambiente
de concorrência que pode vir com a criação da conta investimento

Muitos dos bancos procurados
pela Consumidor Moderno preferi-
ram não falar sobre a conta inves-
timento. Talvez por questões estraté-
gicas, ainda não podem revelar
como estão se preparando para a
entrada da nova ordem. Mas ouvi-
mos três instituições financeiras, o
Unibanco, o HSBC e o BankBoston,
que já começaram a se adaptar à
nova lei. o que inclui mudanças na
parte tecnológica. Estima-se que o

sistema financeiro, em conjunto, gas-
tará 120 milhões de reais para adaptar
seus sistemas à conta investimento.

Além disso, os bancos apostam na
capacitação dos gerentes das agên-
cias para reter e conquistar clientes. O
Unibanco, por exemplo, também já
está promovendo algumas ações para
comunicar aos clientes a criação da
nova conta. Na internet haverá urna
seção de perguntas e respostas para
esse assunto.

Há também o programa de treina-
mento para capacitar os 15 mil fun-
cionários das agências e os dois mil
da central de atendimento 30 horas.
"Nossa central de atendimento para
investidores é 100% certificada pela
Anbid. Isso gera tranqüilidade para o
cliente- Ele tem de ter confiança em
nossos consultores", ressalta o diretor
de captação do Unibanco, Marcos
Buckton. No dia lº de outubro, ha-
verá estrategistas financeiros nos es-
paços Uniclass das principais agên-
cias para sanar as dúvidas dos
clientes. Além disso, o banco está ex-
plicando aos clientes sobre o que é e

como irá funcionar a conta investi-
mento nas palestras que promove
durante o ano em várias cidades do
País. Uma delas aconteceu no dia
10 de agosto, em São Paulo, e con-
tou com uma palestra de Eduardo
Giannetti, considerado o economista
do ano 2004.

Buckton acredita que a criação da
conta investimento irá aumentar a
competitividade entre as instituições
financeiras, já que o cliente terá mais
facilidade para trocar de produto ou
de instituição. O grande diferencial,
segundo ele, será o relacionamento
entre o cliente e o gerente do banco
para entender que risco quer correr,
por qual período de tempo vai inves-
tir, qual o objetivo da pessoa com o
investimento. ''Na hora de investir é
importante conversar com o geren-
te''. Um dos produtos que o Uniban-
co irá reforçar com a criação da conta
investimento é o Cheque Especial do
Investidor. Se o cliente tem mil reais



aplicados no Fundo DI, automatica-
mente ele terá limite de 900 reais no
cheque especial, com taxa de 1,9%
ao mês.

À expectativa do BankBoston em
relação à isenção da CPMF é positiva.
"Hoje, muitas vezes o cliente até en-
tende que o outro banco oferece um
serviço melhor do que aquele em que
tem conta, mas não muda para não
ter de pagar CPMF", afirma o superin-
tendente-executivo do BankBoston,
Júlio Ziegelmann. Por enquanto, o
BankBoston não pensa em criar no-
vos produtos em função da conta in-
vestimento. Ele acredita que, com a
queda da barreira, os clientes ficarão
mais tentados a procurar outros
bancos. No final irá prevalecer quem
tem o melhor serviço.

O HSBC resolveu não esperar até
outubro. O banco se antecipou e

lançou em julho o Fundo de Renda
Fixa Conta Investimento, visando a
atrair os clientes antes da entrada
em vigor da conta investimento. A
taxa de administração é bastante
competitiva, em torno de 1%, e acei-
ta investimentos a partir de cinco mil
reais. Como o dinheiro aplicado até
30 de setembro deste ano não está
isento de CPMF, o HSBC pagará o
imposto para o cliente que quiser
trocar de investimento depois de um
ano de aplicação. "Queremos que o
cliente traga o dinheiro, damos taxa
de administração baixa e, depois, se
quiser transferir o dinheiro para
conta investimento, pagamos para
ele entrar. E isso acontece um ano
antes do que a lei determina", afir-
ma o executivo-sênior de produtos
de pessoas físicas do HSBC, Paulo
Renato Steiner.

De abril a agosto, o HSBC moder-
nizou seu sistema tecnológico e já o
preparou para quando entrar em vigor
a conta investimento. Steiner acredita
que a nova conta dará fluidez ao
mercado, mas não acha que irá gerar
uma guerra de preço entre os bancos.
"Primeiro porque há um período de
dois anos para resgate. E também o
preço não é fator primordial para es-
colher o gestor de recursos. Os clientes
levam em conta fatores como con-
fiança, transparência, seriedade, aces-
sibilidade e competência. A conta
investimento beneficiará as instituições
que puderem atender o conjunto de
aspectos que o cliente avalia", acredita.
Quanto à tarifa, o executivo afirma que
no HSBC se entende que a conta
investimento é uma obrigatoriedade e
uma extensão da conta corrente, e, por
isso, não cobrará tarifa por ela.

INVESTIDOR PAGA MENOS.
GOVERNO GANHA MAIS
O fim da CPMF proporciona um novo ambiente de concorrência, segundo analistas.
Mas mudanças mais significativas poderiam vir com mudanças no spread bancário

Os bancos passam a oferecer a
partir do dia 1º de outubro, a conta in-
vestimento. Nessa conta, os investi-
dores não pagarão a Contribuição
Provisória sobre Movimentação Finan-
ceira, mais conhecida como imposto
do cheque, quando migrarem de um
investimento para outro. O investidor
ganha com isso? Claro. Mas quem
ganha muito mais é o governo.

A mesma lei que instituiu a
conta investimento também deter-
mina que operações de crédito rea-
lizadas por instituições financeiras
sejam liquidadas em conta corrente.
Embora o governo perca a CPMF das

POR ANA PAULA RIBEIRO

migrações de investimentos, em es-
pecial de fundos, irá ganhar com as
demais operações.

Em estudo do Instituto Brasileiro
de Planejamento Tributário, o gover-
no irá ganhar 800 milhões de reais
com a nova medida em apenas três
meses (outubro a dezembro) neste
ano. No próximo ano, esse ganho
sobe para 3,2 de bilhões reais.

O dinheiro recebido pelo cre-
dor, também deverá, obrigatoria-
mente, ser depositado em uma
conta corrente antes de ter outro
fim - investimento ou a concessão
de novo empréstimo.

Para o presidente do 1BPT. Gil-
berto Luiz do Amaral, sem dúvida
nenhuma a conta investimento ''é
uma boa alternativa para os inves-
tidores", mas quem vai ganhar mes-
mo é o governo, porque a base de
incidência do tributo irá aumentar.

Embora uma boa alternativa
para os investidores, a conta inves-
timento não deverá trazer bene-
fícios adicionais, como a redução da
taxa de juros, para o consumidor
comum, aquele que usa apenas a
conta corrente. Essa é a avaliação da
Anefac (Associação Nacional dos Exe-
cutivos de Finanças. Administração e



Contabilidade), Miguel José Ribeiro
de Oliveira. Ele não tem dúvidas de
que será melhor para o investidor,
mas como a alíquota da CPMF é mui-
to baixa (0,38%) em relação aos juros
cobrados hoje no Brasil, não há de
fazer mesmo muita diferença nas
operações de crédito. Ele explica que
antes não havia concorrência nessa
área. Como o rendimento de aplica-
ções anda em cerca de 1% ao mês. o
investidor opta por não trocar de
fundo para não perder 0,38% - alí-
quota da CPMF - do rendimento. Com
a isenção, ele prevê duas coisas. Pri-
meiro, vai haver uma melhor compe-
tência na gestão de recursos, ou seja,
os administradores de fundos terão
de se esforçar mais para alcançar bons
resultados; se isso não ocorrer, facil-
mente irão perder clientes. Haverá,
também, barateamento das taxas de
administração: para atrair novos inves-
tidores, os bancos deverão reduzir as
taxas para administrar esse dinheiro.

Oliveira explica que a Taxa de ju-
ros é formada por cinco grupos que
têm pesos diferentes, dependendo do
tipo da operação. O primeiro, é o
custo de captação, em que a refe-
rência é a taxa básica de juros da eco-
nomia, a Selic, definida mensalmente
pelo Banco Central - hoje em 16% ao
ano. É o quanto a instituição finan-
ceira paga para obter recursos. O se-
gundo, é o cunho fiscal que leva em
conta todos os impostos e tributos in-
cidentes sobre as operações finan-
ceiras, como o IOF (Imposto sobre
Operações Financeiras, IR (Imposto
de Renda) e a já famosa CPMF.

No terceiro grupo entram as des-
pesas administrativas, que é a conta
na qual está o custo operacional das
transações e o gasto com funcionários.
O penúltimo grupo é o risco, que é a
previsão de perda dos bancos e as cus-
tas judiciais. Em quinto, está o lucro.

Segundo Oliveira, nos emprésti-
mos em que as taxas são muito ele-
vadas, como crediário de lojas, o
grupo que tem maior peso na for-

mação da taxa é o lucro. Já
nas operações de taxas
menores, como o financia-
mento de veículos, dois
grupos se destacam: risco
e cunha fiscal.

Para piorar ainda mais
a conta de juros, as ins-
tituições financeiras pre-
ferem emprestar ao go-

verno - comprando títulos
públicos - porque a remune-
ração é boa e não há risco de

inadimplência. Ou seja. o se-
tor privado (pessoas físicas
e jurídicas) concorre direta-

mente com o governo na hora de
tomar empréstimos. Quanto maior a
venda de títulos públicos, menor a
oferta de crédito. Para tornar o em-
préstimo ao setor privado mais atra-
tivo e rentável, as instituições finan-
ceiras elevam as taxas.

Sem contar que a inadimplência
faz piorar ainda mais a situação. "Os
bons pagam pelos maus", diz Olivei-
ra, explicando que a inadimplência
no Brasil é de cerca de 7,5%, e as
altas taxas atingem a todos.

Urna das formas encontradas pelo
governo para reduzir o "spread" (dife-
rença entre os juros de captação e os
cobrados pelo empréstimo) bancário
foi a criação, em junho, do Cadastro
Positivo. Nesse cadastro constarão as
informações de empréstimos acima
de cinco mil reais. Quando for pedir
crédito, a instituição irá analisar, com
autorização do consumidor, essa base
de dados, que inclui informações dos
últimos 13 meses. A idéia é que quem
paga em dia terá taxas menores. "A
central de risco do Banco Central não
vai funcionar muito", acredita o dire-
tor da Anefac. Isso porque grande
parte da população usa empréstimos
e financiamentos para comprar pro-
dutos eletrônicos e eletrodomésticos,
que custam menos que esse piso. Além
disso, esse cadastro também não in-
clui as operações feitas por lojas e ad-
ministradoras de cartão de crédito.



CLIENTE ESPECIAL, OFERTAS COMUNS
Onde investir 2 mil reais por mês? Essa foi nossa pergunta aos
bancos. E, para espanto do especialista, apesar do cliente ser vip,
as ofertas são comuns

Um jovem executivo de 30 anos,
insatisfeito com o banco no qual
tem conta, com renda mensal de
cinco mil reais e que tem uma
verba disponível que varia entre mil
e dois mil reais para aplicar todos
os meses. Esse é o personagem
criado pela reportagem de Consu-
midor Moderno, para testar a oferta
de produtos e serviços nesse am-
biente de competição com fim da
CPMF para investimentos e uma
provável retomada da economia. A
reportagem entrou em contato com
a central de atendimento de dez
bancos para conferir quais as ofer-
tas de investimento para esse po-
tencial consumidor moderno.

Como o investidor ainda não era
correntista, os atendentes do contact
center do HSBC e do Bradesco, e a
gerente de uma agência do Bank-
Boston insistiram numa visita pessoal
à agência para verificar que produto
se adequaria melhor ao perfil do jo-
vem executivo. Proposta que foi re-
cusada pela reportagem com a ale-
gação que o cliente estava somente
fazendo uma pesquisa inicial para
depois abrir as portas para um con-
tato pessoal.

Detalhes corno taxa de adminis-
tração, imposto de renda e IOF não
foram informados por todos os ban-
cos. Os que se preocuparam em for-
necer informações a respeito foram o
Santander, o Citibank, o Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal e
ABN Amro Real. Este, aliás, foi o que
mais forneceu informações, não só
em relação à rentabilidade e aos
descontos, mas, também, sobre o,s
outros produtos que não investimen-
tos. "Capitalização não é considerado
investimento. Rende até menos que a
poupança e a vantagem são os sor-

teios. Em relação à previdência, é bom
para valores que não tenham com-
prometimento a longo prazo", disse a
atendente. A agente de relaciona-
mento da Caixa Econômica Federal
também se mostrou bastante prepa-
rada para falar sobre investimentos e
ainda sugeriu ao cliente que "é inte-
ressante não centralizar o investimen-
to em um só tipo de aplicação. É até
interessante deixar um pouco na
poupança. Na poupança, depois de
três meses sem saque o cliente tem
reembolso da CPMF".

O professor Ricardo Humberto
Rocha, do laboratório de finanças
da FIA (Fundação Instituto de Admi-
nistração da Faculdade de Econo-
mia, Administração e Contabilidade
da USP), analisou para Consumidor
Moderno as ofertas das instituições.
"Nas propostas, há um padrão auto-
mático de postura do vendedor, os
produtos oferecidos são seme-
lhantes, fundos de renda fixa ou DI,
com ênfase em um baixo risco, e
em alguns casos foram oferecidos
fundos de curto prazo e previdên-
cia", comenta.

O professor aponta que o inte-
ressante é que uma pessoa disposta
a investir entre mil e dois mi! reais
ao mês, na faixa de 30 anos, é um
ótimo cliente. "Está em consonância
com alguns projetos lançados re-
centemente pelos bancos, como
Prime, Personnalité e Van Gogh. A
abordagem esperada de venda de-
veria ser mais detalhada, com mais
alternativas ou mais explicações
sobre as características dos produ-
tos". Nem sempre isso ocorreu. Na
central de atendimento do ABN
Amro Real, por exemplo, não foi in-
formado que o banco tem dez dias
de desconto no cheque especial.



NI - Não Informou

* Os telefones variam de acordo com as cidades nas quais os bancos têm agência

** Dados referentes ao município de São Paulo, entre janeiro e dezembro de 2003

Informações passadas pelas centrais


