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Bancos apostam na segmentação ainda maior entre os clientes de alta renda e oferecem produtos 
cada vez mais sofisticados 
 
Engana-se quem pensa que os ricos são todos iguais: há os ricos, os muitos ricos e os milionários 
e cada um merece um tratamento diferenciado. Essa é a conclusão a que chegaram alguns private 
banks brasileiros, que passam a oferecer serviços especiais por segmento de investidor. Entre 
eles, o HSBC e o Unibanco começam neste ano a segmentação por faixa de renda. 
 
No caso do HSBC Private Bank, a idéia é criar inicialmente duas faixas. A primeira, de clientes 
com investimentos entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões (R$ 2,6 milhões e R$ 13 milhões, 
chamada de "core". A segunda, acima de US$ 5 milhões, a "high net worth", diz a diretora-
executiva Sylvia Brasil Coutinho. Mais adiante, deverá ser criada uma terceira, acima de US$ 10 
milhões (R$ 26 milhões). "Um cliente acima de US$ 5 milhões tem necessidades diferentes, já 
olha para diversificação dos recursos em mais de um país e exige estruturas mais sofisticadas e 
planejamento tributário e sucessório", explica Sylvia. 
 
Um passo seguinte é criar atendimentos diferenciados para determinados tipos de investidor, 
como já existe no HS BC Private mundial, que tem uma área especial para mídia e entretenimento. 
Engenheira agrônoma formada pela Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz (Esalq), Sylvia 
pretende iniciar a estratégia com uma área que conhece bem, o agronegócio, oferecendo serviços 
do private para os endinheirados fazendeiros. "Fiquei impressionada ao voltar ao Brasil após dez 
anos e ver como o setor cresceu." 
 
A criação de segmentos faz parte de uma ampla reestruturação do HSBC Private Bank no Brasil. 
Para isso, o banco trouxe Sylvia de Nova York, onde coordenava os serviços de private bank do 
HSBC para o México, Venezuela, Países Andinos e Brasil. Ela assume dentro de uma nova 
estrutura, que separa o private da área de asset management e o torna um departamento 
independente, que se reporta diretamente ao presidente executivo do HSBC no Brasil, Emilson 
Alonso. Sylvia será a primeira mulher na diretoria executiva do HSBC no Brasil e na América 
Latina, além de se reportar ao diretor geral de private bank para as Américas, Gerard Akuilina e 
mundial, Clive Bannister. 
 
No caso do Unibanco Private Bank, um dos maiores do Brasil, a idéia foi localizar os clientes com 
valores mais altos e que poderiam usar os serviços do recém-criado family office do banco, 
explica Celso Scaramuzza. O banco já identificou cerca de 500 clientes potenciais do novo serviço, 
com patrimônio acima de R$ 10 milhões, entre os atuais usuários do private do Unibanco. "São 
pessoas que precisam de um serviço diferenciado, que vai abranger não só a fortuna pessoal do 
cliente, mas a gestão de todo o patrimônio da família", explica. Esse serviço inclui desde gestão 
de recursos nos mercados locais e internacionais até orientação fiscal e criação de empresas 
especiais ("trusts") para cuidar dos bens familiares. "O family office complementa os serviços que 
oferecemos", afirma Scaramuzza, lembrando que o banco foi o pioneiro no Brasil a oferecer os 
serviços de "wealth management", gestão que busca ter uma visão geral do patrimônio do cliente 
e das formas como ele pode ser ampliado. 
 
Alguns bancos apostaram no conceito de "wealth management" para aperfeiçoar o atendimento 
aos privates. O BankBoston, por exemplo, criou a área em novembro de 2003, com o objetivo de 
oferecer suporte técnico ao segmento private e identificar melhor a aplicação correta para cada 
cliente. Mesmo sem detalhar números, o estrategista do BankBoston, Odair Abate, afirma que o 
ritmo de crescimento do private do banco é maior depois da criação do "wealth", que começou 
com dez profissionais e em menos de um ano e meio de existência pulou para 28. 
 



Para aperfeiçoar a análise de ativos internacionais, recentemente a área intensificou o uso da base 
de dados globais do Bank of America. Abate lembra que o private nasceu no Brasil para atender 
as famílias que no início da década de 90 venderam suas empresas para grupos estrangeiros. 
Com o passar dos anos, esse perfil mudou muito e o crescimento econômico do país aumentou, 
na medida do possível, o número de investidores abastados. "Hoje o private não é mais um 
serviço para meia dúzia de famílias privilegiadas", completa Abate. 
 
Num setor avesso à divulgação de números, calcula-se que a área de private bank brasileiro 
reúna algo entre US$ 110 bilhões e US$ 120 bilhões em ativos mantidos no país. Pelos dados da 
Receita Federal, não há mais que 250 mil pessoas com renda acima de R$ 1 milhão. Vale lembrar, 
no entanto, que muitos executivos que ocupam altos cargos em empresas no país recebem parte 
do salário como pessoa jurídica, o que prejudica um levantamento mais apurado sobre o número 
de afortunados no Brasil. 
 
Dados do último relatório World Wealth Report produzido pela Merrill Lynch, em 2002 o Brasil 
tinha 75 mil clientes com mais de US$ 1 milhão. Em 2003, o número subiu para 80 mil. A próxima 
edição, referente à 2004, deve ser divulgada ainda no primeiro semestre deste ano. 
 
Há um processo claro de segmentação na clientela dos private banks, afirma Paul Gruppo, sócio-
diretor da Europraxis Consulting. "Os clientes tem necessidades diferentes e a receita dos bancos 
também é diferente, o que incentiva essa segmentação", explica. 
 
A segmentação ocorre depois que os bancos promoveram um processo de aumento dos valores 
mínimos para o cliente ser private. Antes, alguns bancos exigiam R$ 1 milhão em aplicações, 
valor que foi elevado para R$ 3 milhões ou cerca de US$ 1 milhão. Foram criadas ainda faixas 
chamadas de afluentes, de clientes com renda acima de R$ 4 mil ou aplicações acima de R$ 50 
mil. "Nessa faixa, entre o alto afluente e o baixo private há discussões sobre como me lhorar os 
serviços", diz. 
 
No private, as faixas de atendimento são definidas essencialmente pelo volume de ativos, que 
reflete o potencial de receita que o cliente pode trazer, e a estrutura de custo que ele exigirá. 
Pode ser um atendimento exclusivo, com um executivo mais experiente, ou um call center 
sofisticado para 200 clientes. 
 
Um segundo corte que os private banks começam a fazer é com relação à sofisticação do cliente. 
Gruppo lembra de um investidor que tinha US$ 50 milhões investidos em três private banks 
diferentes e não sabia onde o dinheiro estava aplicado. "Ele me disse que gerenciar o dinheiro não 
lhe dava prazer, que ele gostava era da coleção de arte que tinha", afirma. "É o típico cliente 
pouco sofisticado, que confia no banco e deixa o dinheiro em aplicações simples". Ao mesmo 
tempo, lembra Gruppo, há clientes com valores menores de R$ 5 milhões que trabalharam no 
mercado e acompanham de perto a gestão dos recursos, exigindo um gerente mais especializado, 
acesso às mesas de operações e produtos mais sofisticados. 
 
Outro corte que começa a surgir no Brasil é o da origem da riqueza, se o investidor é um 
empresário, um executivo, herdeiro, celebridade ou esportista. "Cada nicho tem necessidades 
diferentes", afirma Gruppo. O executivo, por exemplo, pode ter muito do patrimônio em ações ou 
opções do próprio empregador, o que torna os recursos pouco líquidos e concentrados. Nesse 
caso, o private bank terá de oferecer instrumentos para dar liquidez e diversificar. Há os 
esportistas que ganham muito dinheiro na juventude, mas tem carreira curta e precisam de um 
planejamento maior. Vários bancos investem também em formas de captar esses públicos 
específicos. "Nos Estados Unidos e Europa, esses segmentos são significativos e há gerentes 
diferentes para celebridades do cinema ou da televisão ou para cada tipo de esporte", explica. 
 
 



No caminho da segmentação ainda maior entre os clientes endinheirados, os bancos querem 
fisgar afortunados também fora do tradicional eixo Rio-Sao Paulo. O HSBC Private Bank Brasil, por 
exemplo, quer ampliar sua estrutura de atendimento. Hoje com escritórios em Porto Alegre, 
Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo, o serviço pode ser estendido para cidades do Nordeste e do 
Centro Oeste. Além disso, Sylvia quer reforçar a presença no interior de São Paulo, Paraná e Rio 
Grande do Sul, com postos avançados. 

 
 
Leia Mais 
 
Presença global deve ser usada como diferencial 
De São Paulo   
 
Com mestrado em Economia na USP e MBI pela Universidade de Columbia, a paulistana Sylvia 
Brasil Coutinho traz na bagagem dezoito anos de Citibank, dez deles no Brasil e mais oito em 
Nova York, onde trabalhou nas mais diversas áreas, desde crédito ao consumidor, atendimento a 
grandes empresas até se especializar em private bank. Há dois anos, mudou-se para o HSBC, 
onde ficou na área private até fevereiro deste ano. "Minha idéia é usar no Brasil toda a 
experiência que tive nas diversas áreas para aperfeiçoar o atendimento ao cliente e integrar o 
trabalho do private com os diversos serviços que o HSBC pode oferecer", explica Sylvia. 
 
A integração do private com outras áreas aparece na transformação da área em departamento 
independente, com presença mais marcante no comando do banco. "E com o contato direto com o 
private global, podemos ter uma atuação reforçada tanto regional quanto internacional", explica. 
Uma das estratégias do HSBC é justamente usar o diferencial de banco globalizado com forte 
presença no Brasil. "Hoje o HSBC é um dos únicos bancos verdadeiramente globais, ao lado do 
Citibank", afirma. "Estamos presentes em 77 países e isso é uma vantagem que vamos oferecer 
aos nossos clientes." A proposta de Sylvia é que o private seja o "embaixador" do cliente no 
HSBC, colocando-o em contato com todas as áreas e serviços que o banco possa oferecer para 
ajudá-lo. "Com nossa estrutura global, podemos ajudar o cliente não só na gestão de seus 
investimentos, mas em todos os seus negócios, orientando desde a abertura de negócios na Ásia 
até captações nos mercados de capitais locais e internacionais." 
 
Figurando entre os quatro maiores gestores de grandes fortunas do mundo, hoje o HSBC Private 
Bank tem no Brasil 2.500 clientes e cerca de US$ 3 bilhões (R$ 7,9 bilhões) em recursos 
administrados localmente e no exterior. Conta ainda com pontos de apoio a brasileiros em Nova 
York, Miami, Genebra, Zurique, Londres, Mônaco, e Luxemburgo, que são acompanhados por 
Sylvia. E a idéia dela é ter representantes também na Ásia, onde o banco é muito forte, talvez em 
Hong Kong (cidade que dá nome ao banco) e Cingapura. "Muitos clientes estão interessados em 
fazer negócios na Ásia e é provável que teremos um braço do private brasileiro lá também", diz.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 abr. 2005, Eu & Investimentos, p. D1 
 
 
 


