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Instituições financeiras segmentam atendimento para aumentar carteira de correntistas 
 
A segmentação do atendimento bancário tem seus prós e contras. Para o banco, é só vantagens. 
Já o cliente enxerga inúmeros benefícios, mas também a restrição de acesso a um leque variado 
de operações. A definição do segmento no qual o cliente se encaixa é feita com base em critérios 
que variam de instituição para instituição. O porte e o perfil dos bancos também são 
diversificados.  
 

 
 
Entre eles, incluem-se, para pessoas físicas, dados como remuneração, patrimônio pessoal, ramo 
de atuação profissional, estado civil. Para pessoas jurídicas, avalia-se o porte e o patrimônio da 
empresa, a área de atuação, a capacidade de geração de caixa, entre outros. Em ambos os casos, 
o banco considera o relacionamento com o cliente e sua capacidade de honrar compromissos. Este 
quesito é sobretudo para operações de crédito específicas.  
 
Na teoria, as instituições bancárias contam com um variado leque de produtos e serviços 
disponíveis para todos os clientes. Mas, na prática, a oferta segue uma orientação que passa 
longe de ser padronizada. As mudanças no setor por conta dos maciços investimentos em 



tecnologia para reduzir o atendimento nas agências, aumentando o atendimento à distância, e da 
diminuição do número de instituições existentes com as fusões e aquisições dos últimos anos, 
vem motivando os bancos a oferecerem soluções diferenciadas para diferentes tipos de público. 
Ganha força a tendência de segmentar e personalizar o atendimento, para se obter resultados 
mais consistentes com menos investimento.  
 
Uma parte para resolver tudo  
 
As vantagens para as grandes empresas do atendimento segmentado pela área Corporate dos 
bancos começam pelo acesso a profissionais com maior grau de especialização e tempo disponível 
para oferecer soluções compatíveis com as necessidades das companhias. O segmento corporativo 
também disponibiliza linhas de crédito correspondentes ao setor e à dimensão da empresa. "A 
segmentação se torna inevitável a partir das diferentes necessidades dos clientes. A área 
corporate tem uma equipe de profissionais especializada, que também prestam serviços de 
consultoria financeira para as grandes empresas", disse o diretor executivo da área corporate do 
Bradesco, Cristiano Queiroz Belforte.  
 
O Bradesco considera corporate as empresas com faturamento acima de R$ 180 milhões ao ano. 
Para aderir ao Corporate Banking HSBC, as companhias precisam ter faturamento anual superior 
a R$ 250 milhões. As empresas são classificadas como corporate no Banco do Brasil quando têm 
faturamento acima de R$ 100 milhões ao ano. Já no BankBoston, o mínimo de faturamento anual 
exigido é de R$ 50 milhões para ingresso na área de wholesale banking (vendas no atacado), que 
corresponde ao Corporate.  
 
- Hoje, são raros os bancos que não apresentam nenhum grau de segmentação, que normalmente 
é ligada a uma maior qualificação dos profissionais. As grandes companhias têm preços e taxas 
diferenciadas, além de produtos exclusivos - disse Pedro Meloni, vice-presidente executivo da área 
de wholesale banking do BankBoston.  
 
Belforte disse que o gerente de conta do segmento corporate tem expertise do mercado de 
atuação da companhia e das operações que podem ser estruturadas para o aumento de vendas, 
recursos, e para a proteção dos ativos. "A empresa que pretende investir na construção de uma 
nova planta precisará de dinheiro para ampliar sua capacidade de produção. Veremos qual é a 
melhor linha de crédito para o perfil da companhia", exemplificou.  
 
O diretor do Bradesco disse que os gerentes corporate também ajudam na redução de custos das 
empresas. Ele lembra que a contabilidade é feita internamente pela companhia, mas é 
concentrada em um banco, que cobra os clientes e paga os fornecedores, no setor de cash 
management. "Isso ajuda a reduzir custos, ao invés de a empresa trabalhar com vários bancos", 
citou.  
 
Auxílio direto nas necessidades financeiras  
 
Belforte disse ainda que a área de corporate auxilia importadoras na estruturação de operações 
de hedge (proteção). "Observamos o descasamento de moeda e de prazo e, junto com a 
empresa, desenhamos uma solução". O mesmo é feito para as exportadoras - vendas em dólares 
e compras em reais - que podem precisar fazer hedge para não perder com a queda da moeda 
americana.  
 
- As grandes empresas têm mais assédio dos bancos, que se interessam pela larga escala, 
proporcionando uma disputa de taxa. Seu grau de informação é maior que o das médias 
empresas e ganhará o banco que oferecer a melhor solução financeira, o menor preço e a maior 
segurança - aponta Belforte.  
 



Pedro Meloni apontou alguns produtos exclusivos das grandes empresas no BankBoston, como 
operações de comércio exterior com prazos superiores a um ano. "Ajudamos também no acesso 
ao mercado de títulos e na emissão de debêntures, sendo os underwriters (garantidores) da 
colocação dos papéis no mercado", informou.  
 
Meloni disse que a área de wholesale banking também realiza operações de crédito sindicalizadas, 
compartilhando o empréstimo com outros bancos para conseguir o volume requisitado pela 
empresa. "Se o valor for muito alto, normalmente acima de US$ 50 milhões, também é necessária 
a classificação de risco da companhia de acordo com seu investment grade (grau de 
investimento)", detalhou.  
 
O diretor do Bradesco informou que todas as empresas recebem classificações de risco dos bancos 
de relacionamento, ratificadas pelo Banco Central. A avaliação dos instituições sobre uma mesma 
companhia podem ser diferentes, de acordo com as garantias que a empresa tem com cada 
banco. Ele disse que as instituições financeiras têm três níveis de clientes: A, B e C.  
 
- O cliente A é aquele como qual o banco trabalha fortemente; é um dos principais clientes. O B 
dá resultados para o banco, que tenta transformá-lo em A. O C é um cliente prospecto, que o 
banco está pesquisando para que trabalhe com ele. Esse ainda não dá resultados - esclareceu 
Belforte.  
 
Dentro da área de corporate, há segmentações por ramo de atividades da empresa, pelos setores 
da economia. No Bradesco, dependendo do tamanho do setor, pode contar com uma equipe ou 
com um especialista. O BankBoston dispõe de um grupo de especialistas para cada setor, além de 
outras equipes organizadas por tipos de operação e produtos, como câmbio, derivativos e 
comércio exterior.  
 
Belforte disse que o Bradesco também dispõe de um setor dentro da área de corporate voltado 
para o mercado asiático, devido à parceria com a União Financeira Japoneza (UFJ) há 30 anos. 
"Temos uma mesa de operações que atende as filiais de empresas do Japão e da China, com dez 
profissionais que falam japonês", citou.  
 
O Banco do Brasil tem agências exclusivas ao atendimento corporate, nas quais os gerentes são 
especializados e têm mais tempo para estudar todas as necessidades das empresas. Uma gerente 
que atendia 100 empresas na agência de varejo, passou para a corporate com nove clientes.  
 
A fonte do Banco do Brasil disse que, em função do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), 
as empresas precisam ajustar o fluxo de caixa. Os pagamentos passaram a ser praticamente on 
line, o que requer acerto do saldo em conta corrente.  
 
No Corporate Banking HSBC, as companhias são atendidas pelo serviço eletrônico connect bank, 
disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, com acesso via Internet. O sistema tem criptografia 
dos dados, registro de todas as transações realizadas e gerenciamento de operadores.  
 
No Unibanco, o entendimento do que é segmentação consiste no agrupamento de indivíduos sob 
determinados critérios, atendendo aos objetivos da instituição financeiras. O diretor de 
segmentação e planejamento do Unibanco, Eduardo Castro, compara o processo de segmentação 
bancário aos programas de milhas de companhias aéreas, em que os clientes são classificados 
conforme a freqüência nos vôos - diamante, ouro e prata, por exemplo - e vão recebendo melhor 
tratamento à medida que fazem mais viagens.  
 
- Nós usamos o fator renda para segmentar os clientes. Um cliente com R$ 1 mil e outro com R$ 
4 mil têm padrões de consumo financeiro semelhantes, o que facilita uma segmentação genérica 
do cliente. Contudo, temos consciência de que alguém com renda de R$ 2 mil pode ter diferentes 



perfis e é aí que entram os instrumentos de database marketing e Customer Relationship 
Management (CRM) para melhor identificar esse cliente - explicou.  
 
Conforme observou Castro, um cliente de R$ 2 mil tanto pode ser um médico recém-formado, 
quanto um camelô. Pode ser um médico em início de carreira, com menos de 30 anos, assim 
como um aposentado. O diretor argumenta, com isso, que o banco precisa também saber em que 
fase da vida aquele cliente está para oferecer produtos e serviços adequados à sua realidade e 
perspectivas.  
 
A segmentação, portanto, funciona como um tratamento primário para classificar a pessoa física 
no Unibanco, que pode se enquadrar em três diferentes perfis. O chamado cliente especial tem 
renda mensal de R$ 1 mil. Entre R$ 1 mil e R$ 4 mil, é tratado como cliente exclusivo. Acima de 
R$ 4 mil, é considerado Uniclass.  
 
O passo seguinte é procurar conhecer o comportamento do cliente, a partir de dados cadastrais e 
de movimentação da própria conta corrente, obedecendo os parâmetros de privacidade impostos 
pelo Banco Central. A partir desses dados, o banco tem condições de saber se o cliente efetua 
pagamentos em dia, se o saldo fica negativo com freqüência.  
 
Sofisticação até na hora de dividir a clientela  
 
O Banco Itaú procura dar grande atenção à segmentação de mercado. Há mais de duas décadas, 
implantou um sistema de concentração nos diversos segmentos de mercado que a instituição 
atende. Na percepção do banco, trata-se de uma estratégia que permite focar o que é 
fundamental em cada segmento de clientes para oferecer um serviço diferenciado e proporcionar 
satisfação.  
 
Esse tipo de abordagem, na visão do banco, também possibilita desenvolver serviços e produtos 
bancários específicos para melhor atender às necessidades particulares dos segmentos. Dentro 
das operações bancárias, foram criadas seis áreas separadas, cada qual especializada em um tipo 
diferente de cliente.  
 
São elas o Itaú Agências, que atende pessoas físicas; o Itaú Personnalité, para pessoas físicas de 
alta renda; o Itaú Private Bank, para pessoas físicas de alto patrimônio; a Unidade de Pessoa 
Jurídica (UPJ), destinada a pequenas empresas; o Itaú Empresas, dirigido a empresas de médio 
porte; e o Banco Itaú-BBA S.A., para empresas de grande porte.  
 
De acordo com o banco, estas áreas focadas permitem fornecer aos clientes produtos e serviços 
bancários personalizados, que permitem o Banco competir mais eficientemente por clientes em 
cada um desses segmentos.  
 
Segundo a responsável pela gestão de clientes pessoa física da Diretoria de Varejo do Banco do 
Brasil, Morgana Cristina Santos, adotar a segmentação de clientes como estratégia de atuação em 
um mercado, seja qual for, vem da necessidade de atender demandas diferentes de formas 
diferentes, com foco no cliente. Nesse sentido, afirma, o Banco do Brasil segmentou a base de 
clientes pessoa física, observando a complexidade das demandas e o potencial de negócio.  
 
Uma vez concluído o processo de segmentação, foi desenvolvido um modelo de relacionamento 
específico. Nele foi criado, entre outros serviços, o Atendimento Exclusivo, que pressupõe 
atendimento personalizado prestado por gerente de relacionamento treinado para o nível de 
demanda do cliente. O BB criou também ambientes exclusivos nas agências, adequando o 
portfólio de produtos e serviços para atendimento desses clientes.  
 
Entretanto, há outros perfis de clientes que utilizam os serviços bancários com menor 
complexidade, que são plenamente atendidos por equipes de atendimento e canais alternativos.  



 
Divisão feita pelas instituições gera críticas de correntistas à segregação financeira  
 
A segmentação do atendimento bancário pode facilitar a vida do banco e do cliente, mas para uns 
é uma forma de segregação. Ou seja, de distinguir as imensas diferenças econômicas entre os 
clientes. Quem sofre mais é a pessoa física com baixo poder aquisitivo. Com volume de recursos 
expressivo, mesmo que seja pessoa física, o cliente também receberá um tratamento diferenciado 
nos bancos. Da parte dos empresários, sobretudo dos pequenos e médios, o que se ouve é que os 
bancos perderam a principal função: a de fomentador do desenvolvimento econômico.  
 
"Banco é empresa, quer ganhar nas taxas, mas não é correto. Deveria funcionar como 
fomentador, mas não existe fomento. Linha de crédito para ampliar a fábrica não chega a 
empresa do nosso porte. O banco até dá, mas exige garantia de igual valor. Se tivesse essa 
garantia, não precisaria do financiamento. A gente acaba limitado, não cresce porque não tem 
instrumento para isso, não tem financiamento - disse o empresário Amir Slama, dono da Rosa 
Chá (moda praia), empresa de médio porte, também exportadora.  
 
Para ter maior volume de crédito à sua disposição, a Rosa Chá tem conta em quatro bancos: 
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e Safra. "O ideal é trabalhar com um (banco) 
só, mas limitam as operações de crédito. Com quatro bancos temos mais margem de manobra", 
disse Slama.  
 
A variedade de bancos para uma mesma empresa não é apenas uma questão de crédito. A 
empresa também faz a segregação de suas operações bancárias, de acordo com o porte e o perfil 
do banco.  
 
A Pavibloco (blocos e piso), por exemplo, possui conta em dois bancos, o BCN e o Itaú. "O BCN é 
um banco voltado para a empresa, trabalha com financiamento. É o foco deles. Já o Itaú tem a 
unidade de empresas de pequeno e médio portes. Tem gerente para atender; é um segmento 
diferenciado. Dá atendimento no dia-a-dia, tanto para a minha conta pessoal quanto para a da 
empresa. Para financiamento, melhor é o BCN", disse Eduardo Grey, diretor proprietário da 
Pavibloco.  
 
Ele explica que o BCN é o braço do Bradesco voltado a atender empresas, principalmente pelo 
financiamento de equipamentos através do Finame (Financiadora de Máquinas e Equipamentos) - 
programa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "Empresas de 
pequeno porte não pegam financiamento diretamente com o BNDES. Fazem através de um 
intermediário. Tradicionalmente, o negócio dele (BCN) é esse", disse Grey.  
 
Separar recursos pode facilitar o controle  
 
O Grupo Folha Dirigida tem conta em quatro bancos, segundo o diretor financeiro, Waldemar 
Cardozo. No BankBoston movimenta-se a conta das indústrias gráficas; no Banco do Brasil, a 
parte da circulação; no HSBC, gira o dinheiro das assinaturas e do pagamento dos funcionários; 
no Unibanco, circulam os recursos da publicidade. "Cada receita é direcionada para cada banco 
para facilitar a apuração mensal."  
 
Da mesma forma como o Grupo Folha Dirigida faz a segmentação das operações, o diretor 
financeiro observa que em cada banco a empresa é enquadrada em um segmento diferente, 
dependendo do porte da instituição financeira. Ele, no entanto, não soube dizer em que nível o 
Grupo está em cada um dos quatro bancos com os quais se relaciona. Limitou-se a dizer que pode 
não ser um grande cliente para a matriz da instituição, mas no bairro, a empresa se destaca. 
"Somos clientes em potencial nas agências em que temos conta", disse Cardozo.  
 



Quando vai ao banco, dirige-se diretamente ao gerente de pessoa jurídica para o segmento de 
sua empresa. Diz que sempre é bem atendido e que discute com o gerente sobre os 
investimentos da empresa e, quando necessário, sobre financiamento. Além disso, ele próprio 
acompanha as cotações e as nuances do mercado financeiro. Pelo visto, a receita tem dado certo, 
pois segundo o diretor financeiro, a Folha Dirigida jamais teve necessidade de pedir crédito ao 
banco, nem jamais usou conta garantida - cheque especial de pessoa jurídica.Alguns bancos têm 
caixas eletrônicos próprios para pessoas jurídicas. Waldemar Cardozo citou apenas o Uniclass, do 
Unibanco. Ele só vê vantagens na segmentação do atendimento pelos bancos. Não tem críticas a 
fazer.  
 
De acordo com Amir Slama, a maior parte das operações bancárias da Rosa Chá é feita com o 
Banco do Brasil, sobretudo pelas facilidades nos negócios com o exterior. O empresário diz que o 
banco é "super bem organizado, mais atualizado, mais moderno", assim como o Bradesco. 
Inclusive, no Banco do Brasil, há cerca de cinco meses, é atendido por uma agência empresarial; 
no Bradesco, onde também há agências empresariais, ele é um desses clientes há cerca de quatro 
meses. Slama diz que as agências empresariais são menores e que o gerente deve ter entre 10 e 
12 contas para atender. Caso seja necessário, o gerente trás pessoas de outras áreas para 
atender o cliente, tirar dúvidas.  
 
A primeira conta da Rosa Chá, à época uma microempresa, foi aberta há 15 anos atrás na Caixa. 
Conforme os negócios foram crescendo, o banco deixou de poder responder às suas necessidades. 
"A Caixa é super eficiente, mas limitada. Dependem sempre de superintendência. Às vezes, não 
posso esperar 15 dias para uma operação que tem que ser fechada hoje. Os outros bancos têm 
mais autonomia", disse Amir Slama.  
 
Em termos de crédito, os bancos fazem à Rosa Chá antecipações de algo a receber, como 
duplicatas, cheque, cartão de crédito. Segundo Eduardo Grey, da Pavibloco, tanto o BCN quanto o 
Itaú disputam a sua preferência nas operações, além de a área de telemarketing de outros bancos 
com os quais ele não trabalha estarem constantemente tentando conquistá-lo. Como ele, pessoa 
física, também é cliente do Itaú, em um segmento distinto, o Itaú Personalité, Grey observa ter 
benefícios ao tratar de questões da sua empresa na instituição. Um deles é a possibilidade de 
obter um financiamento pelo banco, enquanto ele sabe que empresas de pequeno porte com 
menos de cinco anos de vida.  
 
Melhorar de nível pode não ser o mais satisfatório  
 
Nem sempre a segmentação e a personalização dos serviços representa benefícios para o cliente. 
O descontentamento pode andar lado a lado com o esforço do banco em criar produtos e serviços 
que teriam como objetivo agradar os consumidores. Valéria Souza é um exemplo. É correntista do 
banco Itaú e usava, até o ano passado, os serviços do posto avançado que funcionava na sede da 
empresas em que trabalha.  
 
Em outubro, a agência passou por uma reformulação e foi promovida revisão do status de alguns 
clientes com base na movimentação financeira da conta corrente. Valéria havia acabado de 
comprar um carro, usando o dinheiro da conta corrente, o que ficou registrado como uma grande 
movimentação. Com base nisso, deixou de ser vinculada ao posto avançado do Itaú na empresa e 
passou a ser cliente Itaú Personnalité. A promessa foi a de que teria direito a atendimento 
personalizado e vantagens.  
 
Com a alteração do status da cliente, foi exigida a mudança do número da conta corrente, senha 
e emissão de novo cartão de débito e talão de cheques. Valéria estava para sair de férias quando 
todas essas mudanças ocorreram. Por azar, a gerente da conta foi trocada e a substituta demorou 
quase 20 dias para regularizar a situação da nova conta, no Personnalité.  
 



- Por pouco as férias não foram comprometidas. Mais valeira à pena continuar no Itaú, sem o 
glamour de cliente preferencial. Se eu não tivesse aceito a mudança de status da minha conta, 
poderia sacar o dinheiro para a minha viagem de férias na agência que fica na esquina da minha 
casa - disse Valéria Souza.  
 
A professora universitária Andréa Márcia Leite é um outro exemplo de quem prefere esquecer os 
serviços bancários personalizados. Cansada das filas nas agências, Andréa acabou se rendendo 
aos apelos do Banco 1.  
 
- As ligações eram quase diárias. A pessoa, que se identificava como gerente do banco, mas que 
mais parecia um vendedor, ficava o tempo todo destacando os benefícios que eu poderia obter 
aderindo ao banco. Ele propôs ir à minha casa para um encontro pessoal, já que, segundo me 
informou, o banco seria totalmente virtual, sem um endereço fixo - contou Andréa Leite.  
 
Após o encontro, professora decidiu assinar a proposta e se tornou cliente do Banco 1. Em cerca 
de dez dias, recebeu o cartão de débito e o talão de cheques de uma conta corrente especial. 
"Descobri, também, que o ambiente virtual muitas vezes pode prejudicar a relação entre o cliente 
e o banco".  
 
A constatação da professora universitária foi feita quando precisou conversar com o gerente à 
respeito do limite do crédito da conta especial. "Liguei para o telefone de atendimento do banco, 
que supostamente deveria ser atendido por um gerente, mas senti estar sendo atendida pelo 
pessoal de telemarketing. Reclamei e me disseram que todos os atendentes eram gerentes. 
Sendo que era tudo muito impessoal. Se eu ligasse duas vezes, com intervalos de apenas cinco 
minutos entre as ligações, tinha que contar toda a história. Tudo isso leva tempo. E cheguei a ser 
mal tratada. Durante uma reclamação, uma atendente desligou o telefone na minha cara. O pior é 
não ter um lugar para reclamações da conduta dos supostos gerentes", desabafou Andréa.  
 
Para renegociar a dívida da conta especial, a professora foi encaminhada a uma agência do 
Unibanco e foi orientada que para cancelar a conta deveria entregar uma carta de próprio punho 
na sede do Banco 1, no Rio. "Sendo que ninguém sabia o endereço".  
 
A professora conseguiu renegociar a dívida e cancelar a conta, com a ajuda de um advogado, e, 
desde então, prefere os serviços tradicionais oferecidos por agências não-virtuais dos bancos.  
 
Já a professora de inglês Danielle dos Santos está satisfeita com o serviço preferencial oferecido 
pelo Banco do Brasil. Conta com o suporte de um gerente pessoal e paga uma taxa mensal de R$ 
8 pelos serviços.  
 
- O atendimento por telefone ganhou agilidade com a personalização. antigamente, eu ligava para 
a agência e tinha que falar com várias pessoas. Agora, baste eu me identificar, dizendo o número 
da minha conta corrente. Sempre sou atendida pelas mensas pessoas. Assim, o banco ganha em 
agilidade e conquista a fidelidade do cliente - destacou Danielle dos Santos.  
 
Prós e contras  
 
Prós  
 
>> O produto é estruturado de tal forma para ser mais atraente a um determinado tipo de cliente  
 
>> Para o banco, oferecer um produto dirigido a um segmento significa reduzir custos e obter 
resultados mais satisfatórios  
 
>> No atendimento personalizado existe um gerente exclusivo altamente especializado para 
atender o cliente  



 
>> O atendimento via telefone, caixas eletrônicos e Internet é mais ágil e prático para o cliente, 
que pode acessar os serviços do banco fora de sua agência  
 
>> O fator renda é usado pelo banco para segmentar os clientes  
 
>> Investir em processos de segmentação e personalização oferece vantagem competitiva para o 
banco no longo prazo  
 
>> Através de um tratamento personalizado, o banco pode identificar com mais facilidade 
mudanças capazes de surpreender e satisfazer o cliente  
 
Contras  
 
>> Dificuldade para adquirir produtos que não são dirigidos para determinado tipo de cliente  
 
>> Um produto dirigido, se tiver pouca aceitação por parte do público-alvo potencial, dificilmente 
poderá ser oferecido a outros tipo de público  
 
>> No atendimento segmentado, o gerente não é exclusivo e não conta com o mesmo grau de 
especialização  
 
>> O atendimento fora da agência tende a ser impessoal e o cliente tem a impressão de estar 
acessando um serviço de telemarketing de vendas  
 
>> A classificação a partir da renda é percebida pelo cliente como forma de discriminação por 
parte do banco  
 
>> Os investimentos em segmentação e personalização são elevados e contínuos  
 
>> Se as mudanças identificadas através do tratamento personalizado não puderem ser 
implementadas, o banco corre o risco de ter clientes importantes insatisfeitos  
 
Esvaziar agências é o objetivo  
 
Nos últimos 10 anos, pelo menos, o setor bancário segue uma tendência de reduzir o atendimento 
nas agências. O atendimento personalizado e segmentado seriam formas de tornar o atendimento 
virtual e telefônico menos impessoal, mas que na visão da responsável pela gestão de clientes de 
pessoa física da diretoria de Varejo do Banco do Brasil, Morgana Cristina, cumprem a função de 
proporcionar ao cliente conveniência e agilidade para solucionar necessidades considerando as 
pressões de tempo que existem hoje.  
 
- É uma tendência que se observa não somente no setor bancário e sim em todos os prestadores 
de serviço, uma vez que o fator tempo é cada vez mais crítico. Portanto, a multiplicidade de 
canais de relacionamento eletrônicos e/ou virtuais (Internet, terminais de auto-atendimento, 
centrais telefônicas, serviços de short message) busca atender essa realidade. O atendimento 
pessoal se inclui entre as opções que o cliente possui - acrescentou.  
 
A indústria financeira usa nomenclaturas que não são padronizadas entre os bancos. No caso do 
BankBoston, por exemplo, segmentar é algo mais do que identificar diferentes públicos. De acordo 
com a superintendente de marketing Claudia Pagnani, trata-se de uma estratégia porque o banco 
atua somente com pessoas físicas de alta renda.  
 
- O Uniclass, por exemplo, é uma classificação para um pequeno grupo dentro de um grupo maior 
de clientes do Unibanco. O mesmo acontece com o Prime, do Bradesco e com o Personnalité, do 



Itaú. Mas é diferente quando o varejo quer atuar em diferentes segmentos de renda do que um 
banco já voltado totalmente para um segmento, como é o caso do BankBoston - alegou.  
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