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No private banking global, tendência é de fusões e incorporações, diz pesquisa da Price.  
 
O mercado global de gestão de fortunas deverá passar por um processo de consolidação nos 
próximos anos. É o que mostra uma pesquisa da PricewaterhouseCoopers com os principais 
executivos de private banking de 130 entidades financeiras de 30 países.  
 
Segundo o levantamento - que é realizado a cada três anos, a fim de obter uma visão global das 
tendências e desafios do setor -, operações de fusões e aquisições e joint ventures ganham 
importância, uma vez que as áreas de private banking buscam incrementar a oferta de produtos, 
alcançar ganhos de escala e sobreviver em um ambiente de competição cada vez mais acirrada, 
no qual tamanho passa a ser decisivo.  
 
No Brasil, incluído pela primeira vez na pesquisa (realizada desde 1993), a expectativa é de que 
um novo processo de consolidação ocorra num prazo de cinco anos, afirma João Santos, sócio 
responsável pela área de "investment management" da Price no Brasil. Com isso se repetiria o 
que aconteceu na virada da década, com a saída de bancos estrangeiros do País.  
 
Na disputa pelo dinheiro dos ricos, foco nas necessidades do investidor, produtos adequados, 
qualidade de serviços e capacitação do staff tornam-se fundamentais. Mesmo porque, segundo a 
pesquisa, não há espaço para que todos saiam vitoriosos, ainda que os executivos estimem 
crescimento de pelo menos dois dígitos para seus negócios.  
 
Do total de recursos administrados no mundo inteiro, a maior parte está nas faixas de clientes 
com investimentos de US$ 500 mil a US$ 5 milhões (32%) e de US$ 5 milhões a US$ 50 milhões 
(30%).  
 
Aumenta a disputa pela gestão de fortunas 
  
A tendência é de fusões e aquisições, revela pesquisa da Price em 30 países, Brasil incluído.  
 
O mercado global de private banking e wealth management (gestão de fortunas) deve passar por 
um processo de consolidação nos próximos anos, aponta pesquisa da PricewaterhouseCooperscom 
os principais executivos de 130 entidades financeiras ao redor do mundo. Segundo o 
levantamento - que é realizado a cada três anos a fim de obter uma visão global das tendências e 
desafios do setor -, operações de fusões e aquisições e joint ventures ganham importância, uma 
vez que as áreas de gestão de fortunas buscam incrementar a oferta de produtos, alcançar 
economias de escala e sobreviver em um ambiente de competição acirrada.  
 
No Brasil, que foi incluído pela primeira vez na pesquisa (realizada desde 1993 pela Price), a 
expectativa é de que um novo processo de consolidação ocorra num prazo de cinco anos, assim 
como acontecera há alguns anos, com a saída de bancos estrangeiros do País. De acordo com 
João Santos, sócio responsável pela área de Investment Management da Price no Brasil, há 
espaço para novas aquisições, principalmente de gestoras de recursos menores. "Haverá um 
processo de seleção natural."  
 
A disputa pelo mercado se dará, segundo a pesquisa global da Price, em um ambiente de 
otimismo por parte dos executivos, que estimam taxas de crescimento de dois dígitos tanto para 
suas receitas quanto para os recursos sob admistração. A expectativa é de incremento anual de 
13% para os próximos três anos, acima da previsão de crescimento do mercado, de 7,5% por 
ano.  
 



O aumento da receita, acreditam os entrevistados, deverá vir majoritariamente de negócios 
realizados com clientes atuais (com uma participação de 27% no crescimento) e aqueles 
"roubados" da concorrência (19%). A entrada de novos investidores no mercado de private 
banking deverá contribuir com 18% da evolução. Fusões, aquisições e parcerias serão 
responsáveis por 15% do incremento.  
 
A Price alerta que nem todos, naturalmente, sairão vitoriosos. Nesse contexto, segundo Santos, 
diferenciação passa a ser um fator-chave na busca por mercado. Para o executivo, foco nas 
necessidades do investidor, produtos adequados, qualidade de serviços e capacitação do "staff" 
ganham importância e destacam-se entre as áreas que mais precisam de investimentos e que são 
fundamentais para elevar a rentabilidade do negócio. Isso porque a percepção dos entrevistados 
para os próximos três anos é de que, apesar do crescimento, as margens estão cada vez mais 
apertadas: 32% esperam redução das margens; só 18% acreditam em aumento.  
 
Do total de entrevistados, 77,7% mantêm uma análise segmentada de sua base de clientes. Se 
levado em conta um cenário de três anos à frente, 87,4% informaram que pretendem adotá-la. 
Do total de recuros sob gestão, a maior parte (32%) está na faixa de investimentos de US$ 500 
mil a US$ 5 milhões. As aplicações entre US$ 5 milhões e US$ 50 milhões representam 30% do 
total. Já os investimentos de US$ 100 mil a US$ 500 mil e os superiores a US$ 50 milhões 
correspondem a 19%, cada.  
 
A maior parte atualiza os dados de maneira informal, mas 31,6% das organizações pesquisadas 
renovam anualmente seu cadastro de clientes. "Esses procedimentos são fundamentais tanto para 
identificar o cliente e suas necessidades quanto para evitar riscos regulatórios e  
 
de reputação", afirma Santos. Administração do risco  
 
Outro ponto levantado pela Price é que uma parcela relevante dos entrevistados (36%) não está 
familarizada com a política de gestão de risco de prestadores de serviços, como as instituições 
que atuam nas áreas de controladoria e custódia. Por outro lado, a perspectiva dos executivos é 
de que a área de gestão de risco, hoje encarada como um mero instrumento para evitar perdas, 
passará a ser fundamental para trazer valor ao negócio e também para conquistar investidores. 
"Essa é uma tendência tanto no mercado internacional quanto local", informa Santos.  
 
No Brasil, destaca o executivo, isso passa a ser particularmente relevante, se consideradas as 
recentes alterações por que passou a indústria de fundos, que trataram tanto da regulamentação 
do setor quanto da estrutura tributária.  
 
A pesquisa ouviu participantes de mais de 30 países. Dos entrevistados, 72% são da Europa, 12% 
da Ásia e 16% da Américas. No Brasil, cuja amostra corresponde a 34% dos pesquisados nas 
Américas e 6% do total, foram entrevistados oito executivos de entidades financeiras, que 
representam 70% do mercado local. 
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