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Bom desempenho da economia, diversidade de tipos de fundos de investimento e complexidade 
cada vez maior das aplicações fazem a procura pelo serviço de consultoria financeira crescer este 
ano. 
 
É fácil encontrar uma pessoa disposta a correr mais riscos investindo em um fundo DI ou alguém 
que quer poupar durante quatro ou cinco anos para comprar um apartamento aplicando em um 
fundo de longo prazo voltado à aposentadoria. Para não cair nesses tipos de erros comuns, cada 
vez mais pessoas procuram os serviços de empresas especializadas em indicar o tipo de 
investimento ideal, de acordo com o perfil de risco e os objetivos de cada um - as consultorias 
financeiras. 
 
A expansão de gestores independentes, que desenvolvem novos tipos de fundos, geralmente mais 
sofisticados, é outro fator que aumenta a necessidade do investidor procurar ajuda de alguém que 
saiba decifrar as tendências e de uma forma simples mostrar o que serve ou não para ele. Soma-
se a isso o crescimento da economia que aumenta a quantidade de dinheiro em circulação e, 
consequentemente, a necessidade de ter informações mais detalhadas sobre qual é o melhor 
destino para os recursos. Pelas estimativas dos consultores ouvidos pelo Valor, a procura pelos 
serviços nos últimos meses cresceu entre 50% e 80%. Apesar de a economia ter patinado no 
primeiro trimestre, eles afirmam que a procura continua aquecida e que a briga com os grandes 
bancos para conquistar esses clientes no que se refere à orientação deve continuar sendo grande. 
 
A Investmate, consultoria financeira dos mesmos sócios do site Fortuna, vem registrando esse 
interesse maior por orientação. Sem abrir números, até por uma questão estratégica frentes aos 
seus concorrentes que também mantêm suas carteiras de clientes guardadas a sete chaves, o 
sócio Marcelo D'Agosto afirma que a procura neste início de ano foi 80% maior frente ao mesmo 
período de 2004. A maior parte dessas pessoas recebeu um dinheiro extra - pelo crescimento 
econômico, pela venda de um imóvel ou empresa e até pela distribuição de dividendos - e não 
sabe onde aplicá-lo. 
 
"Geralmente são pessoas com nível superior, bem-sucedidas e que exigem respostas mais 
qualificadas do que aquelas que conseguem conversando com o gerente do banco em que têm 
conta", diz D'Agosto. Essas pessoas têm um poder aquisitivo maior que a média, mas ainda não o 
suficiente para serem atendidas de forma personalizada pelo segmento private dos bancos. "As 
carteiras variam entre R$ 100 mil e R$ 1 milhão", completa D'Agosto. 
 
Além da situação econômica mais favorável, há uma quantidade grande de mudanças no setor de 
investimentos - como imposto de renda decrescente conforme o prazo da carteira e o tempo de 
aplicação, conta-investimento, Tesouro Direto e a nova regra de fundos criada pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) - que torna muito difícil o investidor analisar tudo sozinho e decidir com 
segurança onde irá aplicar. 
 
Uma pesquisa feita pelo Ibope a pedido da Associação Nacional dos Bancos de Investimentos 
(Anbid) comprova a insatisfação dos investidores com o tipo de tratamento que recebem dos 
grandes bancos. A pesquisa mostra que, apesar de 89% das pessoas entrevistadas aplicarem em 
fundos de bancos de varejo, apenas 54% procuram os gerentes dessas instituições para obter 
informações. A explicação mais provável para isso é o fato que apenas 41% dos entrevistados 
afirmam que no momento da aplicação receberam algum tipo de orientação sobre os objetivos e 
riscos do investimento escolhido. E 26% dos entrevistados responderam que foi indicado a eles o 
fundo do banco que mais rendeu, sem maiores questionamentos. Para 6%, foi indicado o fundo de 
interesse da instituição. "Os bancos ensinam equivocadamente que mais importante que o risco 
embutido na aplicação, é o retorno que ela proporciona", aponta D'Agosto. 
 



A pesquisa também mostra que apesar de as pessoas não estarem satisfeitas com a orientação 
dos bancos, elas ainda estão longe do caminho certo. Entre os entrevistados, 10% pegam 
indicações de investimentos com parentes ou amigos. E apenas 2% utilizam os serviços dos 
consultores financeiros. "O amigo sempre avisa a melhor hora de comprar, mas esquece de ligar 
para avisar a hora de vender", diz o sócio da Quadrante Investimentos Marcelo Audi. 
 
Criada há dois anos por três executivos do mercado financeiro - Marcelo Audi, Luiz André Rabello 
e Edson Inácio da Silva - a Quadrante registra um movimento crescente de pessoas interessadas 
em orientação. Audi acredita que o aumento de novos tipos de investimentos, aliado a uma 
complexidade cada vez maior desses produtos, estão impulsionando a procura por ajuda de 
consultores. "É um serviço de alfaiataria em que montamos uma carteira sob medida para o perfil 
de risco de cada cliente", diz Audi. Além das pessoas insatisfeitas com a orientação do banco ou 
dos amigos, há clientes que antes cuidavam eles mesmos do dinheiro e tinham de acompanhar de 
perto a economia para depois decidir em qual fundo aplicar. "Esse investidor percebeu que 
precisava de um dia de 48 horas para trabalhar e ainda fazer tudo isso", diz Audi. 
 
As consultorias trabalham com duas formas de remuneração. Algumas cobram um preço fixo do 
próprio cliente, como a Investmate e a Quadrante Investimentos. Outras não cobram do 
investidor, mas em compensação recebem uma parte da taxa de administração dos fundos que 
indicam - o que é conhecido no mercado como "rebate". Há uma discussão sobre qual o nível de 
imparcialidade no aconselhamento feito pelas empresas que recebem rebate das administradoras 
de recursos que indicam. "Quando é o cliente que paga, não paira dúvida de que o consultor está 
indicando o que é melhor para o investidor e não carteiras onde possa receber rebates maiores", 
diz Marcelo Audi, da Quadrante. 
 
O investidor parece disposto a pagar pelo diferencial. As consultorias têm se expandido, em 
especial nas cidades distantes de São Paulo, com grande potencial de crescimento econômico, diz 
o diretor executivo da BI Invest, Reinaldo Zakalski. Lançada em 1999 e hoje com cerca de mil 
clientes ativos, a BI Invest tem escritórios em São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e 
Brasília, e deve abrir em breve filial em Sorocaba. Em meio ao mercado aquecido, a empresa 
estuda também abrir escritórios em bairros de São Paulo, como Santana e Tatuapé, e ainda na 
Grande São Paulo, em municípios como Santo André e São Bernardo do Campo. "São espaços 
consultivos mais próximos do investidor, facilitando o deslocamento", diz Zakalski. 
 
Aberta ao mercado em 2001, a MCA Economy tem cerca de 200 clientes ativos. Segundo o sócio-
estrategista, Carlo Moratelli, a consultoria apresenta crescimento anual de cerca de 50%. Em 
2004, a retomada do crescimento econômico fez com que a captação nos últimos meses do ano 
fosse recorde. "Os bônus recebidos por empresários tiveram uma participação importante no total 
captado", afirma o executivo, que sustenta em seu currículo passagens pelo Banco Itaú e pelo 
Lloyds Bank. 
 
Mas o serviço não é procurado apenas em períodos de expansão. Segundo Moratelli, a consultoria 
não parou de crescer em 2002 (em meio à crise pré-eleitoral), com investidores assustados pela 
volatilidade até mesmo de produtos mais conservadores como os fundos DI. "Só não somos 
procurados em momentos de mercados acomodados, que não se movimentam para nenhum 
lado", lembra ele. 
 
As previsões positivas não significam, porém, que não há obstáculos a superar. A forte fidelidade 
de clientes de alto poder aquisitivo ao seus bancos de origem é um deles. Outro é o vaivém de 
investidores. Há cerca de três anos, diz Moratelli, muitas pessoas buscaram as consultorias, 
dispostas a aplicar em multimercados. "Muitos se desapontaram e voltaram para seus bancos", 
diz. Além disso, os profissionais do setor avaliam que têm surgido mais concorrentes do que 
novos clientes no mercado. Para sobreviver, dizem eles, será preciso um leque de serviços que vá 
muito além do "feijão com arroz" representado pela alocação de recursos. 

 



Leia Mais 
 
Formas de remuneração podem criar conflito de interesse 
De São Paulo  
 
A remuneração pelos serviços prestados por uma consultoria financeira é um assunto delicado na 
área, em especial porque envolve a independência do profissional em relação às indicações que 
faz ao investidor. Para alguns especialistas, a melhor forma de resguardar a imparcialidade do 
consultor é estabelecer um preço fixo, cobrado por consulta ou por contrato. Não há nada de 
errado, no entanto, no fato de o consultor ser remunerado pelo próprio gestor dos fundos que 
indica - no que é conhecido como rebate -, desde que o investidor saiba disso. 
 
Na maioria dos casos, as consultorias lançam mão das duas formas de cobrança, a depender do 
tipo de serviço que prestam ao aplicador. A BI Invest é assim. Na administração de carteiras - 
contratos nos quais os clientes autorizam a consultoria a gerir um determinado valor como bem 
entender - a cobrança é feita por meio de uma taxa acertada de acordo com a performance das 
aplicações. Já na alocação de recursos - com base em produtos de bancos com os quais a BI tem 
parceria - a remuneração vem de parte da taxa de administração cobrada por esses fundos. "Eu 
digo aos clientes que os gestores indicados são meus parceiros e que recebo um porcentual da 
taxa de administração cobrada", diz o diretor da consultoria, Reinaldo Zakalski. "Do contrário, 
seria antiético." 
 
Na MCA Economy, a remuneração pode ser um porcentual do patrimônio do cliente ou um valor 
fixo cobrado, por exemplo, nos casos de administração de orçamentos familiares. Carlo Moratelli 
não nega que, misturados a outros fundos em que não há rebate, a consultoria também oferece 
fundos em que recebe um porcentual da taxa de administração. Nestes casos, diz ele, o rebate é 
descontado do orçamento apresentado ao cliente. "Mas como no momento de montar a carteira 
sugerimos fundos com e sem rebates em decisões tomadas junto com o investidor, não vemos 
necessidade de que ele saiba em quais fundos recebemos parte da taxa para não influenciá-lo", 
diz Moratelli. 
 
Para Reinaldo Zakalski, qualquer que seja o modo escolhido de remuneração, as consultorias se 
diferenciam de outros serviços - como os prestados pelas áreas private dos bancos - por oferecer 
diversificação ao cliente. "O private bank não vai escapar de vender um fundo do banco", diz. 
Marcelo D'Agosto, da Investmate - remunerada pelo cliente -, diz que não é bem assim. Para ele, 
uma consultoria que recebe rebate jamais vai indicar um fundo sobre o qual não vai receber parte 
da taxa de administração, ainda que este seja o produto ideal para o cliente. 
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