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É exigindo que se recebe. Foi assim que investidores que não se enquadravam no perfil private — 
de grandes fortunas — conseguiram algumas das vantagens que antes estavam restritas aos 
clientes mais ricos. E agora os bancos estão investindo pesado na conquista e fidelização dos 
chamados clientes emergentes — dois milhões de pessoas com ganho mensal entre R$ 4 mil e R$ 
6 mil e capacidade de investir cerca de R$ 50 mil ao ano.  
 
No Bradesco Prime, o atendimento é personalizado 
 
Depois do Unibanco Uni Class, Itaú Personnalité e da consultoria de investimentos Maxblue, agora 
é o Bradesco que entra no páreo, com o lançamento do Bradesco Prime. Se, por um lado, os 
bancos ganham ao gerir grandes quantias, por outro, os clientes recebem em troca atendimento 
exclusivo, descontos em taxas de administração, fundos de investimento especiais e taxas de 
crédito reduzidas. Os mimos incluem até serviços de assistência técnica de eletrodomésticos e 
chaveiro, além de tradutor de textos.  
 
— Criamos internet banking e oito fundos de investimento exclusivos para este público 
diferenciado, oferecendo redução de taxas. Temos ainda central telefônica própria e gerentes 
exclusivos — detalha a diretora do Bradesco Prime, Maria Eliza Sganserla.  
 
No Maxblue, assim como nos outros, analistas avaliam o perfil de cada cliente. A partir daí, 
definem a melhor estratégia de investimento, com prazos e produtos diferenciados. Há ainda 
redução do mínimo a ser aplicado.  
 
— Nossos clientes podem investir a partir de R$ 5 mil. Se eles fossem aplicar diretamente com 
alguns dos oito bancos que fornecem nossos fundos, teriam que dispor de R$ 100 mil — explica o 
superintendente de Marketing do Maxblue, Octávio Faria.  
 
Os clientes dão a palavra final nas aplicações, mas o objetivo do atendimento é deixá-los livres e 
despreocupados. Para isso, os bancos contam com programas de computador que fazem 
monitoramento constante nas contas correntes. O programa identifica até a sobra de alguma 
quantia de um mês para o outro, para que seja realizado um novo investimento.  
 
— Nossos gerentes ligam para o cliente, explicam em que é melhor investir e fazem todo o 
trabalho — conta a superintendente Uni Class, Andréa Genovesi, que administra a conta de 550 
mil clientes enquadrados nesta categoria.  
 
Outra preocupação dos bancos é qualificar seus clientes, oferecendo grande leque de informações. 
Na última semana, o Itaú Personnalité promoveu um seminário sobre os rumos da previdência no 
Brasil, sem qualquer custo para a clientela.  
 
— Este cliente quer tratamento diferenciado, então, o convidamos para eventos culturais de seu 
interesse e até abrimos nossas agências para exposições de obras de arte — diz o diretor de 
contas do Itaú Personnalité, Júlio Tabuaço. 
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