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Meus investimentos Unibanco, Bradesco, Itaú e HSBC buscam clientes do chamado "middle 
market". 
  

Esqueça as filas estressantes, horas em pé à espera de um atendente, catracas eletrônicas 
inconvenientes. Tudo o que remete ao desagradável ritual de ir a um banco pode deixar de ser 
um suplício para quem tiver renda de R$ 4 mil ou, em alguns casos, de R$ 8 mil. São os 
chamados clientes "middle market". Em São Paulo, a Avenida Faria Lima é o campo de batalha 
desses bancos. A cada esquina surge uma nova agência dedicada a esse público: Uniclass, Itaú 
Personnalité, Bradesco Prime e HSBC Premier. Todos cortejam clientes bem-sucedidos no varejo, 
mas que não chegam a ser "private". Levando-se em conta apenas os quatro bancos de varejo 
(Bradesco, Itaú, Unibanco e HSBC) já há 730 mil clientes nesse nicho. 

A briga promete ser boa principalmente para o consumidor, que pode escolher diante de tantas 
tentativas de sedução. E no segundo semestre as opções devem aumentar: informações do 
mercado são de que Santander e ABN Amro preparam-se para cortejar esses clientes vips. Para 
quem se encaixa no perfil, ir à Av. Faria Lima ajuda na escolha. Logo na entrada de uma dessas 
agências, atrás de um balcão de mármore ou madeira nobre, uma simpática atendente encaminha 
o cliente ao gerente. Se ele estiver ocupado? Ótimo. Num ambiente aconchegante, um confortável 
sofá, uma TV de 33 polegadas o aguarda. Assim como copeira para cafezinhos, chás e águas. 
Dependendo do banco, até um recheado frigobar pode estar à disposição.  

Os mimos e paparicações chegam também aos cartões. O logotipo para o cliente vip é diferente. 
Serviços e investimentos fogem do convencional. Mas o ambiente das agências é a melhor 
tradução do conceito de sofisticação e exclusividade. "O layout materializa toda a proposta de 
valor e personalização que queremos passar", afirma Júlio Tabuaço, diretor-comercial do 
Personnalité. "A idéia é transmitir, pela linguagem visual, uma sensação de privacidade, conforto, 
conveniência e segurança" , completa Élio Boccia, diretor-executivo de administração do 
Unibanco.  

Pioneiro com o serviço Uniclass, o banco investe pesado. E tem sido o mais bem-sucedido: atraiu 
480 mil clientes (renda acima de R$ 4 mil). Para manter esses correntistas fiéis, o banco foi 
também um dos primeiros a criar agências exclusivas. A mais grandiosa delas deve ser 
inaugurada dia 21 - e exatamente na Faria Lima. Para isso, uma antiga agência foi transformada 
em Uniclass. Na repaginação dos 820 m², foram gastos R$ 984 mil. Apenas no Rio havia até 
agora uma agência Uniclass, na Av. Rio Branco. "Mas a da Faria Lima será a primeira com um 
ambiente para pessoa física e outro para jurídica", diz Élio Boccia. 

Na agência paulistana, os clientes terão espaços para reuniões, assessoria para investimentos e 
business center. "Um cliente Uniclass que está em outra cidade, por exemplo, pode ter toda a 
infra-estrutura necessária, como telefone, internet, notícias e etc", lembra o diretor de 
segmentação do Unibanco, Eduardo de Castro. Outro diferencial é a possibilidade de abertura de 
conta e de investimentos no exterior, que a maioria dos bancos só coloca ao alcance dos clientes 
"private". "Já começa a haver uma demanda do cliente Uniclass por informações sobre isso", diz 
Castro.  

Alguns quarteirões adiante, o cliente que tiver renda acima de R$ 5 mil pode entrar numa das 
agências Personnalité, do Itaú. Ali, o foco é na consultoria financeira e em produtos financeiros 
diferenciados. Com quase 110 mil clientes, um dos diferenciais do Personnalité é o tamanho da 



rede de agências. "Esse segmento cresceu 68% no ano passado", comemora o diretor do Itaú 
Júlio Tabuaço.  

Outro que chega à Faria Lima é o Bradesco Prime. Um dos últimos a lançar a segmentação (renda 
acima de R$ 4 mil), o banco está animado com o potencial. "Já temos 60 mil clientes no Prime", 
diz Eliza Sganserla, diretora do Prime. Segundo ela, uma pesquisa indica que há cerca de 500 mil 
clientes Prime potenciais. "O cliente Prime tem oito fundos exclusivos, cesta diferenciada de 
tarifas, serviço de courier e site exclusivo na internet, com consultor financeiro on-line", lembra a 
diretora.  

Frente a concorrência, o HSBC não perdeu tempo e remodelou uma de suas agências na Faria 
Lima para transformá-la em mais um dos espaços exclusivos para clientes Premier. Os chamados 
Premier Centers serão 13 até o fim do ano e já englobam um universo de 75 mil clientes com 
renda acima de R$ 8 mil ou investimentos de R$ 50 mil. Entre as estratégias para crescer estão 
investidas em praças pouco exploradas. "Abrimos um Premier Center em Belém, onde não temos 
nenhum concorrente direto", diz Regina Motta, diretora de segmentação do HSBC. Os clientes 
contam, além dos mimos do dia-a-dia, com o "Chá das Cinco". "É um happy hour financeiro, com 
palestras de temas atuais com especialistas convidados. Mas como somos um banco inglês, 
decidimos fazer a moda inglesa, com todo o ambiente e ritual típico do chá ", diz. 

No HSBC, o conceito é mundial. O padrão é o mesmo nos mais de 200 espaços em 29 dos 80 
países em que o banco atua. No Brasil, já são nove Premier Centers e a previsão é da inauguração 
de quatro novos espaços até o final do ano.  
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