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Unibanco leva o conceito de "wealth management" para suas agências e quer revolucionar o 
atendimento bancário no país.  

Quando outubro chegar, 500 clientes que estão nas agências do Unibanco e pertencem ao 
segmento Uniclass (clientes com renda entre R$ 4 mil e R$ 10 mil e com patrimônio a partir de R$ 
200 mil) serão chamados para uma conversa. Um consultor de investimentos dirá a cada um 
deles o que fazer para cruzar a fronteira da fortuna nos próximos anos.  

Se tiver um título de capitalização do Unibanco, o consultor deixará claro que este é um produto 
que não gera riqueza. Se ele tiver aplicações em caderneta de poupança o consultor dirá que este 
é um caminho que dificilmente o deixará rico nos próximos anos.  

O consultor vai orientá-lo também na escolha dos seus fundos de investimentos. E, neste caso, 
não estará restrito ao cardápio da Unibanco Asset Management (UAM), a empresa do grupo 
responsável pela gestão de investimentos. Nasce em outubro a Unibanco Consultoria, empresa 
responsável por vasculhar o mundo todo atrás de bons gestores para oferecer aos seus clientes.  

Trata-se do início do que deve ser uma revolução no Unibanco e no próprio atendimento bancário 
do país, já que a concorrência também deverá se mexer. Afinal, este seleto público é formado por 
249 mil brasileiros com potencial para enriquecer, se tiver a orientação adequada para gerir seu 
patrimônio.  

Este é o conceito de "wealth management", que em economias mais desenvolvidas já foi 
implementado há alguns anos e que agora chega ao Brasil para o público que está nas agências 
bancárias. Há cerca de um ano, esta filosofia vem sendo implementada com sucesso na área 
private do Unibanco (clientes acima de R$ 2 milhões).  

É uma mudança cultural importante na vida dos investidores brasileiros que diariamente se 
empanturram de produtos bancários, de seguros a fundos de investimentos, com taxas de 
administração altíssimas, de poupança a títulos de capitalização, cujo maior comprometimento é 
com a receita do banco e não com a necessidade do cliente. Até o fim do primeiro semestre de 
2004, o Unibanco espera que oito mil clientes Uniclass já estejam sendo atendidos por seus 
consultores. E, até o fim do ano que vem, ele deverá seguir para outras praças além do Rio e São 
Paulo.  

O que credencia um cliente a entrar para o grupo "wealth" não é o tamanho do seu patrimônio ou 
sua renda. "Wealth não é uma segmentação da clientela por renda, é um conceito, uma filosofia", 
diz Cesar Sizenando, presidente da Unibanco Asset Management, do Unibanco Private Banking e o 
primeiro na hierarquia do "wealth management".  

O que faz um cliente passar a público de "wealth management" é ele começar a ser um poupador 
e não um tomador de empréstimo. "O conceito de wealth é a forma pela qual você passa a 
enxergar o seu cliente", diz Sizenando. Por isso, "wealth management" está mais ligado ao 
conceito de ciclo de vida do que exclusivamente ao volume de dinheiro que o cliente tem para 
investir.  

"Imagina conhecer o Bill Gates quando ele ainda estivesse começando seu negócio na garagem da 
casa dele", diz Sizenando. "Bill Gates quando começou não tinha nem mesmo US$ 1 milhão, mas 
você já estaria olhando para ele como alguém com potencial para ser um dos homens mais rico 
do mundo", acrescenta.  



Por isso, o Unibanco está investindo alguns milhões de dólares em tecnologia, pessoal e 
marketing para este segmento (a campanha publicitária começa no próximo domingo). Não 
porque quer conquistar os milionários, mas sim porque quer achar os futuros milionários. O time 
que vai implementar o conceito de "wealth management" no Unibanco está habilitado a detectar 
os candidatos a Bill Gates.  

Sizenando diz que foi feito um mapeamento detalhado do Brasil para identificar onde estão os 
candidatos a milionários. "Nosso projeto de desenvolver o 'wealth' levou um ano e vai ao detalhe 
de saber em que região da cidade a riqueza está, qual o epicentro da riqueza, chega a este nível 
de mapeamento", diz.  

O trabalho constatou, por exemplo, que a riqueza em São Paulo é altamente concentrada na 
região dos Jardins, Morumbi e Pinheiros. Mas também identificou bairros, como Santana (zona 
Norte paulistana) e Anália Franco (zona Leste), onde o número de pessoas ricas começa a 
aumentar, em geral composto por comerciantes e pequenos e médios empresários.  

A estrutura de "wealth managment" não cuidará apenas de investimentos financeiros, mas dará 
assessoria aos clientes em diversas áreas, como planejamento sucessório, tributário, 
previdenciário, imobiliário etc.  

Celso Scaramuzza, vice-presidente do Unibanco Private Banking, traz na bagagem a experiência 
de ter implementado com sucesso o conceito para o público private.  

O Unibanco, embora não seja o maior banco do país, tem hoje um dos maiores patrimônios 
administrados no segmento private, maior até mesmo do que grandes bancos brasileiros. Para 
Scaramuzza, o tamanho do private banking do Unibanco é resultado de uma administração ativa 
neste segmento, com a implementação de inovações internacionais.  

 

Continuação: 

"Eu aconselho e você dá a palavra final" 

Cesar Sizenando, presidente da Unibanco Asset Management e do Unibanco Private Banking e 
idealizador da implementação do conceito de "wealth management" na instituição, diz que o 
modelo de private no mundo todo está mudando e que seria um erro estratégico ficar preso ao 
modelo antigo. O caráter confidencial desta atividade, que era o pilar do private banking, já não é 
mais requisito básico para se ter sucesso nessa área.  

Valor: O sigilo não importa mais?  

Cesar Sizenando: Ele continua sendo importante, mas não é só isso. Se você olha a evolução 
desta indústria nos últimos 50 anos, vê que o conceito de sigilo e apenas proteção de ativos evolui 
para aconselhamento e busca de performance. Começa surgir todo um ambiente que é propício 
para você levar um serviço mais amplo, mais sofisticado. Digo sofisticado não apenas em relação 
a produtos de investimentos, mas na avaliação das necessidades do cliente. Não é apenas 
perguntar quanto dinheiro você tem para investir. Você passa a olhar os interesses pela 
perspectiva do cliente, incluindo família e tudo o que está a volta dele.  

Valor: E por que esta mudança?  



Sizenando: O sigilo foi muito importante num momento onde o mundo, tanto a América Latina, 
quanto EUA e Europa viviam conflitos. A insegurança política faz com que o caráter confidencial 
desta atividade seja de extrema importância. Nos anos 70 e 80, no Brasil, era muito importante 
privilegiar o sigilo em detrimento da performance. O cliente estava preocupado em manter o seu 
dinheiro, não importava a rentabilidade. Nos anos 90 o Brasil muda, ocorre a abertura política e 
econômica e junto com elas vem a abertura do mercado financeiro. O governo permite que o 
brasileiro, que não podia ter cartão de crédito internacional e só podia sair do país com US$ 500, 
passe para um ambiente em pode até ter uma conta declarada no exterior. Isso mudou a 
necessidade da oferta. Mudou o modelo do private.  

Valor: Como o Unibanco se posicionou neste cenário de mudança?  

Sizenando: Nosso private cresceu muito nos últimos cinco anos porque conseguimos atender o 
cliente nesta nova fase. Fizemos uma revolução e levamos para o público private uma oferta 
diferente da concorrência. Em 1998, criamos a diretoria de investimento exclusiva. A concorrência 
está começando a fazer isso apenas agora. É uma área de pesquisa, de opinião, definição de 
política de investimento e execução com total independência do resto do banco.  

Valor: Qual o modelo da diretoria de investimentos?  

Sizenando: Na maior parte das outras instituições, o private é apenas uma área de distribuição de 
produtos do banco e não de opinião. E essa é o segredo da diretoria de investimentos, ela tem 
inteligência própria e pode inclusive rejeitar produtos do banco. É uma área de análise que está 
vendo o Brasil e o mundo inteiro. Todos os integrantes tem MBA no exterior, são altamente 
qualificados e estão sempre fazendo análise do cenário macroeconômico interno e externo e 
formando opinião. Eles identificam como as classes de ativos se comportarão em conjunto, e aí 
monta-se uma política de investimentos para diferentes perfis de aceitação a risco. O Unibanco 
pode hoje ser o líder do lançamento de uma securities no mercado e o private não comprar. A 
maior parte dos outros bancos é mandatório. Em especial os estrangeiros que fazem gestão 
discricionária.  

Valor: O que é uma gestão discricionária?  

Sizenando: É aquela na qual o cliente assina uma procuração para que o banker faça um portfólio 
objetivo e o banco pode então mudar os investimentos sem consultar o cliente. O Unibanco, o 
private bank, não trabalha com gestão discricionária. A gente trabalha com aconselhamento. Eu 
aconselho, eu proponho e você dá a palavra final. 
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