
Cliente especial ganha mais espaço em banco  
Silvia Rosa   
 
Para atingir uma maior fatia dos 2,2 milhões de pessoas que possuem renda mensal superior a R$ 
4 mil ou investimentos a partir de R$ 50 mil, os bancos estão ampliando o seu pacote de serviços 
e investindo em atendimento diferenciado e agências mais qualificadas.  
 
O banco Real ABN AMRO , por exemplo, que criou a divisão Van Gogh para atender a esse 
público, presente em 80 agências, irá lançar, no segundo semestre, um novo pacote de vantagens 
ampliando alguns serviços como o de courier (mensageiro), para envio de depósitos e 
documentos do banco, disponível em 70 cidades.  
 
Segundo o superintendente do setor, Marcelo Aleixo, o segmento conta com 500 mil usuários e a 
meta é ampliar esse número em 20% este ano. 
 
Os clientes do Van Gogh contam também com um espaço privativo, disponível em 13 capitais, 
além de um serviço telefônico diferenciado com consultores especializados para assessorar os 
investimentos. O banco também lança uma campanha em que os clientes têm direito de serem 
atendidos em no máximo 20 segundos.  
 
“Nossos gerentes são treinados para conhecer os clientes e indicar opções de investimento 
personalizadas”, afirma Aleixo.  
 
Com a crescente demanda por aplicação em ações, o banco tem promovido chats (bate-papos) 
pela Internet e eventos com economistas e superintendentes da área financeira interna para 
orientar sobre operações em bolsa. O banco HSBC também aposta no crescimento desse 
segmento através do HSBC Premier, para clientes com renda acima de R$ 5 mil ou com aplicações 
superiores a R$ 50 mil, que respondem hoje por 5% da carteira do banco. 
 
O banco está expandindo o número de premier centers, presente em 23 agências, e deve 
inaugurar mais seis unidades, que contam com uma estrutura de sala de TV com informações 
econômicas, home broker (acesso a serviços de corretagem em casa) para compra e venda de 
ações, fax, impressora e caixas exclusivos. 
 
Para a diretora de investimento do setor, Rosaline Nunes, a instituição pretende crescer 25% 
nesse segmento neste ano.  
 
“Esse tipo de cliente valoriza o conforto e a exclusividade, por isso criamos espaços diferenciados. 
Além disso, eles também podem contar com visitas agendadas e garantir a privacidade nos 
negócios”, comenta Rosaline. Para oferecer um atendimento personalizado para os clientes do 
segmento Preferencial, o banco Santander Banespa tem investido na qualificação dos gerentes. 
Toda a equipe de atendimento é certificada pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento 
(Anbid). Além disso, o banco oferece programas de MBA em parceria com instituições 
especializadas. Presente em 130 agências, o espaço Preferencial conta com consultores 
financeiros e salas equipadas com superbroker (algo como supercorretor).  
 
“Nosso plano é ampliar esses espaços para 300 a 350 agências”,diz Gilson Pereira Golvea, 
superintendente de marketing do setor. O segmento responde por 20% dos clientes do banco.  
O Santander Banespa lançou ainda pacotes de financiamento de escritórios para atrair os 
profissionais liberais como médicos e advogados. 
 
 
 
 
 



Ampliação de canais 
 
O Bradesco Prime tem investido na ampliação e qualidade dos canais de relacionamento. O banco 
ganhou o prêmio Consumidor Moderno pela eficiência de seus call centers (centros de 
teleatendimento). Também disponibilizou consultores on-line para análise de investimento. 
 
Segundo a diretora do departamento Prime, Eliza Sganserla, o banco tem investido na criação de 
agências exclusivas, produtos diferenciados e qualificação dos gerentes de relacionamento.  
“ O Bradesco buscou parcerias com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Universidade de São 
Paulo (USP) para capacitar os gerentes em operações de crédito”.  
 
O Bradesco Prime conta com 320 mil clientes, e para aumentar a carteira, o banco irá abrir 15 
agências exclusivas e ampliar o serviço de courier, presente na Grande São Paulo, para Rio de 
Janeiro, Curitiba e Salvador. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 30 maio 2006, Carreiras & Gestão, p. B2. 
 


