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RESUMO 

 

O desenvolvimento do setor bancário, o aparecimento de instituições globais 

e estrangeiras, o enriquecimento e crescimento da renda média dos brasileiros e as 

fortes condições de competição do mercado nacional impulsionaram o mercado de 

Private Banking nos últimos anos. 

No Brasil, uma grande variedade de bancos e instituições de investimentos 

oferecem serviços de excelência aos seus clientes mais abonados. Clientes de 

altíssimo poder aquisitivo gostam de diversificar seus investimentos e, para isso, 

possuem diferentes necessidades de produtos e serviços. Estas necessidades estão 

geralmente atreladas, não apenas aos seus objetivos financeiros, mas também aos 

seus estilos de vida e conhecimentos pessoais relativos as diversas opções de 

investimentos disponíveis no mercado, ou seja, os clientes estão mais informados e 

questionam mais os especialistas exigindo por soluções customizadas.  

Este trabalho tem como principal objetivo destacar os diferentes processos de 

negócios existentes e como a tecnologia aplicada a customização de serviços e 

produtos pode contribuir para a percepção positiva em qualidade de serviço pelo 

cliente. 

Por fim, é demonstrado também os benefícios que a aplicação da tecnologia 

aplicada a processos de negócios pode trazer para as instituições financeiras com 

foco em clientes de altíssima renda. 

 

 

Palavras Chave: marketing financeiro, serviços de private banking, perfil 

do cliente, percepção do cliente, comportamento do cliente, CRM. 

 

  



ABSTRACT 

 

The development of the banking sector in Brazil and the strong competition 

conditions have given a powerful push to private banking. A wide range of different 

investment banks and other financial institutions offer private banking services to 

high net worth individuals.  

The main scope of this paper is to present private banking features and to 

describe the Brazil banking customers’ profile and their satisfaction level. Also is 

importante to analyze how IT platforms and applications can influence business rules 

and support private banking executives and officers from the largest banks operating 

in the Brazil banking market. Private Banking customers have specific requirements 

regarding the diversification of their portfolios, as well as, their life style. Today 

customers show more experience in investments, while they participate in investing 

decisions and request for personalized solutions. 

 

 

Keywords: bank marketing, private banking services, bank customer profile, 

customer expectations, investment, behavior, financial advisory. 
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1. Introdução 

 

O rápido desenvolvimento econômico nos últimos anos resultou em uma forte 

acumulação de riqueza entre os Brasileiros. Na mesma direção, as instituições 

financeiras começaram um movimento natural de melhoria em processos e serviços, 

desta forma, investindo na segmentação de seus clientes e aumentando a variedade 

de serviços e produtos oferecidos principalmente pelo segmento de Private Banking. 

As instituições financeiras, até pouco tempo atrás, tratavam o marketing na 

forma de conceito de propaganda e promoção. Através disso desenvolviam produtos 

e serviços sem distinguir seus consumidores, visando apenas o lucro imediato. Essa 

técnica se mostrou ineficaz com o passar dos anos e uma nova forma de marketing 

acabou surgindo com o objetivo de promover a manutenção da forma e eficácia em 

atingir um público alvo, o nome dessa técnica é Segmentação de Clientes. 

Com a segmentação de clientes estas instituições aprenderam a direcionar a 

criação e vendas de produtos específicos para cada segmento. Entretanto, após 

perceberem que os serviços financeiros são facilmente copiados e as vantagens 

específicas possuem vida curta, as mesmas instituições começaram a entender que 

não adiantava apenas atrair os clientes, mas era extremamente necessário entende-

los e torna-los fiéis à organização. 

 

 

“Marketing de relacionamento é um processo social e gerencial no quais indivíduos e 
grupos obtêm o que necessitam e esperam obter, através da criação, oferta e troca 
de produtos de valor” (KOTLER, 1998, p.27). 

 

 

Em virtude deste cenário dinâmico e competitivo, principalmente entre os 

Bancos, o mercado começou a investir no bom relacionamento com os clientes, pois 

identificou-se que a qualidade do atendimento e a confiança nos profissionais eram 

atributos que possuíam um grande valor na percepção positiva nos serviços 

prestados. Também notou-se que não bastava apenas trazer novos clientes para a 

instituição, mas principalmente era preciso mantê-los fiéis e satisfeitos. 

Porém, na mais recente história deste mercado, descobriu-se uma nova 

lacuna responsável pela não percepção positiva na qualidade dos serviços 

oferecidos, que era a não fidelização de seus funcionários e gerentes de contas, que 
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acompanhando os pulsantes anos de crescimento econômico do Brasil entre os 

anos de 2008 e 2014, desfrutaram de um mercado de trabalho ávido por promoções 

e novas oportunidades. 

Sendo assim, as instituições financeiras notaram que todo o esforço aplicado 

em retenção de clientes e diversificação de serviços e produtos era apoiado no 

relacionamento e fidelização promovida pelos seus funcionários gerentes de contas 

e que era esta a gestão de relacionamento que estava fragilizada. Percebeu-se 

então a necessidade de investimento para sanar esta lacuna aberto no ciclo 

completo de atendimento ao cliente. Surge aí então a época de grandes 

investimentos em tecnologia, neste caso em sistemas robustos de CRM (Customer 

Relationship Management). 

O objetivo deste trabalho é descrever maneiras como a tecnologia pode 

contribuir para aguçar a percepção de excelência em atendimento por meio da oferta 

de soluções e produtos customizados e também como ela pode suprir a lacuna de 

fidelização de funcionários aberta pelo método tradicional de marketing de 

relacionamento. 

Para realização desse objetivo, faz-se necessário: apresentar a segmentação 

de atendimento à clientes existentes nos bancos, explicar o que é o segmento de 

Private Banking, mostrar os diferentes perfis de clientes existentes neste segmento, 

explicitar os benefícios da oferta de soluções e produtos customizados e demonstrar 

que o mercado oferece tecnologia que pode contribuir para aguçar a percepção de 

excelência em atendimento aos diversos perfis de clientes. 
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2. Marketing de Relacionamento 

 

2.1. Marketing na forma e conceito de propaganda e promoção 

 

A propaganda é parte conjunta do item promoção e ambos são fundamentais 

na criação de valor para o cliente. A propaganda é importante para qualquer 

organização que queira ser bem-sucedida no mercado, porque sua função e 

informar os clientes sobre os produtos e ajudar a lembrar de influenciar os clientes 

na compra de seus produtos. 

Portanto, a propaganda além de transmitir informações sobre os produtos, 

tem o potencial de oferecer informações sobre a organização, além de ter a 

capacidade de atingir um grande número de clientes simultaneamente. A 

propaganda é fundamental pois permite ao cliente criar ou aumentar a percepção 

dos atributos dos produtos ou dos pontos fortes da organização. “A propaganda é 

uma das ferramentas mais comuns que as empresas usam para dirigir 

comunicações persuasivas aos compradores e públicos-alvo”. (KOTLER1998, p. 

554). 

 

2.2. Marketing de relacionamento 

 

Marketing de relacionamento é aquele que integra o cliente à empresa de 

forma a criar e manter uma relação de longo prazo traduzida em fidelização 

do cliente e faz parte de um paradigma de rede em desenvolvimento, que 

reconhece que a competição global ocorre cada vez mais entre redes das 

organizações. 

A terminologia Marketing de Relacionamento tem como um dos principais 

percursores Vavra (1993). Para o autor, é “como a atração, a manutenção e – 

em organizações – o realce (aumento) de relacionamentos com clientes”. 

(VAVRA,1993, p.23). Muitos autores, assim como Levitt (1986) definiram 

marketing de relacionamento estudando com ênfase as relações de longo prazo 

entre comprador e vendedor. 

O marketing de relacionamento tem condições de oferecer uma série de 

vantagens importantes, tais como, desenvolver a fidelidade entre os 

clientes, dispor de um ambiente que favoreça soluções inovadoras, 
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estabelecer um local propício para testar novas ideias e alinhar a empresa 

com os clientes que valorizam o que ela tem a oferecer. 

O marketing por completo deve gerar um forte impacto de comunicação, 

contudo, é válido destacar que “muitos fatores influenciam a escolha e as 

ferramentas promocionais do composto”. (KOTLER 1998, p. 541). Mas a sua 

composição depende fundamentalmente dos objetivos de marketing, do orçamento 

disponível, e da contingência ambiental. 

O mercado de hoje está mais agressivo, com muitos concorrentes e 

produtos equivalentes buscando ganhar o mercado. Os consumidores passam de 

uma marca para outra sem nenhum problema. Esta competição se baseia em 

conquistar novos clientes (Vavra, 1993). 

O marketing de relacionamento busca atender ao cliente de maneira 

individual, mesmo que ele seja analisado em grupo. O relacionamento começa 

quando o cliente se demonstra interesse pelo produto, pode não adquirir mais a 

partir do momento em que demonstra interesse o relacionamento começa. O 

marketing de relacionamento não busca somente a venda do produto mais também 

fazer com que o cliente se torne cliente fiel. As mudanças que estão ocorrendo no 

marketing estão interferindo no relacionamento, os comportamentos e padrões já 

estabelecidos não são mais sustentáveis, fazendo com que o marketing renove de 

acordo com o cliente (Mckenna, 1997). 

Para conquistar clientes as empresas não buscam apenas atender as suas 

necessidades mais criar um vincula com o cliente, fazendo com que ele se sinta 

parte da empresa, o fato do cliente se sentir importante faz com que ele volte a 

procure a empresa mais vezes. As empresas não buscam mais somente as vendas 

mais sim a fidelidade do cliente, o Mercado está crescendo a cada dia e a 

oportunidade do cliente em optar por um produto semelhante da concorrência é 

grande, por isso as empresas estão investindo mais no relacionamento com cliente 

(Vavra, 1993). 

O relacionamento com cliente é fundamental para o sucesso de uma 

organização, o marketing que antes era somente utilizado para divulgação e 

venda de produtos, hoje está com objetivo de conquistar clientes, fazendo 

desses clientes compradores satisfeitos, com o objetivo que voltem a procurar pelo 

produto ou até mesmo pela marca (Cobra, 2010). 
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2.3. Pós-marketing 

 

Pós-marketing é o processo de proporcionar satisfação continua e reforço aos 

indivíduos ou organizações que são clientes atuais ou que já foram clientes. Os 

clientes devem ser identificados, reconhecidos, comunicados, auditados em relação 

à satisfação e respondidos. O objetivo do pós-marketing é construir relacionamentos 

duradouros com todos clientes.  

Os bancos já discutem o relacionamento com clientes, buscando vender mais 

serviços e mantendo esses clientes atuais. Uma compra deve ser vista como 

um início de relacionamento, que vai gerar retornos maiores de vendas, como 

objetivo de ganhar o cliente e mantê-lo facilitando inclusive o pós-marketing que 

inclui os seguintes elementos (VAVRA, 1993, p.33): 

 

 

· Atividades e esforços para manter clientes satisfeitos após a compra. 

· Fazer tudo que for possível para aumentar a probabilidade de os 

clientes atuais comprarem novamente o produto ou marca da mesma 

empresa em futuras ocasiões de compra. 

· Aumentar a probabilidade de clientes atuais comprarem outros produtos 

da mesma empresa. 

· Mostrar a satisfação dos clientes pelos produtos e serviços. 

 

“O pós-marketing é uma estratégia de longo prazo, fazendo uma nova compra 

e verificando se o cliente fez a compra correta” (Fiore, 2001). 

As empresas não buscam somente um cliente potencial, mais sim um cliente 

fiel, cliente que além de comprar e continuarem buscando pela marca ainda 

tem poder de influenciar outros clientes no poder da compra. Um cliente 

satisfeito com uma compra, proporciona o envolvimento de outros clientes 

com a empresa aumentando significativamente seu mercado (Tureta; Lima 2011). 

O pós-venda hoje também tem muita importância para as empresas pois é a 

certeza de uma venda certa, de um cliente satisfeito e de um marketing 

planejado de acordo com a necessidade do cliente (Limeira, 2007). 
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3. As Instituições Financeiras e a Gestão de Clientes 

 

Uma instituição financeira é um intermediário que presta serviços à pessoas 

físicas e jurídicas e cobram por estes serviços prestados. Muitos destes serviços 

podem ser facilmente acionados por meio de algum terminal eletrônico de 

computador e/ou internet. É seguro ao afirmar que o consumidor terá de se adaptar 

cada vez mais a tecnologia bancária que será dominada por máquinas. Afirma 

FRANKENBERG (1999 p.98), “A voz amiga de um gerente conselheiro será cada 

vez mais coisa do passado”. 

Considera que, cada vez mais, os bancos tentarão operar sem a interferência 

do ser humano e que relações personalizadas, estarão restritas a segmentos 

de clientes que possibilitem maior lucro para o banqueiro, de acordo com 

FRANKENBERG (1999 p.98), “É a chamada operação em escala, que diminui os 

custos, mas também elimina uma relação pessoal e de confiança que deveria 

existir entre banqueiro e cliente”. 

Fortuna (2006), diz que existem bancos mais ativos que, como reciprocidade, 

em exclusivo para estes segmentos, oferecem serviços de controle de faturamento, 

contabilidade, fluxo de caixa e até salas de investimentos on-line e off-line. 

O autor também diz que no momento em que os bancos oferecerem mais 

soluções eletrônicas para os clientes, estarão lhes transferindo grande parte das 

atividades de seus caixas, reduzindo custos e facilitando a eficácia operacional da 

instituição e vida do cliente. 

A interação entre o consumidor e as instituições financeiras vem crescendo 

uma vez que cada vez mais esta relação está sendo facilitada com a introdução da 

internet, que fez com que as transações bancarias fossem facilitadas para o 

consumidor, fazendo com que o mesmo não tenha a necessidade de se deslocar até 

a agencia bancaria para efetuar um pagamento, obter saldo ou até mesmo fazer 

transferências e aplicações (Tapscott, 2001). 

 

3.1. Valor do cliente 
 

A preocupação com o cliente gera valor para o cliente, as empresas que não 

interagem diretamente com os clientes, dificilmente têm programas de marketing de 
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qualidade. Além da perda de oportunidade pode ter clientes insatisfeitos que 

acabam afetando os potenciais (Vavra, 1993).  

Segundo Tureta e Lima (2011), quando criada a marca de uma empresa há 

uma preocupação com os clientes, pois todos os materiais institucionais, 

propagandas, promoções e ações estratégicas são desenvolvidas com base na 

marca, e de acordo com público alvo, toda ação tomada com relação a empresa 

pode causar a perca de identidade do cliente, que é o que tem mais valor para 

empresa, afinal o sucesso da empresa se dá pelos clientes e não somente pelo 

trabalho desenvolvido. 

A preocupação com o cliente pelas empresas vem crescendo, uma vez que 

as empresas dependem de clientes satisfeitos para terem mais venda. As opiniões 

dos consumidores influenciam muito na compra por outros consumidores. As 

empresas procuram hoje uma interação com o cliente fazendo com que eles se 

sintam importante para a empresa, valorizando o papel do cliente (Fiore, 2001). 

O cliente tem um grande valor para as empresas uma vez que eles são as 

fontes de lucro e de sobrevivência, o marketing está se direcionando para o cliente, 

fazendo com que eles tenham grande importância no andamento da organização, 

uma vez que além de comprarem ainda podem expor sua opinião sobre a empresa, 

produto e serviço de forma a avalia-la (Cobra, 2010). 

 

3.2. Conhecendo o cliente 

 

Tratar o cliente de forma individual é a prática do marketing. Para isso utilizam 

além do banco de dados de clientes, pesquisas exploratórias. As empresas colocam 

a propaganda ou promoção no mercado e esperam medir o total de vendas em um 

período de tempo (Vavra, 1993). 

De acordo com FIORE (2001, p.97), “Você deve fazer o maior esforço para 

dar a seus clientes mais importantes qualquer coisa que eles quiserem”.  

Ainda de acordo com o autor, os clientes podem ser encontrados online pela 

web, o que faz com que a empresa tenha maior interação com eles, fazendo com 

que aumente as oportunidades de crescimento e de conhecimento da empresa na 

web. 
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Segundo VAVRA (1993, p.50), “Além do conhecimento frustrante, a empresa 

não tem nenhuma informação precisa sobre os tipos de clientes motivados à compra 

em comparação com aqueles não motivados”. 

As práticas de marketing devem criar programas de marketing 

organizacionais e corporativos para o cliente. Com isso as empresas estão 

buscando atender aos clientes individualmente, sem que ocorra uma mudança 

massiva, mais que mude a forma da empresa avaliar o marketing praticado, 

buscando um direcional e tendo números justificativos sobre a aceitação ou não 

aceitação de um determinado produto e serviço para cliente (Vavra, 1993). 

 

 

 

 “Os bancos ganham quando os clientes tomam dinheiro emprestado e o pagam com 
juros. Seu primeiro passo seria dividir seus clientes em alguns grupos-padrão: 
consumidores, pequenas empresas, negócios de médio porte, grandes empresas e 
instituições”. (FIORE, 2001, p.98). 

 

 

Ainda segundo o autor, independente da empresa o que hoje se busca é um 

maior relacionamento com os sistemas bancários, de forma personalizada, podendo 

atender as necessidades da empresa de forma individual. Para que haja este 

relacionamento, tanto os clientes quanto as empresas buscam interação através da 

internet com os sistemas bancários. 

 

3.3. Fatores psicológicos e fisiológicos 

 

Segundo Frekenberg (1999), ainda não foi cientificamente comprovado como 

funciona o psiquismo humano e o quanto a personalidade influencia a maneira com 

que agimos na vida. Também não se sabe exatamente como os  

fatores externos influenciam os seres humanos na forma de ser e maneira de  

agir. 

O comportamento influencia no processo de decisão, a contribuição para o 

entendimento do comportamento necessitam do auxílio das ciências  

sociais, a sociologia e a psicologia que abordam os diversos fatores que  

influenciam diretamente como hábitos, atitudes e o que motiva a certas  

atitudes para traçar um perfil, afirma Honorato (2004, p.125) que o  
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"comportamento do consumidor consiste em estudar os pensamentos,  

sentimentos e as ações dos consumidores e as influências sobre eles que  

determinam mudanças de atitude".  

O perfil que o investidor tem no mercado determina a ação que terá  

sobre o mercado e o que irá colher do mercado, podem ser classificados como  

conservadores e especuladores, um preserva o capital e o outro tem uma  

visão objetiva de mercado. Não desconsiderando que fatores como ansiedade,  

desejos, motivações, busca por soluções imediatas, atitudes momentâneas  

podem influenciar no momento de optar pelo investimento (CAVALCANTE, 2009). 

É sabido que a herança genética é o elemento mais determinante do 

comportamento humano. Frekenberg (1999), afirma que a herança que recebemos  

dos nossos antepassados impacta tanto o modo particular de se agir, quanto  

a disciplina financeira das pessoas. Segundo Sanvicente (1996), algumas pessoas 

dão extrema importância a questões financeiras em sua vida e outras simplesmente 

entendem que este é um aspecto irrelevante. A consequência desta diferença é que 

as pessoas que pensam e dão importância ao assunto são as que dirigem sua vida 

com o objetivo de se obter riqueza. 

Os pais influenciam muito seus próprios filhos, é o que acredita e relata 

Frekenberg (1999). O autor entende que a relação dos pais com o  

dinheiro possui grande influência no crescimento e fase adulta dos filhos. Pessoas 

que vivenciaram problemas financeiros na infância podem seguir dois  

ideais: dar demasiado valor ao dinheiro ou o oposto, onde tornam-se  

gastadores compulsivos. 

O autor defende a ideia de que discussões dos pais durante a infância  

de uma criança e dificuldades financeiras para sustentá-la, podem  

influenciar drasticamente a personalidade e o ideal financeiro adquirido,  

afirma também, que os traumas do passado não devem ser transmitidos de  

forma agressiva e tendenciosa às crianças.  

De acordo com Cavalcante (2009), tudo o que se aprende com o tempo no  

mercado de capitais serve para orientar em ações futuras, o entendimento,  

os erros e os ganhos com o mercado, auxiliam em próximas decisões, uma vez  

que já foi vivenciado o mercado e se obteve as maiores informações sobre  

ele. 
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Os estímulos durante a fase de formação da personalidade, as experiências 

da vida adulta e no trabalho e o fim do estado paternalista são influências do meio 

que segundo Frekenberg (1999) são tão determinantes quanto os fatores 

hereditários. 

O autor diz que a sociedade, a mídia, a escola, amizades e outros exercem 

extrema influência sobre o comportamento financeiro das pessoas. Cita também 

exemplos de como o índice da inflação pode mudar conceitos financeiros que as 

pessoas possuem durante gerações. Se em uma época, entende-se que a melhor 

coisa é guardar dinheiro, em outra pode-se entender que o oposto é o mais 

benéfico. 

Também sinaliza que a vida adulta é pontilhada de episódios que provocam 

mudança de rumo e de filosofia por diversas vezes, porém independente disso, é 

importante ter em mente os objetivos e ideais que se deseja atingir, ou seja, os 

objetivos finais devem prevalecer e estar acima de contingências momentâneas. 

Outro ponto importante citado pelo autor é o de que a ideia de um estado 

paternalista está erradicada nas mais modernas sociedades dos países emergentes. 

A falsa ideia de que os estados deveriam sustentar cada um dos seus habitantes é 

defasada e as pessoas atualmente, já vivem com fontes de renda complementar 

para o dia a dia, buscando complementar a aposentadoria oficial, afirma 

Frankenberg (1999, p.37), “Quem não quiser ser fatalista e, ao contrário, pretender 

ser dono do seu próprio destino, incluindo aí todos os sonhos e ideais, algum 

esforço terá que fazer. Não existem milagres”. 

 

 

 

A influência de fatores externos como economia, politica, situação de mercado 
influenciam no momento em que se busca um investimento, quem opta por investir 
em ações pode sofrer impactos com as mudanças externas, para isso necessitam 
avaliar o mercado para ver o qual o risco pode correr (CAVALCANTE, 2009). 

 

 

3.4. O consumidor e as instituições financeiras 

 

Uma instituição financeira é um intermediário que presta serviços à pessoas 

físicas e jurídicas e cobram por estes serviços prestados. Muitos destes serviços 

podem ser facilmente acionados por meio de algum terminal eletrônico de 
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computador e/ou internet. É seguro ao afirmar que o consumidor terá de se adaptar 

cada vez mais a tecnologia bancária que será dominada por máquinas. 

Afirma Frankenberg (1999 p.98), “A voz amiga de um gerente conselheiro 

será cada vez mais coisa do passado”. Considera que, cada vez mais, os bancos 

tentarão operar sem a interferência do ser humano e que relações personalizadas, 

estarão restritas a segmentos de clientes que possibilitem maior lucro para o 

banqueiro, de acordo com Frankenberg (1999 p.98), “É a chamada operação em 

escala, que diminui os custos, mas também elimina uma relação pessoal e de 

confiança que deveria existir entre banqueiro e cliente”.  

Fortuna (2006), diz que existem bancos mais ativos que, como reciprocidade, 

em exclusivo para estes segmentos, oferecem serviços de controle de faturamento, 

contabilidade, fluxo de caixa e até salas de investimentos on-line e off-line.  

O autor também diz que no momento em que os bancos oferecerem mais 

soluções eletrônicas para os clientes, estarão lhes transferindo grande parte das 

atividades de seus caixas, reduzindo custos e facilitando a eficácia operacional da 

instituição e vida do cliente. 

 

 

 

A interação entre o consumidor e as instituições financeiras vem crescendo uma vez 
que cada vez mais esta relação está sendo facilitada com a introdução da internet, 
que fez com que as transações bancarias fossem facilitadas para o consumidor, 
fazendo com que o mesmo não tenha a necessidade de se deslocar até a agencia 
bancaria para efetuar um pagamento, obter saldo ou até mesmo fazer transferências 
e aplicações (TAPSCOTT, 2001). 
 
 
 

3.5. Fidelização e segmentação de clientes 

 

Buscando criar vantagem competitiva no mercado, através da fidelização, as 

instituições financeiras buscam manter relações comerciais duradouras com seus 

clientes. A partir do momento em que suas necessidades e anseios são atendidos, 

clientes fidelizados aceitam com maior facilidade os serviços e produtos ofertados.  

Para isso, é importante conhecer melhor os clientes, buscando sempre suprir suas 

expectativas e, consequentemente, elevar a sua satisfação e a confiança que possui 

na instituição.  
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As instituições financeiras, principalmente os bancos, atendem a diversos 

perfis de clientes: pessoas físicas, pequenas, médias e microempresas, poder 

público, investidores e clientes com elevado patrimônio financeiro que são também 

chamados de Private Bank. Também administram outros negócios: custódia, 

consórcios, seguros, corretagem de valores mobiliários, cartões de crédito, 

previdência privada, capitalização e investimentos. 

Para atender aos anseios específicos de cada cliente os bancos promovem 

uma segmentação baseada em retorno financeiro e nível de renda salarial. Os 

clientes são separados em chamadas plataformas de atendimento, ou seja, são 

ofertados serviços e produtos segregados de acordo com a necessidade e anseio de 

determinado grupo. Aqueles que possuem renda salarial elevada são os mais 

disputados pelas instituições financeiras, pois possuem maior tendência ao consumo 

de produtos e serviços bancários e assim gerando mais receita. 

Toda empresa que decide operar em um mercado amplo automaticamente 

reconhece que não pode atender a todos os consumidores daquele mercado. Eles 

são em grande número, dispersos e diversificados em termos de exigências de 

compra. Em vez de competir em todos os lugares, a organização precisa identificar 

os segmentos de mercado que pode atender com maior eficácia. (KOTLER, 1998, p. 

225). 

Os bancos dividem os seus clientes por renda mensal líquida mínima, 

conforme figura abaixo. 
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Figura 1: Segmentação de clientes nas maiores instituições bancárias. Fonte: Site Valor Econômico. 

(http://www.valor.com.br) 

 

Entre os grandes bancos concorrentes do mercado há diferenças sobre qual a 

renda mensal base para que um cliente seja elegível a determinado segmento. A 

tabela abaixo apresenta os principais bancos, seus segmentos voltados para o 

público de alta renda e os requisitos para ser elegível ao segmento.  

Além de utilizar a variável de renda mensal líquida mínima para agrupar um 

cliente em determinado segmento, os bancos também consideram outros fatores 

que compõe cada um destes segmentos, são eles: os canais de atendimento; a 

diferença entre o serviço prestado entre os segmentos do banco e dos concorrentes; 

os produtos ofertados e quais as suas particularidades em relação aos de outros 

segmentos; como gerenciar o serviço e como oferta-lo.  

Marcar um posicionamento estratégico único significa diferenciar o negócio 

em um ou mais dos três campos a seguir: variedade de produtos e serviços, 

atendimento às necessidades de um determinado grupo de consumidores e 

particularidades de acessibilidade de um conjunto de clientes. (PORTER, 1996, p. 

52).  

A partir deste momento, os bancos iniciam um estudo onde o resultado 

constata que entender as necessidades específicas de cada conjunto de clientes era 

fundamental. Surge assim a preocupação sobre produtos, serviços e qualidade de 
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atendimento que tornariam o segmento de alta renda diferenciado do segmento 

padrão de varejo. São eles:   

 

- Recursos financeiros: o cliente de alta renda possui grandes quantidades de 

recursos, portanto é necessário quem possa dar uma atenção especial na 

administração financeira da conta este cliente.  

- Transações: o cliente de alta renda demanda, tanto para alguns produtos de 

crédito quanto para investimentos, por grandes valores. Assim, um gerente 

dedicado, bem como um local mais reservado para falar de sua vida financeira, dão 

ao cliente segurança de poder confiar no banco.  

- Produtos e serviços: com alto grau de instrução e valor de renda, este 

cliente requer produtos e serviços customizados e totalmente diferentes dos 

produtos de prateleira padrão que são demandados pelos clientes do segmento de 

varejo.  

- Atendimento: o gerente necessita oferecer conhecimentos técnicos, e não 

apenas comerciais. 

 

O cliente de alta renda que não conta com a qualidade de atendimento 

esperada, pode se sentir “abandonado” pelo banco e, como consequência, diminui 

cada vez mais o relacionamento com a instituição financeira e acaba levando seus 

investimentos para concorrentes. Desta forma, a descobriu-se a chave para 

entender as necessidades dos diferentes clientes e lhes ofertar um produto que 

atenda aos seus anseios. 

Com o desenvolvimento de novos serviços, há a possibilidade de criação de 

novos mercados. A inovação dá-se em duas dimensões: o tipo de serviço oferecido 

e a separação de criação e entrega. Na primeira, pode-se inovar através da 

essência do benefício oferecido ou da forma como este é entregue ao cliente. Na 

segunda, há a diferenciação se o serviço deve ser produzido e consumido 

simultaneamente (BARRY et al, 2006). 
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4. O Segmento de Private Bank 

 

Cavalcante (2009) define Private Banking como sendo o fornecimento de 

atendimento e serviço bancário para pessoas de alta renda. Também faz uma 

conceituação que classifica pessoas de alta renda como sendo aquelas que  

não necessitam de empréstimos, pelo contrário, elas oferecem liquidez para as 

instituições financeiras por possuírem excesso de dinheiro e, portanto, necessitam 

que esse patrimônio seja gerenciado.  

Sanvincente (1996) classifica Private Banking como “um segmento onde 

pessoas de alta renda ou riqueza recebem oferta de aconselhamento financeiro 

sobmedida sobre investimentos, finanças e serviços.”. O termo Private Banking por 

vezes é substituído pela terminologia de Wealth Management (Gestão de Riquezas). 

A internacionalização em Private Bank é altamente associada ao estudo dos 

offshore financial centers (OFC), que são centros financeiros de investimentos 

globalizados e inclusive são motivo de pesquisa institucional promovida pelo FMI.  

Muitos investidores buscam instituições financeiras globais com atuação em 

países que possuem OFC e que permitam aplicações com baixas taxas de juros de 

imposto, porém altas taxas de juros remuneratórios. 

O segmento de Private Banking também pode ser definido como a área de 

uma instituição financeira que está mais preparada para entregar soluções 

adequadas de asset management, corretora e custódia de investimentos contando 

com o grande trunfo de ofertar atendimento pessoal e individual a seus clientes.  

Este serviço deve ser prestado com os mais altos níveis de qualidade e 

confidencialidade devendo prover de todo o suporte institucional e estratégico de 

uma instituição financeira, ou seja, é um suporte horizontal e vertical onde desde 

gerentes comerciais à especialistas de investimentos são designados a estar a 

disposição dos clientes. 

Em se tratando de negócio, a área de Private Bank é descrita como o único 

setor de uma instituição financeira onde serviços e produtos são criados dentro de 

casa para clientes exigentes e especiais com altíssimo poder aquisitivo. 

No mercado de Private Banking, diferente da área de varejo de um banco, os 

clientes são investidores de dinheiro na instituição e não são tomadores de 

empréstimos, porém, ambos esperam atratividade com relação as taxas oferecidas. 
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O setor de Private Banking vem crescendo exponencialmente durante os 

últimos anos. Muitos dos clientes dos segmentos de alta renda de muitos bancos 

estão se tornando clientes deste segmento devido a ascensão social em diversos 

países do globo, inclusive o Brasil. O setor de Private Banking foi considerado um 

dos que mais cresce na última década nos bancos.  

A partir deste crescimento, muitas instituições financeiras começaram a 

acreditar que, atendendo as expectativas dos clientes e assim angariando novos 

investimentos, os clientes deste segmento poderiam contribuir com seus resultados 

financeiros, pois são clientes com alta rentabilidade e baixo risco. 

 

4.1. Clientes de private banking: características e necessidades 

 

O que define quais clientes são bem-vindos ao segmento de Private Banking 

é a quantidade de dinheiro que eles estão dispostos a investir em uma instituição 

financeira e também como essa fortuna foi acumulada, ou seja, os velhos ricos e os 

novos ricos. 

Dentro do segmento existe um segundo nível de segmentação que leva em 

conta algumas variáveis como, além do montante investido, se eles necessitam de 

suporte e acompanhamento financeiro, se gostam de contato pessoal com o gerente 

de relacionamento e/ou se utilizam canais diretos de internet e se são clientes com 

potencial de crescimento. Este último item espelha o interesse do banco em 

entender se o cliente é promissor e pode investir mais fundos na instituição ou se é 

um cliente com fortuna limitada. 

Os gerentes de Private Banking não observam apenas o montante investido 

por cada cliente na instituição em que trabalham, mas também estão de olho na 

liquidez de mercado de cada cliente, ou seja, o quanto cada cliente possui em no 

mercado em geral. Os clientes deste segmento, quase que em sua totalidade, 

diluem seu patrimônio em mais de uma instituição financeira. 

Abaixo, o segundo nível de segmentação de clientes dentro de um Private Banking: 
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Figura 2: Segmentação no private banking por montante de investimentos. Fonte: Site Valor 

Econômico. (http://www.valor.com.br) 

 

 

Tipos de clientes e suas necessidades: 

 

- Standard: são clientes de entrada do segmento de private banking. Os que 

foram admitidos no segmento são pelo motivo de quem são promissores em relação 

aos seus bens e fortuna. O banco que aprova a entrada de um cliente nesse nível 

espera fomentar a relação e aumento de riqueza e montante investido em um 

período de até um ano. São clientes que demandam muito do gerente de 

relacionamento e sua equipe. 

- Core: clientes com uma faixa média de patrimônio que desejam receber 

assessoria financeira avançada para diversificação de carteira. São clientes que 

demandam de forma equilibrada do gerente de relacionamento e sua equipe. São 

clientes um pouco autossustentáveis. 

- High Net: com faixa elevada de patrimônio, muitos destes clientes não 

possuem contato com o banco. Possuem representante legal e/ou pessoa 

autorizada. Em muitas situações só fazem contato com o banco durante as revisões 

de portfólio e visitas regulares de caráter legal. Dependem muito pouco dos gerentes 

de relacionamento e sua equipe. 
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- Ultra High Net: são como os clientes High Net, porém com maior montante 

de investimentos e raramente fazem contato com a instituição. 

 

4.2. Ofertas de produtos e serviços customizados 

 

Os clientes do segmento de Private Banking possuem diversas expectativas 

com relação aos serviços prestados. Eles possuem grande quantidade de fundos 

depositados e requerem total atenção e alta qualidade de atendimento.  

O serviço é sempre mencionado como fator determinante para um cliente 

permanecer em uma determinada instituição quando existe uma pesquisa de 

satisfação. Sanvincente (1996) afirma que na medida em que o serviço decai de 

qualidade, os clientes migram para a concorrência, portanto a retenção de clientes é 

de suma importância e possui enorme diferencial.  

Abaixo, podemos entender o loque de serviços que são oferecidos aos 

clientes do segmento de Private Banking. 

 

Figura 3: Serviços ofertados aos clientes de private banking. Fonte: BACEN 
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4.2. Lacunas na gestão de relacionamento 

 

Por ser um segmento em que o foco principal é o de fazer a gestão de 

patrimônio dos clientes, o gerente de relacionamento de um Private Banking, por 

muitas vezes, acaba se informando de assuntos pessoais e relacionados a família 

dos clientes. 

Este gerente de relacionamento precisa estar atento a vida dos clientes, seja 

financeira, pessoal, profissional, pois quando se faz a gestão patrimonial, estima-se 

que os objetivos futuros dos clientes é o de perpetuar a riqueza. Perpetuar a riqueza 

em muitas vezes é sinônimo de, além dos negócios, a família e uma vida pessoal de 

sucesso. 

Por muito tempo, ser um gerente de relacionamento em um segmento de 

Private Banking era sinônimo de ser “dono” do cliente, pois muitos destes gerentes 

comerciais entendiam eles eram uma das variáveis de escolha em que um cliente 

decidia investir e permanecer em uma instituição. Muitos gerentes de 

relacionamento, ao trocar de instituição financeira, acreditavam que os clientes iriam 

acompanha-los nesta troca.  

Com o passar do tempo, a quantidade de bancos oferecendo o mesmo 

serviço e a autossuficiência gerada pelos canais de atendimento de internet, esta se 

tornou uma falsa ideia. Os clientes não buscavam um gerente de relacionamento em 

específico, porém um padrão de atendimento de excelência. Os clientes começaram 

a ficar mais informados e treinados com as questões de investimentos e riscos de 

mercado e muito mais acostumados com as plataformas tecnológicas que permitiam 

autossuficiência no atendimento.  

Isso significa, que com o passar dos anos, os clientes ficaram mais dinâmicos 

perante as burocracias do setor bancário. Os bancos e instituições financeiras 

passaram a entender que precisavam entender melhor sua clientela do segmento de 

Private Banking e não podiam depender dos seus gerentes de relacionamentos para 

padronizar seus serviços e, portanto, cumprir com todos os anseios demandados por 

estes clientes.  

Surge, portanto a necessidade de investir fortemente em tecnologia, em 

automatização de processos e principalmente em como manter o histórico de seus 

clientes, ou seja, as informações mais importantes que poderiam ter inclusive para o 

futuro. 
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Figura 4: Organização de atendimento ao cliente de private banking. Fonte: BACEN 
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5. Tecnologia Atrelada a Segmentação de Clientes 

 

5.1. Inteligência de processos de negócios e banco de dados 

 

Cada vez mais instituições financeiras, principalmente bancos enxergam o 

investimento em tecnologias de Business Intelligence (BI) como uma prioridade para 

seu negócio. A preferência por esse caminho se deve-se pela necessidade em 

conquistar benefícios de serviços bem desenvolvidos, a fidelizar e principalmente a 

manter informações de seus clientes. 

A gestão operacional de clientes de segmentos de alta renda é uma atividade 

bastante complexa que envolve grandes volumes de informação, e é ao mesmo 

tempo uma atividade crítica para a eficiência operacional dos bancos. Grandes 

bancos brasileiros já utilizam da solução para para a gestão operacional da rede de 

agências, porém os clientes dos segmentos de alta renda, em específico o 

segmento de Private Bank, ficavam de fora desse tipo de solução por questões 

associadas a confidencialidade de dados e concentração de relacionamento 

exclusiva ao Gerente da Conta.  

O BI ajuda organizações a acessar informação sintetizada de forma fácil para 

a tomada de decisão. Nesse processo, o ato de transformar dados em informações 

úteis e significativas, terá como destino a distribuição destas informações para 

aqueles que realmente precisarão delas e que poderão tomar decisões corretas e na 

hora certa.  

O BI e a gestão do conhecimento fazem parte da integração de softwares 

como o Enterprise Resource Planning (ERP) e o Customer Relationship 

Management (CRM), bem como todo o relacionamento com o ambiente interno e 

externo.  

Esta plataforma necessita de estar apoiada por um sistema de informação 

que faz a verificação em grande banco de dados, ou data warehouse, conforme 

imagem abaixo: 
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Figura 5: Processos de negócio e as ferramentas de banco de dados. Fonte: ANBIMA. 

 

“Apesar da segurança ainda tomar espaço no orçamento corporativo dos 

bancos, o papel do business intelligence emergiu como uma área crítica para o 

futuro das instituições financeiras”, afirmou Limeira (2007, p.44).  

No Brasil, a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), aponta o aumento 

nos investimentos de bancos e instituições financeiras em produtos e serviços 

voltados para tecnologia. A FEBRABAN também diz que o total de gastos com TI 

nunca foi tão alto na história desde a história da Federação.  

De acordo com Limeira (2007, 46), o setor de TI deve se envolver nesse 

cenário, não apenas para providenciar o serviço, mas também para inovar suas 

aplicações e processos. Outros autores também afirmam que executivos devem 

olhar o TI como um papel fundamental para ajudar na manutenção do negócio e 

gerir rapidamente às mudanças que ocorrem no cenário tecnológico.  

Nesse sentido, a modernização de serviços não deve implicar apenas em 

trabalhos com planejamento em curto prazo, realizados na pressa para cumprir 

prazos ou para mirar objetivos rentáveis rapidamente. As expectativas dos clientes 

continuarão a evoluir sempre, exigindo melhorias constantes e desenvolvimento 

sólidos das infraestruturas necessárias no futuro.  



32 
 

Um sistema eficiente de business intelligence e armazenamento de dados é 

fundamental para que as empresas trabalhem de forma eficaz transformando seus 

dados em informações mais dinâmicas, acessíveis e confiáveis. 

 

5.2. Governança de dados 
 

Cresce significativamente a importância do conceito de governança de dados, 

na medida em que as empresas deixam de lado a ideia de que não necessitam de 

informações do passado para fazerem negócios futuros e percebem o volume 

exponencial desse, que é considerado novo, ativo organizacional.  

A tecnologia Gerência de Dados Mestres (MDM), com sua primeira geração 

centrada nos dados de clientes, percebe que de nada adiantará o investimento em 

novas plataformas, caso os dados não estejam devidamente “governados”. E por 

governados, não se entende mais somente a remoção física de duplicatas, ou 

resolução de conflitos de hierarquias, problemas clássicos desse domínio. 

Também torna-se fundamental a necessidade de definição dos papéis de 

gestores de dados e de responsáveis por dados, que se transformarão em 

referências responsáveis por aquele ativo específico, dentro do contexto 

organizacional. Tudo orientado por políticas, padrões, processos, definidos e 

aprovados por estruturas de governança. Já surgem observações sobre formas de 

governança de dados, variando de uma postura mais passiva até uma mais proativa.  

A diferença fundamental são os fatores indutores. Uma abordagem mais 

passiva, na realidade, espera por fatores reativos, como um problema de sanções e 

responsabilidades regulatórias ou regulação, ou uma grande fonte de erros em 

dados, por exemplo, com impactos em reputação ou perdas financeiras. 

Já a governança mais proativa, tem as bases fincadas em estratégias de 

negócios que definem estratégias de dados e que dão origem a definição de um 

programa organizacional, com ampla base de apoio da alta gerência e alto 

comprometimento dos stakeholders. Em ambos os casos, as métricas serão  

demandadas, porém na proativa, esse processo se torna mais importante na medida 

em que surge para produzir indicadores sobre o andamento do programa e dos 

resultados alcançados.  
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A resolução de problemas associados a Dados Mestres, com projetos de 

Gerência de Dados Mestres (MDM) é um dos grandes elementos indutores que 

fazem com que empresas e corporações tenham sucesso a médio e longo prazo.  

Os conceitos de Gestão de Dados atrelados a CRM representam uma grande 

oportunidade para o nascimento do programa de gerenciamento de relacionamento, 

pois tratam dados fundamentais do negócio de uma instituição, ou seja, o seu 

cliente. 

A seguir podemos ver um diagrama que exemplifica a Governança de Dados 

e suas relações: planejamento, supervisão, controle e gestão de dados.  

 

 

 

Figura 6: Processos de governança de dados. Fonte ANBIMA 

 

Para uma instituição financeira, trabalhar com governança de dados, trata-se 

de obter uma base de dados qualificada e íntegra, para que dados cadastrais, dados 

pessoais de clientes e dados sigilosos da empresa não fiquem expostos e sendo 

visualizados por pessoas não autorizadas. 

O grande desafio, principalmente para bancos, é a exposição de dados reais 

e a questão de privacidade de seus clientes, além do dimensionamento para espaço 

de armazenamento. Quando se obtém os dados a partir do ambiente produtivo, o 

uso da cópia dos ambientes de desenvolvimento e testes faz com que os requisitos 
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de espaço para armazenamento dos dados sejam equivalentes ao do ambiente de 

produção, que por natureza possuem grandes volumes de dados. 

Para que seja possível reduzir os requisitos e custos com o armazenamento 

de dados nos ambientes de testes e desenvolvimento, as instituições devem guardar 

um conjunto reduzido do volume total de dados, respeitando seus vínculos e 

correlações existentes, assegurando que essa amostragem de dados seja íntegra e 

consistente do ponto de vista do negócio.  

Com esta técnica é possível assegurar que todos os dados sigilosos sejam 

mantidos privados usando técnicas de mascaramento e sobreposição que mantém a 

natureza e as características dos dados, mas descaracterizam o seu sentido ou 

valor real, de maneira que suas equipes de desenvolvimento e testes possam 

manipular e interagir sem qualquer risco e em acordo com as normativas de 

controladoria e segurança da informação de qualquer empresa que atue 

principalmente com clientes de alta renda que demandam total privacidade e sigilo 

por segurança de seus clientes e risco de imagem. 

 

5.3. CRM 
 

Com o crescimento forte da gestão de fortunas, bancos e instituições 

financeiras apostam no atendimento personalizado e nas soluções customizadas 

para fazer a gestão de grandes fortunas. Conforme divulgado em último relatório de 

private banking da Anbima, a Associação Brasileiras das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais, datado de setembro de 2014, houve um aumento de 9,44% 

em AuM (assets under management ou ativos sob gestão) em relação ao mesmo 

período de 2013. 

A Gestão de Relacionamento com o Cliente, nestes casos, passa a 

representar um fator determinante no sucesso dos bancos. Lidar com consultorias 

em patrimônio e herança, seguros de vida e gestão de grandes fortunas, afinal, 

requer exclusividade e confiança. Com o auxílio de sistemas adequados e de 

processos bem definidos, ações como obtenção de carteira personalizada e 

identificação dos perfis de clientes e investidor se tornam mais centralizadas. 

Como mercado em expansão, este setor de alta renda concentra seus 

esforços competitivos numa verdadeira estratégia de CRM, a qual reúne dois 

elementos imprescindíveis: customização e fidelização. Cabem o oferecimento de 
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espaços exclusivos de atendimento, convites para eventos que tenham relação com 

interesses pessoais dos clientes e, naturalmente, um relacionamento profissional, 

todavia cada vez mais próximo, de modo a facilitar a compreensão do perfil do 

cliente e seus reais anseios. 

Sob o gerenciamento adequado, uma solução de CRM pode suprir diversas 

demandas deste nicho. Entre elas, produção e controle de uma carteira de contatos 

segmentada; registro de informações sobre as pessoas atendidas e os níveis de 

negociação; agenda de eventos e de reuniões; serviços de atendimento exclusivo; 

marketing direcionado e, em maiores graus de especificidade, planilhas de 

investimentos e relatórios de ganhos obtidos, todos regidos, mais uma vez, pelos 

valores da fidelização. 

 

 

 

A utilização de um CRM como método de armazenamento de informações de 
clientes e para uma interação com cliente e outras empresas, proporcionando maior 
abrangência de mercado está sendo usados por muitas empresas que pretendem 
manter um banco de dados de clientes com o intuito de auxílios futuros TURBAN e 
KING, 2004). 

 

 

Segundo Vavra (1993, p.55) “A utilização de um banco de dados de clientes 

requer que a empresa repense a maneira como conduz o negócio”.  

Maneiras que um banco de dados ajuda a implementar um CRM com rico  

banco de dados (Vavra, 1993, p.55):  

 

· O esforço de marketing torna eficaz, pois a empresa consegue identificar 

seus clientes mais importantes e apresentar a oferta e o produto no tempo certo. 

· Os computadores estão administrando a quantidade de dados que a 

empresa necessita para interagir com os clientes. 

· Um diálogo com clientes pode verificar mudanças na compra e fazer com 

que a empresa olhe as mudanças futuras. 

· Conhecer quem compra um determinado produto, se está satisfazendo ou 

precisa de mudanças, ajuda no desenvolvimento de novos produtos. 
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A utilização do banco de dados de clientes vem crescendo pelas empresas, 

uma vez que em um banco de dados elas podem armazenar e consolidar os dados 

de seus clientes, utilizando posteriormente para levantamento de dados e para 

promover alguma ação para a empresa (TURBAN e KING, 2004). 

Segundo Vavra (1993, p.46): “…o banco de dados de clientes é o segundo 

fator de importância para a prestação da maioria dos serviços financeiros. Todavia, 

apesar de sua familiaridade, poucas empresas de serviços financeiros têm 

explorado verdadeiramente o potencial de marketing de um banco de dados de 

clientes em seus negócios”. 

 

5.5. CRM e os perfis de clientes 

 

O sistema de CRM trabalha com a integração de informações de clientes e 

hábitos existentes no banco de dados, definindo a partir dessas referências o perfil e 

grau de fidelidade de cada cliente e pode auxiliar em diversas áreas e segmentos 

pois melhora a relação de qualquer empresa com os seus clientes, capta e analisa 

dados estratégicos de mercado, realiza o planejamento de ações de marketing e 

facilita a percepção do feedback que a empresa recebe em suas ações. 

A origem do CRM vem datada de 1980 com os primeiros conceitos de 

Database Marketing, já as instituições financeiras iniciaram o uso da ferramenta no 

final da década de 90 iniciando a criação de grupos segmentados de clientes para 

que fosse possível falarem individualmente com cada um deles, segregando-os em 

grau de importância e poder aquisitivo. Foi através da criação de bancos de dados 

que passou-se a armazenar informações de compra, dentre elas: quem compra, o 

que compra e com que regularidade.  

Por meio disso, as instituições financeiras começaram a estudar cada 

consumidor individualmente, buscando estar sempre um passo a frente de seus 

anseios, necessidades ou problemas. É fato conhecido que o consumidor é 

movido por desejo e ele pode ou não ser influenciado diretamente pela 

necessidade da aquisição de um novo produto ou serviço para suprir algum 

problema. 

Após aceita a necessidade ou anseio de satisfação, o cliente passa a iniciar 

uma busca pelo produto, é nessa hora que entra a publicidade e é quando o CRM 

atua no planejamento de campanhas de marketing. Se, por meio de um banco de 
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dados, as empresas sabem que seu cliente precisa de um determinado produto a 

cada 20 ou 30 dias, simplesmente é possível direcionar a ele propagandas e ofertas 

desse produto pouco antes desse período, fazendo com que ele perceba sua 

necessidade antes mesmo de a ter, buscando diretamente o seu produto. 

Um outro canal de relacionamento de extrema importância que as instituições 

financeiras possuem é através dos gerentes de relacionamentos. Este canal, 

principalmente em um segmento de Private Banking é de valor agregado 

exacerbado. Os gerentes comerciais possuem conhecimento dos hábitos de cada 

um de seus clientes que compõe sua carteira comercial. Este gerente, com a ajuda 

de ferramentas de private banking, pode iniciar seu trabalho de ativação comercial 

por intermédio de sugestões programadas pelo sistema e que farão com que uma 

agenda continua de contato seja estabelecida e, consequentemente, haja retorno 

comercial.  

Com esse processo de contato contínuo e assertivo estabelecido, o cliente 

passa para um processo de avaliação. Ele terá interesse em saber os custos, 

qualidade e disponibilidade de seu produto. Este fato é exemplificado por exemplo 

pelo fato de que em 1990, percebeu-se essa busca do consumidor por um produto 

que o trouxesse benefícios sem custos muito elevados. Então, com o auxílio da 

análise CRM, muitas empresas passaram a implementar o incentivo ao cliente, por 

meio de brindes, descontos exclusivos para clientes fidelizados, etc, tornando assim, 

a compra mais atrativa e “facilitando” a decisão do cliente. 

Nos anos 2000, a oferta de produtos atrelados a incentivo aos clientes decaiu 

e muitas empresas começaram a entender que para que a decisão de compra caia 

sob o seu produto, é preciso prestar atenção ao perfil do seu consumidor, 

dialogando diretamente com ele. Os sistemas de CRM atuam nessas etapas e ele 

se faz ainda mais necessário no passo seguinte a compra: a avaliação do produto.  

Após realizada a compra e o produto ter sido testado, os consumidores 

trazem um feedback para a sua empresa; o CRM ajuda a identificar e interpretar 

esse feedback, adicionando-o ao seu banco de dados e tornando possível um 

estudo posterior de um retorno negativo para que o cliente não seja perdido. 

Em um segmento de alta renda, a atenção demandada pelos clientes é maior 

e os acertos e erros ficam mais evidenciados. O sistema de CRM contribui de forma 

significativa para que o histórico de um cliente seja mantido e também o seu padrão 

de atendimento. Este ciclo provém a sensibilidade, por parte do cliente, de que a 
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empresa o conhece muito bem e que ele é bem atendido e, para a empresa, a 

vantagem de fidelização deste cliente em um círculo vicioso e contínuo. 

 

5.6. Passos importantes na implementação de um CRM 

 

Abaixo podemos encontrar quatro passos importantes na implementação de 

um CRM. 

 

- Identificação: o CRM faz com que o cliente se identifique com o produto e 

serviço, para isso, é preciso fazer a separação entre perfis, levando até eles uma 

mensagem focada que faça com que o cliente perceba que o seu produto atende 

diretamente com suas necessidades. A ideia principal é o uso do CRM em conjunto 

com técnicas de marketing, através de uma boa gestão do banco de dados criado 

pelo sistema, é possível elaborar campanhas mais eficientes e customizadas por se 

direcionarem especificamente para um público-alvo. 

Por exemplo: através da coleta de dados do CRM, uma instituição financeira 

percebe que uma parte dos seus clientes são pais de família e que costumam fazer 

muitas viagens. Próximo a época de férias escolares, é possível enviar para esse 

perfil de clientes um lembrete de que para se ter uma viagem segura com crianças, 

e se divertir nas férias sem preocupações, é importante adquirir um seguro viagem, 

ofereça-o então para que ele entre em contato com sua empresa, podendo até 

mesmo solicitar que um gerente comercial vá fazer uma visita a este cliente. Esse 

cuidado com a família do cliente e seus interesses, faz com que ele se identifique 

com a empresa. 

- Diferenciação: após o processo de identificação, é preciso também que cada 

cliente sinta-se diferenciado dos demais. Ele precisa entender que não é apenas um 

dado estatístico ou lucro para a empresa e isso pode ser resolvido com mensagens 

direcionadas diretamente a ele, onde seu nome esteja incluso como, por exemplo, 

abordagem por e-mail marketing. Em uma geração interativa, é essencial que a 

comunicação com o cliente seja direta, diferenciada e precisa. Investir em um design 

responsivo, fazendo com que o e-mail marketing seja visto em qualquer aparelho 

(seja ele computador portátil ou celular), é essencial para uma comunicação 

eficiente. 
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O CRM pode se direcionar também a segmentar os perfis de clientes por 

plataformas, ver quais tem interesse nesse tipo de abordagem, entre outros; nesse 

caso, não somente por meio de um estudo de quantos clientes clicam e realmente 

abrem o e-mail marketing, mas sim aqueles que mostram uma interação com a 

empresa por meio desse e-mail, identificando tendências de comportamento do 

consumidor. 

- Interação: a análise da interação dos clientes com um produto ou serviço, é 

essencial para identifica-los em grupo e poder, a partir desse estudo, personalizar 

seu atendimento. É preciso traçar toda a jornada do consumidor com relação ao um 

produto ou serviço, ou seja, a partir do contato de um gerente comercial é preciso 

entender se o cliente foi direcionado para um produto, mas também explorou o 

restante das opções disponíveis. É primordial entender se a empresa tem dentre seu 

leque de produtos e serviços todos os itens relacionados de acordo com o interesse 

de cada um dos clientes, voltados a facilitar a venda e acesso e aumentar a 

conversão em receitas. 

Para manter a interação entre empresa e cliente também é necessário 

atualizar todos os dados armazenados no banco de dados usado pelo sistema de 

CRM constantemente pois o perfil e comportamento do seu consumidor mudam, 

tanto em fases de sua vida ou em períodos sazonais como, por exemplo, final de 

ano, carnaval e demais festividades.  

- Customização: Um bom exemplo do que o CRM é capaz de fazer: por meio 

da análise do banco de dados e traçando o perfil de cada cliente, é possível atender 

cada um deles de forma personalizada e diferenciada, fazendo com que o 

consumidor sinta-se querido pela sua empresa. 

O cliente de alta renda precisa sempre se sentir valorizado e sentir que suas 

necessidades estejam sendo supridas, por isso, a personalização abrange não só o 

atendimento e as abordagens de comunicação, mas também o produto em si. Com 

o auxílio do sistema CRM, é possível filtrar os feedbacks e perceber que um cliente 

em especial gostaria de mais opções de um determinado produto. As instituições 

financeiras devem entender que a partir dessa sugestão, é possível comparar com 

dados anteriores e chegar a conclusão de que essas alterações no produto podem 

trazer lucros. Sem o auxílio do sistema, esse tipo de dado não seria percebido pois o 

produto é vendido e oferecido em uma quantidade que não é realmente a 

demandada por este tipo de cliente. 
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5.7. Pontos negativos do uso incorreto de um CRM 

 

Apesar de muitas vantagens existentes, existem regras de etiquetas para com 

a comunicação com o cliente que necessitam ser seguidas e, mesmo ela sendo 

personalizada e ter um ar mais intimista, é preciso tomar cuidado em relação a quais 

barreiras podemos transpor. Dentre elas, o principal é lembrar que: a ideia do CRM 

é sugerir um produto ou serviço ao cliente para suprir uma necessidade ou trazer-lhe 

satisfação. Porém nunca expondo as consequências de não adquirir o seu produto. 

Uma instituição financeira, mesmo sabendo que o seu cliente vai sair de férias 

com a sua família, e mesmo oferecendo um seguro viagem através de uma 

mensagem calorosa sobre passar as férias com a família com muita diversão e sem 

preocupações, pode causar um efeito negativo através de uma mensagem. Imagine 

que, ao invés de ter sugerido um seguro viagem, fosse usado um tom mais 

agressivo, insinuando que a falta do seguro viagem poderia acarretar acidentes ou 

falhas que fizessem com que a família precisasse voltar para casa mais cedo? O 

cliente se sentiria intimidado e, ao invés de comprar o produto, iria procurar por uma 

outra empresa que entenda suas necessidades. 

Não podemos também promover uma empresa de maneira excessiva. Esse 

tipo de informação deve estar inserido como assinatura, de maneira clara e direta 

para que não ocupe todo o texto. Além disso, no caso de clientes que já estão 

fidelizados com a empresa, não existe a necessidade de receberem confirmações 

excessivas de que “só na empresa X ele encontra qualidade”, eles já sabem 

disso.  Os clientes de alta renda são gostam de sentirem-se especiais e terem suas 

necessidades priorizadas e atendidas com rapidez, para isso, a comunicação deve 

conversar com o este cliente, de maneira que ele sinta-se priorizado ao receber um 

uma oferta gratuita ou qualquer bonificação, não somente como um dado ou fonte 

de lucro.  

Conhecer e se relacionar bem com os clientes é a tendência do futuro para 

empresas de sucesso pois precisam trabalhar com as pessoas tratando-as como 

pessoas, que tem sentimentos, necessidades e ambições, afinal de contas, elas irão 

se relacionar com a empresa, tornando parte do seu crescimento e história. 
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6. Conclusão 

 

O trabalho foi realizado com objetivo de verificar como as instituições 

financeiras estão interagindo com os clientes, buscando evidenciar as formas mais 

eficazes de relacionamento, as frequências, bem como o perfil dos clientes.  

Foram presentados conceitos teóricos atrelados a práticas e soluções de 

mercado buscando validar as informações aplicadas no trabalho. 

Buscando conceitos desde o princípio de marketing até o pós-marketing, o 

panorama do mercado financeiro e informações comportamentais dos clientes sobre 

com o uso constante da tecnologia e os novos anseios em relação a qualidade no 

atendimento e relacionamento são os grandes potenciais de interação tanto entre 

pessoas como entre instituições, e como as esses mesmos clientes buscam interagir 

com essas instituições, buscando sempre avaliar o perfil e o comportamento do 

cliente, evidenciados no marketing, comercio eletrônico, mercado financeiro e nas 

redes sociais. 

A aplicação da tecnologia em processos de negócios com foco na 

identificação de diferentes necessidades de clientes visando ofertar soluções e 

produtos customizados pode ser realizada através de soluções de mercado 

disponíveis ou desenvolvimento interno dentro das próprias instituições financeiras. 

Deve-se sempre levar em conta fatores como: adequação das aplicações 

propostas as necessidades internas da corporação, custo, arquitetura, plataforma 

tecnológica e, principalmente, tempo de entrega.  

Com estes fatores analisados e supridos fica evidente que tecnologias que 

proporcionam automação de processos de negócios tendem a auxiliar as instituições 

financeiras e suprir as necessidades específicas de seus clientes e, 

consequentemente, aumentar e melhorar a percepção de atendimento. 

Como conclusão o uso de tecnologias e aplicativos de CRM disponíveis no 

mercado provocam grande potencial de interação e relacionamento além de poder 

ser desenvolvido para chegar diretamente ao cliente, buscando atender suas 

necessidades e anseios e também trazer benefícios para as instituições que 

direcionarem seu marketing a elas. 
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