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O mercado de Wealth Management atende um público volumoso e complexo. 
Provedores precisam responder à altura para manter a competitividade
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Em meio a essas transformações, os serviços de Wealth Management passaram a lidar com um 
público que é, ao mesmo tempo:

• Mais informado e consciente da necessidade de assessoria financeira;

• Muito diversificado em termos de objetivo de vida, relação com seu patrimônio, perfil de risco, 
nível de conhecimento financeiro e preferência por assessoria.

Nos últimos anos, o setor testemunhou uma mudança abrupta, advinda de três fatores:

• Desaceleração da economia mundial, impactando o rendimento geral dos investimentos;

• Digitalização dos serviços, que estabelecem novos parâmetros de qualidade e 
relacionamento;

• Aumento da demanda por provedores de Wealth Management.

A dificuldade dos provedores em atender às expectativas dos clientes, muitas vezes, implica em
desafios para captura de novos e problemas de retenção dos atuais. Diante desse cenário, a EY
mobilizou uma pesquisa global com o objetivo de entender o comportamento desses clientes, seus
objetivos e os motivos de sua intenção de troca.
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A EY entrevistou 2.000 clientes de Wealth Management em 26 países 
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No mapa, cada entrevistado é representado por um ponto. As cores representam o nível de patrimônio disponível para investimentos

Mass Affluent High Net Worth Very High Net Worth Utra High Net Worth

Níveis de capital disponível para investimento
UHNW (Ultra-high net worth): US$30m até US$100m
VHNW (Very high net worth): US$5m até US$29.9m
HNW (High net worth): US$1m até US$4.9m
Affluent: US$250,000 até US$999,999

Geração
Boomer: nascidos em1946–64 (age 57–75)
Gen X: nascidos em 1965–80 (age 41–56)
Millennial: nascidos em 1981–97 (age 24–40)

EY Global WM 
Research Report 
2019

Acesse aqui a 
pesquisa completa:
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A pesquisa mostrou que um terço dos clientes de WM trocou de provedor nos 
últimos três anos, ou pretende trocar nos próximos três.
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Pergunta: Você trocou de Wealth Management nos últimos três anos e/ou planeja 
trocar próximos três anos?

Fonte: Global Wealth Research Report 2019 Database

Não trocou nos últimos 3 anos, mas pretende trocar no futuro

Trocou nos últimos 3 anos e pretende trocar no futuro

Trocou nos últimos 3 anos, mas não pretende trocar no futuro

Não trocou nos últimos 3 anos, e não pretende trocar no futuro

► A quantidade de entrevistados em cada 
grupo varia. Entre os 2000 entrevistados, 
a maioria pertence à Gen X. Nota-se pelas 
bolhas maiores.

► Para entender o comportamento de troca 
em cada quadrante, é preciso comparar o 
tamanho das bolhas dentro deles.

► Notamos que nos indivíduos UHNW, as 
bolhas azuis são menores em comparação 
com as outras, indicando que nesse grupo 
o comportamento de troca é acentuado. 
39% desses clientes se mostraram mais 
propensos a mudar seus relacionamentos 
financeiros

► O mesmo vale para os Millennials. Embora 
a amostra seja menor, dentro de cada 
quadrante, a bolha azul é menos 
representativa. Assim predomina o 
comportamento de troca.

► Na mesma linha, 1/3 dos clientes 
Affluent, pretendem mudar seu provedor.

► Já na Gen X, predomina o 
comportamento de não-troca. Mesmo 
assim, em número absoluto, é a geração 
que contém a maior quantidade de   
“Asset Movers”.

Comportamento de troca da amostra global
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A partir dos resultados, foram identificados 5 drivers críticos relacionados a 
clientes no mercado de Wealth Management
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1. Saber o que os clientes querem e quando
Os clientes estão mudando em busca de mais valor. Eles percebem mais valor em consultoria financeira 
durante eventos importantes da vida e conforme sua riqueza e nível de conhecimento de mercado aumentam.

2. Os clientes mais jovens e mais ricos são os mais propensos a mudar
No geral, um terço dos clientes planeja mudar de provedor nos próximos três anos. Na busca por valor, os 
clientes estão se relacionando com mais de uma casa. Independentes e FinTechs tem se beneficiado.

3. Soluções são mais importantes do que produtos e serviços 
Os clientes querem mais conselhos e planejamento. A maioria dos clientes deseja soluções simples, 
personalizadas e conectadas sobre produtos e serviços individuais.

4. O futuro é a voz!
As preferências do cliente estão evoluindo rapidamente em direção a assistentes digitais e ativados por voz 
para gerenciar patrimônio e receber consultoria financeira.

5. Modelos de precificação precisam mudar 
Muitos clientes não confiam na forma como são cobrados por seus provedores, e a maioria gostaria de ser 
cobrada de forma diferente.

Fonte: Global Wealth Research Report 2019 Database
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Entre os 2.000 entrevistados há 100 brasileiros que foram segmentados de 
acordo com a geração, patrimônio e conhecimento sobre investimentos
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► A Gen X é a mais bem distribuída em termos 
de riqueza - destaque para população Very
High Net Worth

► Entre os Millenials, a maioria dos 
entrevistados é Mass Affluent e mais da 
metade são profissionais de nível tático-
operacional – riqueza proveniente de bônus

► Boa parte desse público já se considera com 
nível médio de conhecimento financeiro 

► O conhecimento financeiro aumenta conforme 
a idade e renda  do entrevistado

► Toda a amostra brasileira tem ensino superior 
completo, e aproximadamente 80% dos 
respondentes são casados

Fonte: Global Wealth Research Report 2019 Database

Caracterização da amostra brasileira

Médio

Baixo

Alto

Nível de conhecimento financeiro autodeclarado pelos participantes da pesquisa

Destaques do perfil da amostra brasileira 
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Em linha com a pesquisa global, 1/3 dos brasileiros trocou ou pretende trocar de 
provedor de Wealth Management nos próximos 3 anos

Page 11 Fonte: Global Wealth Research Report 2019 Database

Entre os 100 respondentes, 32 brasileiros declararam troca ou intenção de 
troca de provedor de serviços financeiros. A maior parte deles declarou haver 
trocado nos últimos 3 anos. A intenção de troca no futuro é mais saliente nas 
gerações mais novas: Gen X e Millennials.

Os entrevistados também foram questionados quanto a quantidade de 
provedores que esperam ter no futuro. Os dados mostram que os “asset 
moovers brasileiros” continuarão diversificando seus provedores, sendo que 
os Affluents terão a maior quantidade de relacionamentos ativos.

Não trocou nos últimos 3 anos, mas presente trocar no futuro

Trocou nos últimos 3 anos e pretende trocar no futuro

Trocou nos últimos 3 anos, mas não pretende trocar no futuro

Entre 4 e 6 provedores de serviços financeiros

Até 4 provedores de serviços financeiros

Mais de 6 provedores de serviços financeiros



► Independentemente do nível de capital, os clientes de Wealth Management buscam diversificar 
seus investimentos, garantir uma receita adequada e a formação de herança para os herdeiros

► O atendimento satisfatório de um público que possui conhecimento financeiro passa pela oferta de 
uma gama de produtos e serviços que reflitam adequadamente seu perfil de risco

É necessário disponibilizar 
ativos diversificados e uma 
remuneração adequada

3
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Nesse contexto e com base no recorte para a realidade brasileira, foram 
identificadas 5 constatações no setor de Wealth and Asset Management 
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Principais constatações

Mobile Banking é prioridade 
e a tendência é a 
intensificação do seu uso

5
► Canais digitais são as principais formas de relacionamento para desempenho de atividades pelos 

usuários
► Assistência digital e chatbot devem substituir o atendimento pessoal no aconselhamento financeiro 

dos clientes

► Precificação se destaca como fator relevante na escolha do provedor de serviços financeiros
► A retenção dos clientes está pautada no desenvolvimento de um relacionamento de confiança 

baseado em empatia, proatividade e experiência satisfatória

Para conquistar o cliente é 
necessário transparência, 
confiança e comunicação

1

► Consultorias de forma geral são bastante valorizadas pelos clientes – 56% utilizam ou pretendem 
utilizar consultoria em investimentos especializados e 62% já utilizam em serviços não financeiros

► Auxílio e planejamento na transferência de herança surge como fator relevante para os clientes

Serviços e produtos devem 
ser personalizados e 
facilitadores de seus 
objetivos

4

Wealth Managers com 
atendimento mais 
personalizado estão em 
ascensão

► Modelos de negócios que permitem um atendimento mais dedicado e com acesso à serviços mais 
especializados possuem tendências de alta

► Fintechs e Consultores Independentes se destacam nas tendências de alta

2
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Os clientes enxergam valor em transparência de precificação e atenção 
dedicada – experiência surge como essencial para conquista dos clientes

Page 13 Fonte: Global Wealth Research Report 2019 Database

Para conquistar o cliente é 
necessário transparência,  
confiança e comunicação

► Precificação se destaca como fator relevante na escolha do provedor de serviços financeiros
► A retenção dos clientes está pautada no desenvolvimento de um relacionamento de confiança 

baseado em empatia, proatividade e experiência satisfatória

1

74%

18%

8%

“Estou ciente das taxas, mas 
não sei o valor que me 
cobram”

“ Estou ciente das taxas e dos 
valores que me cobram”

“Não estou ciente do quanto 
estão me cobrando”

► Na amostra brasileira, 26% dos respondentes declaram não 
compreenderem completamente os mecanismos de cobrança

► Esse desconhecimento é mais comum na Gen X e Millennials

Provedores de Wealth Management que educam 
adequadamente seus clientes a respeito das taxas 
de serviço constroem uma relação de confiança e 
aumentam as chances de retenção

Entendimento dos clientes a respeito 
da cobrança de fees

Total da 
amostra 

Brasileira



6%

6%

5%

7%

5%

7%

14%

15%

13%

16%

15%

16%

27%

27%

27%

29%

28%

28%

32%

32%

33%

31%

33%

31%

21%

21%

22%

18%

19%

18%

Advisory capabilities

Personal attention

Pricing and transparency

Products

Quality and reputation

Technology
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Os clientes enxergam valor em transparência de precificação e atenção 
dedicada – experiência surge como essencial para conquista dos clientes
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Pergunta: Em quanto os fatores abaixo impactam na 
determinação do provedor de Wealth Management?

Para conquistar o cliente é 
necessário empatia, 
confiança e comunicação

► Precificação se destaca como fator relevante na escolha do provedor de serviços financeiros
► A retenção dos clientes está pautada no desenvolvimento de um relacionamento de confiança 

baseado em empatia, proatividade e experiência satisfatória

1

Maior valorMenor valor

Fonte: Global Wealth Research Report 2019 Database

Pergunta: Quais são os principais traços/características você 
considera importante na escolha do WM/consultor?

24%

26%

25%

24%

23%

25%

32%

24%

25%

21%

27%

25%

Boomer

Gen X

Millennial

Count of Empatia
Count of Proativo em atender minhas necessidades
Count of Alta Experiencia
Count of Boa Comunicacao

Empatia

Proativo em atender minhas necessidades

Alta Experiência

Boa Comunicação 

Capacidade de Assessoria

Atenção individual

Transparência na cobrança

Produtos

Qualidade e Reputação

Tecnologia
A diversificação ilustra a dificuldade dos clientes 
em encontrarem um único provedor de serviços 
financeiros que atenda à todas suas expectativas e 
necessidades tanto no relacionamento quanto na 
oferta de produtos 
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Queda na pretensão pelos clientes para utilização de instituições full-service e 
aumento para consultores independentes demonstra apreço à personalização
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► Modelos de negócios que permitem um atendimento mais dedicado e com acesso à serviços mais 
especializados possuem tendências de alta

► Fintechs e Consultores Independentes se destacam nas tendências de alta

Wealth Managers com 
atendimento mais 
personalizado estão em 
ascensão

2

Fintechs

► As Fintechs possuem maior capacidade e dinamismo na 
personalização de serviços e produtos.

► Com estratégias baseadas em nichos de mercado, possuem 
baixa predisposição para agregar produtos e serviços em um 
único lugar.

Consultores Independentes

► Dado o relacionamento próximo, possuem maior compreensão 
dos desejos e necessidades dos clientes.

► Atuam de forma mais dedicada e humanizada, se adequando à 
cada perfil e estágio do planejamento financeiro e pessoal do 
cliente.

Pergunta: Quais dos tipos de WM você utiliza agora e quais pretende 
utilizar nos próximos 3 anos?

50%

57%

48%

38%

53%

Pretende utilizarUtiliza atualmente

37%

40%

57%

Fintechs

Consultores Independentes

Bancos Comerciais

Instituições Full-services



► Independentemente do nível de capital, os clientes de Wealth Management buscam diversificar 
seus investimentos, garantir uma receita adequada e a formação de herança para os herdeiros

► O atendimento satisfatório de um público que possui conhecimento financeiro (84% afirmam 
possuir grau de conhecimento financeiro moderado e alto) passa pela oferta de uma gama de 
produtos e serviços que reflitam adequadamente seu perfil de risco

É necessário disponibilizar 
ativos diversificados e uma 
remuneração adequada

3
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Os principais objetivos dos clientes se pautam na diversificação de ativos e no 
acúmulo substancial de riquezas
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50%

48%

46%

44%

Diversificar o investimento em
diferentes tipos de ativos

Acumular riqueza substancial

Garantir receita adequada /
segurança financeira

Estabelecer herança para os
herdeiros

Pergunta: Quais são seus principais objetivos financeiros atuais?

58%

37%

4%
Moderado

Alto

Muito Alto

Baixo

Risco

51%
33%

16%

Conhecimento Financeiro

Fonte: Global Wealth Research Report 2019 Database

A personalização valorizada pelos clientes 
se reflete em diversificação de 
investimentos para alcance de seus 
objetivos financeiros



Personalização e especialização no atendimento e na oferta de produtos e 
serviços agregam valor para alcance dos objetivos dos clientes

Serviços e produtos devem 
ser personalizados e 
facilitadores de seus 
objetivos

4 ► Consultorias de forma geral são bastante valorizadas pelos clientes – 56% utilizam ou pretendem utilizar 
consultoria em investimentos especializados e 62% já utilizam em serviços não financeiros

► Auxílio e planejamento na transferência de herança surge como fator relevante para os clientes
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43%

46%

34%

34%

13%

17%

20%

22%

41%

36%

42%

41%

3%

1%

4%

3%

Utiliza atualmente Planeja utilizar

Considera utilizar Não planeja utilizar

62%

29%

52%

39%

14%

17%

12%

15%

23%

53%

36%

44%

1%

1%

0%

2%

Utiliza atualmente Planeja utilizar

Considera utilizar Não planeja utilizar

Consultoria em investimentos 
especializados 

(e.g. commodities)

Investimentos alternativos 

(fundos de hedge, privaty equities
etc) 

Commodities, opções, futuros e 
outros derivativos

Venture Capital

Consultoria em serviços não financeiros 

(e.g. seguros)

Gerenciamento Financeiro das 
atividades diárias 

(pagamento de contas etc) 

Serviços para a nova geração

(processo de transferência de 
herança)

Planejamento e controle financeiro 
pessoal

Pergunta: Quais destes serviços de Wealth management 
você utiliza atualmente, considera utilizar ou planeja utilizar 
nos próximos 3 anos?

Pergunta: Quais destes serviços especializados você 
utiliza atualmente, considera utilizar ou planeja utilizar 
nos próximos 3 anos?

Fonte: Global Wealth Research Report 2019 Database



46%
35%

12%
1% 1% 1% 4% 0%

67%

25%

4% 1% 2% 1% 1% 0%

B
o

o
m

e
rs

52%

21% 20%

1% 0% 1% 5% 0%

67%

15%
3% 2%

11%
1% 1% 1%G

e
n

X

58%

13% 19%

0% 1% 1%
9%

0%

73%

7% 4% 0%
12%

3% 2% 0%

Mobile apps Website
access

Face-to-face Email/text Chatbot Online
meeting

Phone calls Social media

M
il
le

n
n

ia
ls

Mobile Websites Pessoal E-Mail Video Telefone Mídias sociaisChatbot
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Aplicativos mobile despontam na preferência dos clientes - canal é visto como 
alavancas de personalização de produtos e serviços
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Mobile Banking é prioridade 
e a tendência é a 
intensificação do seu uso

5

Pergunta: Indique qual entre os canais você prefere utilizar hoje e qual deles você utilizaria nos próximos anos?

Gostaria de utilizar nos próximos 3 anos

Utilizado atualmente

Fonte: Global Wealth Research Report 2019 Database

► Canais digitais são as principais formas de relacionamento para desempenho de atividades1 pelos 
usuários

► Assistência digital e chatbot devem substituir o atendimento pessoal no aconselhamento financeiro 
dos clientes

Além do Mobile, websites também se posicionam 
como canal preferencial para desempenho das 
atividades mapeadas, principalmente para 
geração mais velha

► Abertura de contas, aconselhamento financeiro e 
rebalanceamento de portfólio são as atividades que 
mais demandam atendimento presencial

► Websites surgem como principal canal secundário 
para desempenho das atividades mapeadas

Notas: (1) Condução de transações; aprendizado sobre produtos e serviços; monitoramento de 
resultados; abertura de contas; rebalanceamento de portfolio; aconselhamento financeiro



Alguns dos desafios no segmento de Wealth que podem transformar-se em 
oportunidades 

Clientes

• Necessidade de revisar as 
jornadas e desenhar um 
modelo mais flexível e 
personalizado de 
experiência dos clientes

• Entender os atributos de 
decisão dos diferentes 
segmentos de clientes
(ex.: 2ª geração está 
assumindo a gestão do 
patrimônio da família, 
clientes mais digitais)

• Bankers com alta 
rotatividade ? 
Alinhamento de cultura 

• Modelo de atuação dos 
bankers – oportunidade 
para aprimoramento 
focado em adicionar mais 
valor aos clientes

• Diversas alternativas de 
ferramentas de CRM que 
impactam diretamente os 
processos internos

• Desafio de transformar a 
proposta de valor para 
que seja mais customer-
centric e que atenda aos 
atributos de decisão das 
diferentes personas

• Fortalecimento da 
proposta de valor poderá 
aumentar o share of
wallet dos clientes que 
usam outros bancos 
como secundários (ou 
primários)

• Mercado brasileiro ainda é 
muito explorado através 
de produtos; há espaço
para melhorar a proposta 
de valor e oferta aos 
clientes com serviços

• Mercados internacionais
podem servir como 
benchmark

Bankers Proposta de Valor 
Novos serviços / 

Mercado adjacentes

O que diferencia as empresas é o quão melhor elas executam suas estratégias 

Para ter mais informações, detalhamento da pesquisa, ou tenha interesse em  
evoluir no tema, nos acione.  O time EY terá grande prazer em conversar com vc
e sua empresa.  
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