
: com o objetivo de garantir qualidade de vida para as
; gerações futuras.

Inserido neste panorama, o Itaú - sempre atuante
; em relação às necessidades não apenas do Brasil, mas
; do planeta - há mais de 60 anos assumiu o compro-
; misso com a Sustentabilidade, entendendo que um
: desempenho económico diferenciado só se mantém
| quando fundamentado em valores como ética, trans-
; parência e responsabilidade socioambiental.

A adesão a iniciativas como a dos "Princípios do
Í Equador", que estabelece a análise de critérios socio-
: ambientais para financiamento de projetos acima de
í US$ 10 milhões, e no que o Itaú inovou ao estender
\ esses critérios para financiamentos de valores a partir
; de R$ 5 milhões, ratifica a sua atuação baseada em
: práticas sustentáveis.

Essa postura responsável, associada à solidez e
': performance financeira ímpar, credenciam a Ins-
: tituição a ser o único Banco da América Latina a
; fazer parte do índice Dow Jones de Sustentabilidade
i desde a sua criação e ser apontado como o Banco
i mais sustentável e ético da América Latina segun-

mpresas, comunidades e a população em ge-
ral estão procurando se unir em programas
socioambientalmente responsáveis para o uso
racional dos recursos naturais e industrializados,



do a consultoria Management & Excellence/Latin
Finance.

Mas para o Itaú isso não basta. A Instituição
sentiu a necessidade de levar o assunto sustentabili-
dade para debate entre os públicos com os quais se
relaciona de forma muito mais intensa e efetiva.

Para tanto, decidiu que no ano de 2007 focaria
todos os seus esforços de comunicação nesse sentido,
conscientizando e mobilizando a sociedade para pôr
em ação práticas efetivas em prol do planeta e da
sociedade como um todo, a exemplo do que a insti-
tuição já faz em suas diversas atividades.

O DIAGNOSTICO

Diante do panorama global e
da missão estabelecida pelo Banco
de ampliar sua participação na
conscientização da sociedade para
a questão da sustentabilidade, a
África - agência de propaganda
da instituição - se empenhou para
o desenvolvimento de um projeto
que tinha como objetivo fazer do
ano de 2007 um marco na história
do Itaú.

O projeto deveria contemplar
as atividades internas e de rela-
cionamento do Banco com seus
clientes e ir além, ganhando proje-
ção nacional para atingir públicos
estratégicos e a sociedade em geral.

Assim nasceu o projeto "Itaú. Ontem, hoje e ama-
nhã feito para você" que, além de comunicar a ima-
gem de solidez e perenidade da instituição financeira,
representava o comprometimento do banco com o
futuro por meio de suas práticas sustentáveis.

A assinatura "Ontem, hoje e amanhã feito para
você", não por acaso, refletia a postura do Banco
e sua representação nos produtos e serviços, assim
como nos relacionamentos que estabelece diariamen-
te com seus diversos públicos.

Também demonstrava a sua atuação frente
às necessidades do ontem, a sua capacidade de se
manter sempre atualizado com o presente, e ainda
como pensa e se programa para um futuro melhor,
em todos os segmentos.

O PLANO

A partir da assinatura central "Ontem, hoje

e amanhã feito para você" foi desenvolvida uma
estratégia de comunicação englobando ampla
campanha composta de uma série de atividades
integradas de marketing, publicidade, eventos e
relações públicas.

O objetivo era atingir e influenciar diferentes pú-
blicos, passando por clientes e colaboradores, seguin-
do para formadores de opinião, líderes empresariais,
governantes e toda a sociedade.

Como o próprio slogan/assinatura já traduzia, a
campanha deveria explorar o histórico de compro-
misso e responsabilidade do Itaú com o ontem e o
hoje por meio de seus exemplos de práticas sustentá-
veis em diversas áreas de atuação e, principalmente,

mostrar sua preocupação com o
amanhã, convocando a sociedade
para participar de suas ações em
torno do tema.

Além de peças de mídia especí-
ficas que exploravam os diversos
meios de comunicação (tanto
impresso como eletrônico), foram
contemplados dois eventos de
grande impacto, sendo o primeiro
deles um encontro do ex-vice-
presidente dos Estados Unidos Al
Gore com um grupo de líderes
empresariais e de formadores de
opinião, e o segundo o patrocínio
do show de projeção internacional
Live Earth.

A escolha de Al Gore se deu pela notoriedade
que o ex-vice-presidente americano adquiriu no
cenário mundial com suas ações na área da susten-
tabilidade, especialmente ao ganhar o Oscar 2007
pelo documentário "Uma Verdade Inconvenien-
te", considerado o mais importante filme sobre as
causas e consequências do aquecimento global na
atualidade.

Para somar à estratégia de comunicação, foi esco-
lhido o patrocínio do Live Earth. Um grande evento
musical com artistas nacionais e internacionais, que
aconteceria simultaneamente em mais sete cidades
do mundo. O objetivo do evento era disseminar a
conscientização da população para a necessidade de
salvar o clima do Planeta.

OBJETIVOS DA CAMPANHA:

Macro
Fazer do ano de 2007 o marco para consolidar a

FORTALECENDO A IMAGEM DE SOLIDEZ E PERENIDADE

35



imagem da marca Itaú como um
Banco social e ambientalmente
responsável, comprometido em
construir um amanhã melhor.

Foco
• Tornar pública a responsa-
bilidade e postura atuante do banco em torno das
grandes causas e seu comprometimento com o de-
senvolvimento sustentável, em todas as esferas.
• Apresentar o Itaú como um agente de transfor-
mação e conscientização sobre grandes causas
socioambientais.
• Mobilizar formadores de opinião como dissemina-
dores desse conteúdo.
• Gerar um momento de reflexão em torno do tema
aquecimento global.
• Conscientizar e influenciar a sociedade em torno
do tema.

A EXECUÇÃO

O tema do Projeto foi lançado através de três
comerciais de TV intitulados "Tempos Modernos"
(60"), "Relógios" (30") e "Metrônomo" (30"), com
o conceito "Itaú. Ontem, hoje e amanhã feito para
você".

Em "Tempos Modernos" a trilha utilizada foi
a música do Lulu Santos, título do comercial, que
retratava com perfeição o foco da campanha, gerando
sinergia do público-alvo com a mensagem.

Em "Relógios", o foco foi a inserção de diversos
relógios demarcando a importância do tempo e as
mensagens-chave da campanha. E em "Metrôno-
mo" o diferencial era a ausência de locução. O mo-
vimento do "Metrônomo", com a imagem de uma
cidade ao fundo, demarcava os créditos dos serviços
e vantagens oferecidos pelo banco.

A veiculação dos filmes foi realizada em nível nacio-
nal nas principais emissoras de TV aberta e a cabo.

Um anúncio de página tripla também foi vei-
culado nos principais meios impressos de projeção
nacional, em que cada página/peça representava um
tempo e revelava um amplo leque de diferentes pro-
dutos e serviços do banco. A ideia central, seguindo o
conceito dos filmes, era mostrar o empenho do Itaú
em atender às necessidades de hoje para ontem, sem
deixar de pensar no amanhã.

Depois de sua abertura, o projeto foi então des-
membrado em três fases, com uma série de ações
direcionadas para diferentes públicos.

1a FASE -
CONSCIENTIZAÇÃO

Al Gore
A primeira fase da campanha,

denominada "Amanhã", se deu
com a vinda de Al Gore para o

Brasil, intermediada diretamente pela África, e cuja
data para o encontro foi estabelecida para o dia 12 de
maio, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo.

Logística/mecânica
A mobilização para capitalizar o público-alvo do

evento contemplou duas etapas, sendo a primeira a
entrega de um convite pessoal impresso em papel
reciclado, assinado pelo presidente do Banco Itaú,
Roberto Egydio Setúbal, e pelo presidente do Banco
Itaú BBA, Cândido Botelho Bracher.

Além de apresentar um breve histórico do com-
promisso da Instituição com a questão da Susten-
tabilidade, o convite referendava o convidado como
exemplo de força e capacitação para promover a
transformação necessária para um amanhã me-
lhor.

Por questão de segurança e rigoroso controle do
público selecionado, composto por políticos, impor-
tantes empresários e celebridades, após a confirmação
pelo RSVP, os convidados receberam um cartão
magnético de acesso intransferível e obrigatório ao
evento.

Ao final do evento, todos os convidados receberam
o livro de Al Gore revestido com uma capa persona-
lizada do Banco Itaú.

Outro importante detalhe do evento de Al Gore
foi a sua concepção toda estruturada com recursos
sustentáveis, desde a confecção dos convites, deco-
ração/ambientação, até o coquetel servido.

O mobiliário escolhido para o evento foi encomen-
dado ao designer Nido Campolongo, que no início
dos anos 80 criou o conceito de trabalho com papel
reciclado. Sua matéria-prima principal é o papelão
derivado de resíduo industrial e sua mão-de-obra é
formada por cooperativas, ONGs e presidiários.

Da mesma forma Charlo Whately foi o respon-
sável por desenvolver um cardápio somente com
ingredientes orgânicos.

Estratégia da campanha
A campanha contemplou peças de comunicação

focadas no "Amanhã" que apoiavam o evento de
Al Gore e difundiam o tema para a sociedade em



geral. Sua veiculação teve maior visibilidade durante
o período da visita do ex-vice-presidente americano,
visando capitalizar a atenção e gerar mobilização
para o tema.

A mídia era de abrangência nacional, englobando
as principais emissoras de TV aberta e a cabo, além
dos principais jornais do país e da internet.

O papel de cada meio
no mix de comunicação

TV
A estratégia de comunicação contemplou a vei-

culação de filmes de 60" e 30", antes, durante e após
o evento de Al Gore, adotando uma linguagem dife-
renciada na forma e no conteúdo, com o objetivo de
estimular a sociedade a refletir sobre o tema, o futuro
do planeta; e elevar o seu grau de conscientização.

A mídia também contemplou os programas de
maior interesse do público brasileiro, desde as trans-
missões de futebol na TV aberta até os programas
de jornalismo, filmes e séries na TV a cabo.

JORNAL
Os anúncios de jornal tiveram como objetivo

reforçar a importância do Itaú em promover o
encontro do ex-vice-presidente Al Gore com os
principais líderes e formadores de opinião do Brasil,
apoiado pelo credenciamento de ser o único banco
da América Latina a fazer parte do índice Dow Jones
de Sustentabilidade por sete anos consecutivos.

A peça também convidava a população a
participar do tema através do site www.itau.com.
br/socioambiental.

INTERNET
Complementando a estratégia de comunicação

e mídia, o Itaú criou um hotsite com um conteúdo
extraído do livro "Uma Verdade Inconveniente",
cedido exclusivamente pelo ex-vice-presidente ame-
ricano para o Itaú, com dicas e informações de como
as pessoas poderiam fazer sua parte na luta contra
os efeitos do aquecimento global.

Esse meio teve um papel fundamental no projeto
para dar maior repercussão ao tema, com um efeito
multiplicador junto ao target.

Em paralelo à ação do hotsite, o Itaú também
desenvolveu uma campanha on-line incluindo di-
ferentes formatos de peças criativas e interativas que
chamavam a atenção do internauta para o tema.

Além de banners que ilustravam o assunto de

forma bastante impactante, destacava-se o relógio
das homepages dos portais, com um formato já
reconhecido como propriedade da marca Itaú na
internet.

Concluindo os públicos-alvo, os colaboradores
do Itaú também foram especialmente envolvidos na
campanha, com a participação em sessões de cinema
gratuitas do filme de Al Gore.

2a FASE: AÇÃO

O Live Earth foi um acontecimento mundial
em torno da música para a conscientização sobre
o aquecimento global, que também tinha Al Gore
como idealizador.

Realizado nas cidades de Sydney, Tóquio,
Xangai, Johannes-
burgo, Londres,
Hamburgo e New
Jersey, o evento
passou a contar
com o apoio/pa-
trocínio do Itaú
para sua viabili-
zação na cidade
do Rio de Janeiro,
mais precisamente
na Praia de Copa-
cabana.

Além da ambientação do show e ruas próximas ao
local com a marca do Itaú, uma importante parceria
foi realizada com o WWF - World Wildlife Fund
para a distribuição de bandana e camiseta persona-
lizadas com a marca Itaú e WWF, impressas com
a mensagem divulgada pela ONG mundialmente:
"O clima esquentou para você".

O papel de cada meio
no mix de comunicação

TV
Foi desenvolvido um comercial de 30", com 3

vinhetas de 5", em que o foco era mostrar o apoio e
a participação do Itaú para a realização do show.

Um dos diferenciais desse comercial foi a trilha
sonora com a música "Hey You", criada pela cantora
Madonna especialmente para o evento.

Além de permanecer no ar durante l mês, no dia
8/7 - um dia após o evento o Itaú esteve de forma
maciça na mídia, no compacto do show exibido pela
Rede Globo.
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INTERNET
A mídia on-line criada para essa

fase teve total adequação e sinergia
com o público prioritário do evento.

O Itaú fechou urna parceria com
o MSN, inserindo diversas peças re-
lacionadas ao evento no Messenger,
ferramenta extremamente utilizada
por pessoas de perfil jovem tais como o fundo da
caixa de mensagens, emoticons, winks e halfbanner.

Complementando as ações de internet, também
foi criado um hotsite ambientado no universo do
Live Earth, com informações sobre o evento e as
iniciativas sustentáveis do Itaú.

3a FAS£: PROJETO
MULTIMIDIA • INTERAÇAO

Nessa fase o Itaú lançou uma nova etapa do
"Projeto Amanhã" com o objetivo de provocar uma
ação mais participativa do público e explorar a in-
teratividade e a reflexão sobre o futuro.

Baseado num concurso cultural que se encerra
em setembro, os internautas foram convidados a
interpretar o "amanhã" através de uma foto ou
um vídeo, dentro de um dos temas: cultura, meio
ambiente e educação. A melhor foto será publicada
nos principais jornais do país e o melhor vídeo será
transmitido na televisão.

A ação extrapolou os limites da publicidade con-
vencional, concentrando forças no potencial virai
da internet.

Universitários - Aproveitando o relacionamento
que o Itaú tem com o "público do amanhã", também
foi desenvolvida uma ação promocional em 32 uni-
versidades brasileiras, focada nos alunos de primeiro
ano que estavam ingressando nas instituições.

A ação teve como objetivos: posicionar o Itaú
como um banco voltado para o público jovem, di-
vulgar o "Projeto Amanhã" e incentivar a abertura
de contas universitárias em 32 PABs dentro das
universidades.

O papel de cada meio
no mix de comunicação

TV E JORNAL
As ações de mídia desenvolvidas especialmente

para esta campanha eram compostas de um fil-
me de TV e anúncios de jornal que tinham como
objetivo divulgar o projeto e convidar as pessoas a

participarem.
Tendo como target princi-

pal o público jovem, as peças
lançavam a pergunta "Como
vai ser o amanhã?" seguida
da mensagem "Sua resposta
pode virar comercial de TV ou
anúncio de jornal".

As peças também convidavam os interessados a
conhecer os detalhes do projeto num hotsite criado
especialmente para a ação.

INTERNET
No hotsite da ação, www.projetoamanha.com.

br, os internautas conheciam um breve histórico do
trabalho do Banco em torno da Sustentabilidade e
todas as informações/conceito sobre o tema para que
pudessem participar do concurso cultural. Também
eram convidados a ver o conteúdo dos participantes
do concurso e a votar nas imagens e nos vídeos
favoritos.

O meio on-line ainda contou com uma ampla
campanha composta de banners de vários formatos
nos portais MSN, UOL, Terra e Globo.com.

4a FASE: PRÁTICAS RESPONSÁVEIS

Com maior concentração no 2° semestre, o
Itaú lançou em junho de 2007 uma ação inédita e
inovadora denominada "Projeto Madrugada", que
apresentava as políticas, o compromisso e as práticas
responsáveis do banco.

O objetivo dessa campanha era a de reforçar e
apresentar as ações efetivas do Itaú, desenvolvidas
para diferentes públicos e necessidades, como o
Uso Consciente do Crédito, o respeito e a atenção
ao "Ouvir o Cliente", as práticas de Acessibilidade
e Segurança, entre outras.

O filme "Acessibilidade", por exemplo, transmitia
os valores do Itaú para o assunto, inserindo tecnologia
para utilização do sistema closed caption, com uma
legenda para os deficientes auditivos.

No comercial um homem numa cadeira de
rodas percorria um caminho e se deparava com
um obstáculo: uma escada desenhada no chão. Na
sequência, através de efeitos de computação gráfica,
essa escada era apagada e redesenhada no formato de
uma rampa, facilitando a locomoção do protagonista
em cena.

Já o filme "Ouvir você" foi desenvolvido inteira-
mente sem locução, explorando todos os canais de



comunicação e relacionamento com o banco.
Em "Despertadores" o comercial fazia o link

do despertar para o amanhã, dentro do contexto da
madrugada, com o "acordar" para a educação do
país.

O grande diferencial desse projeto foi a estratégia
de mídia: ousada e criativa.

O Itaú dominou um espaço até então subutiliza-
do pelos anunciantes, apropriando-se do período da
madrugada, após a meia-noite, quando o hoje já é
amanhã; para destacar o tema da campanha junto
a um público extremamente qualificado e formador
de opinião.

A linguagem de cada peça foi especialmente am-
bientada para o perfil do horário e do comportamento
das pessoas na madrugada.

O papel de cada meio
no mix de comunicação

O conjunto das ações e campa-
nhas reforçava a consistência do
Banco Itaú ao longo de sua história,
evidenciando sua postura socialmen-
te responsável.

TV
Composta de 9 filmes, a mídia

para TV abordava as práticas sus-
tentáveis do Banco para com seus
diversos públicos de relacionamento.

Entre a programação escolhida para a veicu-
lação dos filmes estavam os principais programas
de audiência qualificada dentro da faixa horária da
madrugada, quando hoje já é amanhã nas principais
emissoras de TV aberta, como Jornal da Globo, Pro-
grama Jô Soares Onze e Meia, Altas Horas, Amaury
Jr, entre vários outros, de acordo com o target de cada
comercial.

INTERNET
No meio on-line foram inseridos diversos teasers

e banners convidando as pessoas a assistirem a cam-
panha de madrugada.

Um hotsite educativo e interativo também foi
criado, fundamentando os mesmos conceitos retra-
tados nos filmes.

Foi criado também um hotsite específico para
divulgar as práticas responsáveis do Banco, e as-
sim disponibilizar uma ferramenta de consulta
com assuntos relevantes para toda a sociedade: uso
consciente do crédito, uso consciente da conta cor-

rente, programa mais segurança, acessibilidade, entre
outros. O hotsite possui uma versão desenvolvida
especialmente para deficientes visuais.

AGÊNCIAS
Foram desenvolvidos e distribuídos folhetos espe-

cíficos para cada tema acima, incluindo um material
totalmente em braile.

OS RESULTADOS

A campanha "Ontem, hoje e amanhã feito para
você" e todas as ações integradas de marketing,
incluindo o evento com Al Gore e o show do Live
Earth, engajando todo o país em torno de uma causa
nobre, foram um marco na história da comunicação

do Banco Itaú.
O evento com o ex-vice-presi-

dente americano teve um resultado
muito positivo, reunindo no Auditó-
rio do Ibirapuera 800 pessoas (quase
a capacidade máxima do espaço),
com um público altamente quali-
ficado e influente, como o ex-presi-
dente do Brasil Fernando Henrique
Cardoso, o atual vice-presidente,
José de Alencar, o governador e
o prefeito de São Paulo, além de
líderes empresariais como Abílio

Diniz, Fábio Barbosa e Olavo Monteiro de Carvalho
e presidentes das mais representativas ONGs do País
e do mundo.

O show do Live Earth, que reuniu mais de 2
bilhões de pessoas em todas as cidades onde foi re-
alizado, teve só no Brasil um público estimado de
400 mil pessoas.

A repercussão na imprensa ao longo de todo o
Projeto foi bastante positiva, com publicação de
mais de 80 matérias em jornais, revistas, rádio e
televisão.

Houve também ampla cobertura nas principais
colunas de jornais do País, potencializando ainda
mais a repercussão do evento e, conseqúentemente,
a força da imagem do Itaú.

Na TV, a campanha teve um alto índice de
cobertura, atingindo mais de 100 milhões de teles-
pectadores brasileiros.

Os resultados na internet também foram bastante
expressivos. Em maio, os banners totalizaram mais
de 10 milhões de impressões.

Em apenas 45 dias, durante o período da campa-



nhã "Amanhã", a base de cadastro no site de sus-
tentabilidade do Itaú para recebimento da newsletter
aumentou em 2.500%, saltando de 103 para 2.040,
e atualmente se encontra com 3.474 registros.

O projeto também elevou a conscientização do
mercado com relação à Sustentabilidade e evidenciou
ao Itaú que todos os investimentos desenvolvidos
mais do que se justificaram para alcançar os resul-
tados esperados e fortalecem o desejo de continuidade
e novas iniciativas em torno do tema.

Ainda coroando esse projeto de sucesso, o Itaú foi
selecionado pela oitava vez consecutiva para compor
a carteira do índice Dow Jones de sustentabilidade,
sendo o único Banco da América Latina a estar no
índice desde a sua criação. Com a inserção de crité-
rios cada vez mais rigorosos no índice, a permanência

do Itaú em mais um ano reforça a consistência e
sustentabilidade dos negócios e ações socioambientais
do banco.

Somando a esta conquista, o Itaú acaba de ser
eleito pela terceira vez consecutiva o banco mais
ético e sustentável da América Latina, segundo o
levantamento divulgado pela Management & Ex-
cellence/Latin Finance.

Todos esses reconhecimentos comprovam o su-
cesso do projeto e aumentam a responsabilidade do
Itaú, reforçando seu compromisso em estar sempre
olhando para o futuro e se antecipando às necessi-
dades de seus clientes e da comunidade como um
todo.

Afinal de contas, não é de hoje que o Itaú pensa
no amanhã.

Cristiane Magalhães Teixeira é Diretora de Marketing do Banco Itaú.
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