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Em continuidade à campanha institucional do Banco Itaú, já em veiculação em todo o Brasil, 
começa no próximo dia 10 a campanha do Itaucard. A ação marca o novo posicionamento da 
marca: "Feito para você ter mais". "O objetivo é mostrar ao consumidor que ele pode ter as 
coisas que deseja, com vantagens e benefícios", diz o diretor de marketing de cartões do Itaú, 
Fernando Chacon.  
 
Atualmente, são cerca de 30 milhões de cartões de crédito em todo o Brasil e 14 milhões são 
Itaucard. "De cada R$ 10 gastos com cartão de crédito, R$ 2,50 são de um Itaucard", afirma o 
executivo. Esse cenário dá à companhia uma participação de 22,5% em faturamento e 17% 
em volume de cartões.  
 
Chacon revela que, com a campanha, o objetivo é chegar ao final do ano com pelo menos 25% 
de participação em faturamento. "O cartão de crédito é o primeiro ponto de contato com o 
consumidor, uma vez que não é preciso ser correntista do Itaú para ter um cartão Itaucard", 
afirma.  
 
A campanha, criada pela DPZ, conta com a participação dos atores Dan Stulbach e Letícia 
Spiller. Na primeira fase, Stulbach estrela os dois filmes. A veiculação é nacional em TV aberta 
e por assinatura, além de anúncios impressos e spots para rádio. No próximo dia 20 estréia o 
filme da promoção "Seja sócio do Itaú", que já conta com a participação de Letícia Spiller. O 
prêmio é de R$ 500 mil, pagos em um plano de previdência PGBL. Esse valor poderá ser 
convertido em ações do banco pelo vencedor.  
 
O mote é mostrar que às vezes coisas simples podem realizar grandes sonhos. No caso de 
Stulbach, com a compra de um CD ele dança passos elaborados de street dance, com direito a 
acrobacias e piruetas. "Tivemos o cuidado de escolher uma celebridade com atributos positivos 
e uma carreira sólida, com identificação forte com o nosso público-alvo", comenta Chacon.  
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