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A forte demanda por comunicação do sistema financeiro está agitando as agências de 
publicidade em novas campanhas e estratégias ao setor. Agências como a Africa, 
Lew'Lara\TBWA, DPZ e QG Propaganda ampliam o foco em campanhas voltadas a estreitar o 
relacionamento dos bancos com o cliente ou comunicar ações de sustentabilidade e incentivo à 
cultura patrocinadas pelo setor, que no último ano passou da terceira à segunda posição em 
investimentos em mídia, com R$ 4,2 bilhões gastos, segundo o ranking do Ibope Monitor.  
 
Atual responsável pela divulgação institucional do banco Itaú desde que iniciou suas operações, 
em 2002, a Africa, do grupo ABC, criou este ano o projeto Itaubrasil, que todo ano vai apoiar 
uma manifestação da cultura nacional. Este ano, o projeto celebrou os 50 anos da Bossa Nova, 
e até o final do ano será definido o tema do ano que vem.  
 
Segundo Márcio Santoro, vice-presidente de Atendimento da Africa, o projeto surgiu de uma 
decisão do anunciante de ter um investimento significativo em eventos proprietários que 
apóiem projetos para a cultura, seguindo o posicionamento de mostrar aos clientes que ele é o 
banco de maior custo-benefício. "O banco tomou a decisão de fazer um posicionamento para 
mostrar que com ele o cliente ganha. O projeto procura mostrar que o ganho não é só 
financeiro, mas também cultural", explica.  
 
A execução do projeto também resultou em uma mobilização de empresas de diversos 
segmentos, tanto dentro do grupo ABC — como a Time4Fun, de entretenimento; e a b/ferraz, 
de eventos — como de fora: a Dueto Produções, de produção cultural e Marcello Dantas, de 
curadoria de museus.  
 
Além disso, o anunciante adota há alguns anos a estratégia de pulverizar a verba em diversas 
agências. Por isso, a DM9DDB, outra agência do ABC, recentemente criou para o Itaú a 
campanha para divulgar os benefícios da conta corrente do banco que desde o início de agosto 
está nas páginas das revistas semanais.  
 
Mas a parceria mais longa do banco é com a DPZ, desde a fundação da agência — que este ano 
comemora 40 anos. Atualmente, a agência liderada pelo trio Roberto Dualibi, Francesc Petit e 
José Zaragoza está executando campanhas para Itaucard, empresa de cartões de crédito do 
banco, para a financeira Taíí, Itaú Personnalité e outros serviços do banco, como seguros e 
consórcios. Este ano, a agência também foi escolhida para comunicar a expansão da instituição 
na Argentina e no Chile. "Sempre fomos os principais consultores de comunicação do 
anunciante. Acreditamos que o motivo é satisfação, confiança, relacionamento e bons serviços 
prestados", resume Flávio Conti, diretor-geral da agência, sem modéstia.  
 
Segundo ele, um dos filmes da agência com maior recall (índice de lembrança) este ano foi o 
que traz o ator Dan Stulbach dançando, criada para a Itaucard. O filme faz parte da campanha 
"Feito para você ter mais", que incentivava as vontades e sonhos de consumo dos clientes.  
 
Transição  
 
Embora existam rumores de que a marca irá desaparecer em dois anos, o Banco Real ainda não 
anunciou mudanças na comunicação após ter sido comprado pelo Santander, em outubro do 
ano passado. "O Banco Real manterá a sua autonomia", garante Márcio Oliveira, diretor de 
Operações da Lew'Lara\TBWA, que atende o anunciante desde 1999, assim que o banco foi 
comprado pelo grupo holandês ABN-Amro. "Prova disso é que ele voltou a usar o slogan "o 
banco da sua vida", criado para o cliente pelo fundador e diretor de Criação da agência, Jaques 
Lewkowicz, em 2001", explicou.  
 
Segundo Oliveira, o Santander deve seguir o exemplo do ABN, que percebeu o valor de marca 
que o banco tinha ao fazer a aquisição em 1999. "Fomos contratados para comunicar a fusão 
do banco com o ABN e uma coisa importante que eles fizeram foi manter a marca, resultado de 



uma pesquisa que eles fizeram com os clientes no Brasil. Isso garantiu a satisfação a quem já 
era cliente e atraiu novos", conta.  
 
Além da Lew'Lara\TBWA, atualmente o anunciante também é atendido pela Talent, registrando 
um aumento de 9% em sua verba de comunicação em relação a 2007. "Consideramos um 
excelente investimento porque tivemos ótimos retornos", ressaltou Fernando Byington Egydio 
Martins, diretor de Estratégia da Marca e Comunicação Corporativa do Banco Real.  
 
Entre os bancos de médio porte, quem também investe mais este ano é o banco Panamericano, 
que pertence ao Grupo Silvio Santos. A instituição anunciou verba de R$ 50 milhões para 
publicidade em 2008, que está sendo administrada pela QG Propaganda. Além de estar 
surfando na onda dos bancos médios, donos das contas das emergentes classes C e D, o banco 
está reposicionando sua comunicação também a investidores, por conta da sua abertura de 
capital. 
 
Estatal 
 
Dona de uma das três partes da conta da Caixa Econômica Federal (CEF) desde 2004, maior 
anunciante do setor financeiro e estatal do País em 2007, a Nova S/B foi confirmada esta 
semana como uma das vencedoras da licitação para administrar a verba de R$ 260 milhões 
anuais do banco, junto com Fischer América e BorghiErh/Lowe.  
 
Para cada campanha nova, o anunciante realiza concorrências entre as detentoras da conta, 
além de programar a compra de mídia com um ano de antecedência. Mesmo assim, em 2007, a 
Caixa foi o terceiro maior anunciante em compra de mídia, totalizando R$ 582 milhões, 
segundo Ibope Monitor. Uma das concorrências vencidas pela Nova S/B originou o Feirão da 
Casa Própria. Criada há três anos para divulgar o crédito imobiliário do banco, a campanha foi 
renovada pelos três anos seguintes. "Ao invés de fazer uma campanha tradicional, fizemos uma 
coisa diferenciada, através de eventos imobiliários que acontecem em diversas cidades do País 
nas quais a Caixa está presente como instituição financeira oficial", conta Bob Vieira da Costa, 
sócio diretor da agência. 
 
 
Leia mais: 
 
 
Instituições financeiras usam mais a Internet 
 
A expansão da Internet no Brasil, e conseqüentemente, da base de relacionamento dos bancos 
por este canal, também está gerando demanda para as agências digitais, como a A1. 
 
Brasil, agência de mídia interativa do A1.Group, que após 5 meses de concorrência venceu a 
disputa pela conta on-line do Santander. O prazo do contrato é de um ano, podendo ser 
renovado, e a agência foi escolhida entre outras sete participantes não reveladas.  
 
O foco do trabalho será a reformulação e desenvolvimento do site institucional do Santander. 
"Nossa proposta é tornar o banco uma referência no segmento, com soluções inovadoras e 
eficientes em captação, serviços e relacionamento tanto com os já correntistas como com 
novos clientes", afirma Priscila Tortoretti, diretora-geral da A1.Brasil.  
 
De acordo com o anunciante, a agência saiu na frente por ter apresentado uma proposta de 
trabalho criativa e estratégica. A Africa lançou esta semana uma nova campanha para o Itaú a 
fim de divulgar o seu pacote de serviços voltados a usuários do iPhone. As peças, que estarão 
presentes em jornais, revistas, Internet, mala direta e tela de descanso nos caixas eletrônicos 
do banco, mostrarão o Itaú pronto para atender os clientes que utilizarem o aparelho. 
 
                               Fonte: DCI, São Paulo, 21 ago. 2008. Empresas & Negócios, p. B2. 
 


