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A publicidade sempre foi aliada de primeira hora das estratégias mercadológicas dos bancos 
Itaú e Unibanco. 
 

 
 
 
Antes concorrentes, agora estão unidos para formar o maior complexo financeiro do 
hemisfério sul. Na avaliação de Pedro Moreira Salles, que vai presidir o conselho de 
administração da Itaú Unibanco Holding S.A, o Itaú "sempre foi benchmark para o Unibanco", 
o que significa que as sinergias entre as instituições não estavam restritas ao perfil de 
clientes e ao modo de gerir esse tipo de negócio. 
 
Na verdade, a fusão atual reflete comportamento dos dois bancos ao longo das suas 
respectivas histórias. O Banco Itaú América se uniu ao Banco Federal de Crédito em 1964 e 
fez surgir o Banco Federal de Crédito Itaú. Cinco anos depois o empresário Olavo Setúbal 
organizou fusão com o Banco América e as compras do Banco União Comercial e Banco 
Português. Em 1973 passou a ser somente Itaú, marca que deve prevalecer após a conclusão 
da fusão com o Unibanco, afinal é a marca mais valiosa do segmento segundo avaliação do 
Interbrands. 
 
O Unibanco foi cliente da W/ Brasil até 2005, agência que praticamente formatou sua imagem 
de marca com campanhas como a série "Casal", iniciada em 1993 com o filme "Réveillon", 
com os atores Felipe Pinheiro e Kátia Bronstein, respectivamente Paulo Roberto e Maria Elisa.  
 



Depois a agência trouxe o casal vivido por Cláudio Gonzaga e Thereza Freire (escolhidos pelo 
público) e depois por João Camargo e Drica Moraes. Durante oito anos o roteiro dos filmes da 
campanha "Casal" eram marido e mulher. A partir de março de 2001 o casal deixou de ser 
casado e passou a ser formado por uma dupla que encena diversos personagens, primeiro 
com Luiz Fernando Guimarães e Débora Bloch. Débora encerrou a série contracenando com 
Miguel Falabella. 
 
A W/Brasil também ajudou a construir o conceito Unibanco 30 Horas que mostrava que o 
banco atuava durante as seis horas permitidas pela lei para funcionamento das agências 
bancárias e mais 24 horas na internet. A F/ Nazca Saatchi & Saatchi, agência que atende 
atualmente o anunciante, venceu concorrência em 2005 para administrar a verba de 
publicidade de R$ 8o milhões. O slogan atual é "Banco que não parece banco". 
 
O Itaú contratou a DPZ para definir sua marca no início da década de 70. O trabalho teve o 
traço de Francesc Petit, o P da DPZ, e a agência divide o atendimento ao banco com a África 
e a DM9DDB. "Feito para você" é o slogan que o Itaú adotou desde que iniciou seu 
relacionamento com a DM9DDB no final dos anos 90. O conceito foi criado por Sérgio Valente, 
atual presidente da agência, que também idealizou o movimento circular de uma mão e o 
dedo indicador apontando para telespectadores para simbolizar o banco digital. 
 
Os dois bancos têm propriedades de mídia. O Itaú, por exemplo, é um dos patrocinadores do 
Campeonato Brasileiro. O orçamento de comunicação mercadológica do Itaú é de cerca de R$ 
200 milhões. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 10 nov. 2008, p. 28.   
 
 
 
 


