
Itaú deve prevalecer sobre Unibanco 
Maria Fernanda Malozzi e Kelly Dores 
 
Após o anúncio da fusão do Itaú e Unibanco na semana passada, começaram as especulações 
no mercado em torno da estratégia da nova instituição – agora o maior banco do hemisfério 
sul e que nasce sob o nome Itaú Unibanco Holding S.A. – em relação às duas marcas. Na 
avaliação de analistas de gestão de marcas, a tendência é que o Itaú prevaleça. "A 
consistência de comunicação de marca do Itaú é maior, com maior direção, propósito, além 
disso, é a marca mais valiosa do País (segundo ranking Interbrand)", diz José Roberto 
Martins, analista da Global Brands. 
 
Por outro lado, tanto Itaú como Unibanco (a quinta mais valiosa, segundo Interbrand) têm 
uma percepção muito positiva do consumidor, avalia Ivan Pinto, professor de pós-graduação 
de gerenciamento de marcas da ESPM. "São duas marcas extremamente fortes, que atendem 
a todos os requisitos, tanto do ponto de vista de gestão empresarial, participação de mercado 
e de confiança do consumidor. A fusão das marcas deve ter cautela". Informações do 
mercado indicam que Fininvest e Hipercard, financeira e bandeira de cartões do Unibanco, 
devem ser mantidas. "A Fininvest é uma marca mais forte que a Taií, por isso deve 
prevalecer", disse uma fonte ligada às contas. 
 
Outra preocupação em um processo de fusão de marcas é conter a evasão de clientes. Tanto 
que a instituição anunciou que realizará pesquisas para identificar as marcas preferidas dos 
consumidores. Martins destaca a importância de levar em conta os admiradores das marcas. 
 
"Embora com branding inferior, existem torcedores do Unibanco que têm de ser ouvidos e 
compreendidos. Mas sempre haverá perdas, tem cliente do Unibanco que não suporta o Itaú 
e que vai sair". 
 
Apesar da idéia de que o mercado publicitário perdeu um grande anunciante, a briga entre os 
bancos pelos clientes – com a fusão, Bradesco perdeu a posição de maior banco privado do 
País e o Santander se fortaleceu com a compra do Banco Real ABN Amro – deve estimular 
maior presença na mídia. "Conquistar clientes de outros bancos será a saída mais provável 
para o Bradesco, que terá de se reinventar para retomar posição, já que não sobraram 
muitos bancos para compra", avalia Martins. 
 
Novo slogan 
 
Para Valerie Engelsberg, da Top Brands, caso a estratégia seja manter duas marcas 
independentes, a instituição terá de ter um posicionamento muito claro, senão vai sobrepor 
clientes e agência. "Modelos com uma marca guarda-chuva não são muito comuns no 
mercado financeiro. Diferente do caso da Unilever, por exemplo, que tem produtos de vários 
segmentos", compara a analista. "Pela força de marca e pesquisas, sabemos que o Itaú tem 
uma ressonância maior do que o Unibanco".  
 
Marcos Cobra, professor e coordenador do Centro de Estudos e Negócios da Propaganda da 
Fundação Getulio Vargas, acredita que o momento pede um novo slogan para as duas 
marcas. "Acho que não vão deixar de usar a informação de que é o maior banco do 
hemisfério sul em um novo slogan. O que vai acontecer no futuro é uma especulação 
deliciosa. Dá para imaginar várias alternativas, com novidades interessantes para o mercado 
publicitário". 
 
Agências  
 
Antonio Jacinto Matias, vice-presidente do Itaú, afirma que nenhuma mudança deve ser feita 
até março do próximo ano, inclusive com as quatro agências de publicidade que atendem as 
duas marcas – DPZ, DM9DDB e Africa (Itaú) e F/Nazca S&S (Unibanco). "A primeira decisão 
será manter as quatro agências de publicidade. Com relação ao logo e slogan, vamos esperar 
os estudos de mercado porque não faz sentido antecipar. Acredito que no primeiro semestre 
do próximo ano teremos um diálogo sobre isso", explicou Matias. No primeiro semestre do 



ano, o Itaú investiu R$ 133,690 milhões em mídia, de acordo com o Ibope Monitor. Já a 
verba do Unibanco gira em torno de R$ 120 milhões ao ano.  
 

 

 



 

 



 
 
 
 
 

 
 
Holding é o maior banco do País 
Maria Fernanda Malozzi 
 
Na última segunda-feira (3), após o anúncio da fusão do Itaú e Unibanco, o mercado ficou em 
polvorosa e até a Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) fechou em alta em meio à crise 
econômica. Após um ano de negociação silenciosa, Roberto Egydio Setubal, presidente 
executivo do Itaú Unibanco Holding S.A., e Pedro Moreira Salles, presidente do conselho de 
administração, disseram que o objetivo da nova holding é, daqui a cinco anos, ser um player 
global. "Se empresas de varejo tornaram-se players globais, por que não os bancos?", 
questionou Setubal.  
 
O Itaú Unibanco Holding S.A. nasce com 4,8 mil agências, mais de 100 mil funcionários, 14,5 
milhões de clientes, um patrimônio líquido de R$ 51,7 bilhões e um lucro líquido de R$ 8,1 
bilhões. Além disso, ocupa o 14º lugar no ranking dos bancos em valor de marca mundial.  
 
Ambos afirmaram que não haverá programa de demissão e as agências bancárias serão 
somadas. "Não há porque buscar ganho adicional fechando as agências que, somadas, são 
quase quatro mil. Queremos ser uma companhia mais robusta e rentável", afirmou Salles. 
 
A integração dos caixas eletrônicos é uma vantagem apontada por Setubal, porque agora os 
clientes poderão utilizar tanto os caixas eletrônicos do Itaú quanto os do Unibanco. "Esse é 
nosso primeiro objetivo, mas lembramos que isso só poderá ser realizado após a aprovação 



do Banco Central e do Cade", lembrou Setubal. A aprovação do Banco Central e do Cade 
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica) será efetivada somente no próximo ano – o 
processo no Cade demora até 60 dias para avaliar os riscos concorrenciais. 
 
Crise 
 
Apesar da crise econômica mundial, Setubal e Salles estão otimistas com relação ao 
crescimento do País e, por isso, resolveram agora firmar a fusão. "Vivemos um momento 
único no Brasil. Estamos muito otimistas. E não faríamos essa transação, deste tamanho, se 
estivéssemos com medo", comentou Setubal, que aposta no crescimento da economia 
brasileira para o próximo ano em torno de 3%. "Acredito que em 2010 podemos crescer até 
4%", disse. 
 
Cultura 
 
Com essa fusão, o que também chama a atenção na sociedade é em relação às instituições 
culturais de ambos os bancos, como o Itaú Cultural, os cinemas Espaço Unibanco e Unibanco 
Artplex e o Instituto Moreira Salles. "O instituto tem uma vocação para a educação e vai 
continuar assim. Ele depende muito pouco das contribuições do Unibanco", afirmou Salles. 
Setubal também disse que o Itaú Cultural depende pouco do banco, mas que o terceiro setor 
continuará a ter a atenção devida da holding. "Toda a nossa ação do terceiro setor parte da 
nossa missão principal: financiamento. E também podemos contribuir com isso por meio do 
terceiro setor". 
 
Para divulgar o Itaú Unibanco Holding S.A., a Africa (uma das agências do Itaú) foi escolhida 
para criar a campanha sobre a fusão dos bancos. As demais agências desconhecem o motivo 
da escolha.   
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 10 nov. 2008, p. 26.   
 
 
 
 


