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A variação de uma mesma 
manchete dominou as páginas de 
economia dos jornais nos últimos 
dias. As notícias esmiuçavam a 
fusão entre Itaú e Unibanco, que 
juntos passaram a se chamar Itaú 
Unibanco Holding S/A, formando 
o maior banco do hemisfério Sul 
e o 17o no ranking mundial. Para 
o mercado publicitário, porém, 
muitas questões seguem em 
aberto. O ponto crucial é que 
ainda não se sabe qual o futuro 
das marcas do conglomerado e, 
assim, fica difícil adivinhar se as 
agências que atendem os clientes 
hoje serão mantidas ou se haverá 
uma redistribuição de contas. 

O presidente executivo da 
nova empresa, Roberto Setubal 
(Itaú), e o presidente do con-
selho de administração, Pedro 
Moreira Salles (Unibanco), fo-
ram enfáticos ao afirmar que, 
antes de tomar qualquer decisão, 
a intenção é fazer pesquisas de 
mercado e análises técnicas. 
“Quando trabalhamos com mar-

Fusão movimenta a publicidade
Mudanças são aguardadas na comunicação da empresa criada pela união de Itaú e Unibanco
Paula Ganem

cas, temos de entender de que 
forma os clientes se relacionam 
com elas. Podemos vir a usar 
determinadas marcas em um 
segmento e outras em outros 
segmentos”, afirmou Setubal. 
“A racionalidade vai se impor”, 
complementou Moreira Salles. 

As agências que atendem o 
Itaú (Africa, DM9DDB e DPZ) e 
o Unibanco (F/Nazca Saatchi & 
Saatchi) foram pegas de surpre-
sa pelo anúncio da fusão. O vice-
presidente do Itaú, Antonio Ma-

ao Meio & Mensagem. “Gran-
des empresas, como a Ambev, 
fazem isso.”

Para o ano que vem, uma vez 
concretizada a fusão e definido 
o novo portfólio de produtos, o 
esperado é que o Itaú Unibanco 
defina com mais clareza as dire-
trizes de sua comunicação. Até 
porque Matias deve se aposentar 
em abril, o que abre mais espa-
ço para mudanças — sejam de 
agências ou remanejamento de 
contas. Hoje, a Africa responde 
pelo institucional do Itaú; DM9, 
por conta corrente, pessoa jurí-
dica e previdência; e DPZ, pelo 
banco Personnalité. A F/Nazca 
tem o Unibanco na carteira. Os 
gastos de publicidade do Itaú 
relativos a 2007 são de R$ 106,5 
milhões, e os do Unibanco, de R$ 
37,2 milhões, de acordo com o le-
vantamento Agências & Anun-
ciantes, de Meio & Mensagem 
(ver quadro a seguir).

Embora as dúvidas ainda 
estejam no ar, algumas pistas 

apontam para qual marca deve 
prevalecer como guarda-chuva 
do novo banco. Nas dependên-
cias da DM9, por exemplo, a no-
tícia da união foi comemo-

Os maiores  
anunciantes do setor

Investimento dos bancos em 
compra de mídia em 2007  

(em R$ milhões)

CEF R$ 229,90 
Bradesco R$ 157,20 
Banco do Brasil R$ 148,30 
Itaú R$ 106,50 
ABN Amro Real R$ 90,90 
HSBC R$ 88,30 
Santander Banespa R$ 61,30 
Unibanco R$ 37,20 
Banco IBI R$ 36,30 
Nossa Caixa R$ 25,70 
Finasa R$ 11,20 
Cacique R$ 11,00 
Banrisul R$ 8,50 
Sudameris R$ 7,00 
Banco do Nordeste R$ 5,60 

Fonte: Agências e Anunciantes  
(ranking 300 Maiores Anunciantes e 
Maiores Anunciantes do Governo)

tias, declarou: “Não há qualquer 
alteração em relação às agências 
que atendem Itaú e Unibanco. 
Todas estão mantidas e conti-
nuarão a realizar seu trabalho 
de comunicação para as respec-
tivas instituições”. O diretor de 
comunicação e sustentabilidade 
do Unibanco, Marcos Caetano, 
seguiu a mesma linha: “As quatro 
continuam trabalhando com a 
gente. É normal que um conglo-
merado desse tamanho tenha 
esse número de agências”, disse à
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Roberto Setubal, do Itaú, e Pedro Moreira Salles, do Unibanco, no anúncio da fusão dos bancos
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Possibilidades para as bandeiras

rada. “A nossa expectativa é de 
muito trabalho, com disposição 
para trabalhar arduamente pelas 
marcas”, resumiu Sérgio Valen-
te, presidente da DM9DDB. “A 
fusão do Itaú com o Unibanco 
reforça ainda mais o sistema 
financeiro, e a DPZ se orgulha 
de fazer parte deste momento 
histórico”, comentou Roberto 
Duailibi, sócio da DPZ.

As apostas no nome Itaú 
são corroboradas ainda pela 
própria estrutura da nova em-
presa — que, no dia-a-dia, será 
comandada por Setubal — e pelo 
anúncio veiculado em jornais 
para comunicar a fusão ao pú-
blico, com assinatura da Africa. 
A peça trouxe a ressalva “sujeito 
a aprovações legais” e destacou 
que Unibanco e Itaú agora “são 
um banco único e feito para 
você”, numa referência aos 
slogans das duas instituições. 
Comerciais na TV também estão 
sendo apresentados.

Para o especialista José Ro-

berto Martins, consultor da Glo-
balBrands, é certo que a marca 
do Itaú será mantida e não deve 
ocorrer nem compartilhamento 
com a do Unibanco. “O branding 
do Itaú é mais consistente”, 
opinou. Segundo o consultor, o 
império de apenas uma marca-
mãe, porém, só deve ocorrer 
depois que a fusão, além de 
aprovada pelo Banco Central e 
pelo Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), já 
tiver toda a sua logística resolvi-
da. Espera-se que o processo de 
aprovação do negócio leve pelo 
menos dois meses.

Na F/Nazca, no entanto, o 
clima é de tranqüilidade. Os jobs 
para o Unibanco estão sendo 
cumpridos dentro de seus prazos, 
e a expectativa é ter uma decisão 
operacional sobre o novo cenário 
da instituição em algum momento 
do ano que vem. “Não há pre-
cedente no Brasil de uma fusão 
de instituição financeira nessa 
escala. Para a agência, a união é 

boa na medida em que é boa 
para o Unibanco. Seguimos 
ao lado da filosofia do nosso 
cliente”, disse Ivan Marques, 
sócio-diretor da F/Nazca.

Laranja 
A percepção do Itaú é 

enorme. A Africa, inclusive, 
já se valeu do fato para fazer 
campanha sem assinatura do 
cliente, utilizando apenas a 
cor laranja. Mostrou que isso 
era o suficiente para os es-
pectadores se lembrarem do 
banco. Em pesquisa divulgada 
em setembro pela consultoria 
Interbrands, centrada apenas 
na América Latina, a marca 
da instituição foi considerada 
a mais valiosa da região e 
estimada em R$ 10,5 bilhões. 
Em segundo lugar veio a do 
Bradesco (R$ 9,2 bi) e, em 
terceiro, a do Banco do Brasil 
(R$ 7,8 bi).

Para Martins, essa di-
ferença entre primeiro e 
segundo colocados agora 
tende a aumentar. “Nas en-

A fusão do Itaú-Unibanco foi 
motivada por uma estratégia de cres-
cimento das instituições financeiras, 
não pela união das marcas. Por conta 
disso, o sócio-consultor da Top Bran-
ds, Marcos Machado, analisa que a 
possibilidade mais provável é de que 
prevaleça apenas uma das marcas. Há 
sobreposicionamento de duas marcas 
em vários nichos, do mais popular — 
com as financeiras Taí e Fininvest, por 
exemplo — ao premium, caso de Itaú 
Personalité e Unibanco Uniclass. “Ge-
renciar duas bandeiras é muito mais 
caro. E há ainda um terceiro caminho, 
menos provável, que seria a criação 
de uma terceira marca resultante da 
fusão. Mas seria começar do zero”, 
afirma Machado.

A aquisição do Banco Real ABN 

Amro pelo Grupo Santander, em 
2007, animou Itaú e Unibanco a 
finalizarem as negociações. Desde 
a compra, as bandeiras Real e 
Santander estão mantidas. O sócio 
da Top Brands acredita que, se for 
levada em conta uma expansão 
globalizada, faz sentido concentrar 
esforços na marca Santander. Já se 
for prevalecer uma atuação local, a 
marca Real tem força. 

O Banco Santander preferiu 
não comentar os reflexos da fusão 
de Itaú e Unibanco para o setor. Há 
alguns dias, no entanto, o presi-
dente mundial do Santander, Emi-
lio Botín, deu algumas indicações 
do futuro dos dois bancos no Bra-
sil, anunciando investimentos de 
R$2,7 bilhões em sinergia das duas 

instituições financeiras até 2010. 
Para os próximos anos, o grupo 
tem forte plano de crescimento, 
com expansão no número de agên-
cias para um total de 400. 

“A força da marca Santander 
nos ajudará a atingir nosso objetivo: 
construir o melhor banco do País. 
Queremos transformar a marca San-
tander na mais admirada e atrativa 
dentre os bancos no Brasil. Nosso 
modelo de negócio valoriza a relação 
com os indivíduos, sejam eles acio-
nistas, funcionários, clientes ou for-
necedores, e com toda a sociedade, 
bem como com o meio ambiente”, 
afirma o responsável pelo grupo no 
Brasil e ex-presidente do Banco Real 
ABN Amro, Fábio Barbosa. 

Sandra Silva

HSBC aposta em nichos
Em um território marcado por 

corporações gigantes, a estratégia 
de marketing do HSBC (JWT) 
é manter na mídia a visibilidade 
da marca investindo fortemente 
também em nichos de clientes. No 
segundo semestre deste ano o ban-
co começou a investir mais inten-
samente no segmento Premium, 
disputado acirradamente pelas 
marcas Itaú Personalité, Bradesco 
Prime, Unibanco Uniclass e Van 
Gogh. O investimento neste ano 
na marca HSBC Premium é de R$ 
50 milhões, para atrair um nicho 
de clientes equivalente a menos 

de 10% da população brasileira. As 
agências HSBC Premium também 
foram multiplicadas pelo País. Até 
o fim do ano serão inauguradas 70, 
totalizando 100. 

Outro pilar de investimentos 
de marketing e publicidade para 
2008 é o HSBC Empresas. “O 
HSBC atende desde pequenas 
empresas até as maiores na área de 
Corporate Bank”, afirma o diretor 
de marketing do HSBC no Brasil, 
Marcelo Velloso. O terceiro pilar 
de investimento, que começou em 
2008 e deve ser mantido para 2009, 
é o de gestão de patrimônio.   (SS)

trelinhas do negócio entre Itaú e 
Unibanco, o Bradesco saiu com 
um prejuízo de branding enorme, 
pois perdeu um de seus motes: 
o tamanho. O Itaú vai passar a 
cantar a sua grandiosidade aos 
quatro ventos”, afirmou.

Por uma questão de lógica e 
de bom senso, o Bradesco não 
usará termos como “o maior 
banco privado do País” em sua 
estratégia de comunicação.

Alexandre Gama, presidente 
da Neogama/BBH, agência que 
atende o cliente, acredita, po-
rém, que não houve um perde-
dor nessa história e lembra que 
este é apenas um momento em 
um cenário altamente sujeito a 
novas movimentações. “Mais do 
que nunca, o posicionamento do 
‘banco completo’ ganha força”, 
comentou. “O Bradesco já tem to-
das as habilidades de que precisa 
dentro da empresa; não existe a 
necessidade de incorporar outra 
instituição para isso. As aqui-
sições que o banco fez sempre 

2003
Bradesco compra BBV

Trapézio (Banco Rural)  
compra Banco Sulamérica

ABN Amro Bank compra Sudameris
HSBC compra LloydsTSB

Bradesco compra Banco Zogbi

2004
Bradesco compra BEM  

(Banco do Estado do Maranhão)
Unibanco compra BNL

2006
Bradesco compra BEC

Itaú compra BankBoston

2007

Itaú compra Citicard

Bradesco compra BMC

Santander compra Real

2008

Fusão entre Itaú e Unibanco

Fonte: Febraban

foram para ampliar o tamanho do 
negócio, e não as habilidades.” 

O especialista Paulo Sérgio 
Quartiermeister, diretor do Cen-
tro de Inovação e Criatividade da 
Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), também não 
acredita no efeito negativo da 
fusão para o Bradesco, tampouco 
se arrisca a dar um palpite sobre 
quais marcas irão sobreviver 
a todo esse processo. “Itaú e 
Unibanco têm um brand equity 
muito forte individualmente e, na 
soma, devem ganhar ainda mais 
reconhecimento.” Hoje é impos-
sível dizer, por exemplo, o que 
acontecerá com marcas como as 
de empréstimo pessoal: Fininvest 
(do Unibanco) e Taií (do Itaú).

“Quando o Santander ficou 
com a operação do Real, criou-se 
um novo tipo de concorrente, 
que ainda não conhecíamos, com 
escala global e local”, disse Salles. 
Assim como o casamento Real/
Santander incentivou a união Itaú/
Unibanco, a expectativa é que 
ocorra uma espécie de reação em 
cadeia. A venda da Nossa Caixa 
ao Banco do Brasil segue em ne-
gociações avançadas, e o provável 

é que o Bradesco também procure 
aumentar sua fatia no mercado. 

“O Unibanco era bem posicio-
nado, mas não o suficiente para 
enfrentar os desafios globais”, 
explicou Fábio Gallo, professor 
da Fundação Getulio Vargas de 
São Paulo. Com a união, a marca 
já vislumbra o mercado externo. 
Para a Itaú Unibanco Holding 
S/A, o objetivo é, em cinco anos, 
tornar-se um global player.  

Hoje, o banco tem um total de 
ativos combinados de mais de R$ 
575 bilhões e patrimônio líquido 
de R$ 52 bilhões. A nova institui-
ção conta com aproximadamente 
4,8 mil agências e pontos de aten-
dimento bancários, representando 
18% da rede bancária do País, e 
14,5 milhões de clientes de conta 
corrente, ou 18% do mercado. Em 
volume de crédito representa 19% 
do sistema brasileiro, e em total 
de depósitos, fundos e carteiras 
administradas, 21%. Em um mo-
mento marcado pela instabilidade 
do mercado financeiro, os novos 
parceiros não se assustam. “Não 
faríamos uma transação dessa 
dimensão se estivéssemos com 
medo”, garantiu Setubal.
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