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O Itaú sempre cultivou uma sólida cultura de marca. Prova disso é que nos últimos anos 
conquistou consecutivamente o posto de marca mais valiosa do Brasil. O Unibanco também 
construiu uma cultura em torno de sua marca - é a quinta mais valiosa do ranking. Apenas as 
marcas desses dois bancos estão avaliadas em pouco mais de R$ 14 bilhões de reais - quase 
20 vezes mais do que a TAM por exemplo, a oitava entre as marcas brasileiras.  
 
A fusão das duas instituições financeiras oferece uma oportunidade rara de acompanharmos no 
dia-a-dia como os condutores dessas marcas irão superar uma série de desafios e manter 
intactos dois ícones vencedores. Se do ponto de vista econômico, trata-se de uma complexa 
transação, do ponto de vista da imagem corporativa certamente será fonte para inúmeras 
lições.  
 
O primeiro e mais complexo desafio é como fazer para que, juntas agora, as duas marcas 
possam valer ainda mais. Afinal, a lógica de uma fusão é fortalecer as operações, criar 
vantagens competitivas - e isso vale também para o bem intangível da marca. O ponto mais 
delicado, sabemos, é que fusões são feitas para aquilo que, com eufemismo típico, os 
financistas chamam de "capturar sinergias". Ou seja, cortar custos, eliminar sobreposições, 
ganhar eficiência. Isso se faz de inúmeras formas. A mais dolorosa é eliminando postos de 
trabalho.  
 
Seguindo um planejamento cuidadoso, todo o arsenal de comunicação do negócio ressaltou na 
largada que a fusão não será seguida de demissões. Sinal de que a equipe dos dois bancos 
está atenta para preservar a marca de arranhões, mas a realidade dos próximos meses 
continuará sendo desafiadora, pois fusões só fazem sentido econômico graças às "sinergias", 
claro.  
 
Itaú e Unibanco moldaram uma imagem basicamente voltada para se diferenciar do conceito 
tradicional de banco - e é possível imaginar o desgaste que a eventual eliminação de postos 
possa trazer sobre as duas marcas. Será preciso muita perícia, para lidar com esse tema 
sensível. Do mesmo modo, duas culturas fortes em algum momento terão de seguir um 
mesmo norte. Como transpor as barreiras de duas culturas vencedoras?  
 
E os investimentos em responsabilidade social têm de diminuir (pela lógica das sinergias), se 
manterem iguais ou aumentar, dada a nova dimensão da instituição? Esse sempre foi um traço 
forte na percepção dos dois bancos. De uma maneira bem mais concreta: os clientes podem 
esperar que recebam vantagens adicionais, em termos de custos menores e serviços maiores, 
já que agora têm conta no maior banco do hemisfério sul?  
 
Essas e muitas outras questões mostram que, passado o anúncio, aí é que começa a guerra. E 
é sempre bom lembrar que marca não é uma teoria ou um mero capricho do pessoal do 
marketing. Marca forte significa mais clientes, mais vendas. E marca fraca, o contrário. Por 
isso vale tanto observar como o Itaú e o Unibanco irão conduzir essas marcas, a partir de 
agora. Para aprendermos com os erros e acertos, retirando lições úteis para nós em nossos 
negócios, em nossas carreiras.  
 
O exemplo recente da Varig é um forte alerta de que marcas não são para sempre. E, por mais 
fortes que sejam, não são imortais, nem invulneráveis. Por isso, todo cuidado nunca é pouco.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21, 22 e 23 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. 
C9. 


