
Itaú e Unibanco completam primeiros cem dias de união  
 
Firmada no dia 03 de novembro de 2008, a união entre os bancos Itaú e Unibanco completa o 
"plano dos cem primeiros dias" de seu processo de integração, considerado pelos consultores 
como um dos momentos mais críticos nas operações de fusões e aquisições. Aos dirigentes das 
duas instituições coube uma tarefa hercúlea.   
 
O Itaú possui 9,8 milhões de correntistas e o Unibanco, 4,7 milhões. O Itaú opera 3,5 mil 
agências e postos de atendimentos e o Unibanco, 1,2 mil. Juntos, os dois bancos passaram a 
acumular um patrimônio líquido de R$ 51 bilhões, o que os coloca entre as maiores instituições 
financeiras do mundo.   
 
A interligação dos caixas eletrônicos, que foi feita apenas dois meses depois do acordo, é 
considerada pelos gestores como um dos "quick wins" obtidos durante o processo de 
integração. "As sinergias identificadas até o momento são muitas e os níveis de sobreposição 
em várias áreas de negócios são baixos", respondeu o Itaú, por meio de sua assessoria de 
imprensa.   
 
Para liderar o processo, foi criado um "comitê de integração", que tem sob seu guarda-chuva 
outros 19 subcomitês. "Os objetivos desses subcomitês são assegurar uma transição tranquila 
e transparente, mapear os processos e práticas, discutir as novas plataformas e garantir a 
continuidade dos negócios conduzidos pelo Itaú e Unibanco", segundo o comunicado.   
 
No dia 22 de dezembro, as instituições anunciaram a estrutura de comando do novo Itaú . Os 
executivos do Unibanco permaneceram à frente de três divisões: a área de cartões e 
financeiras está sob a chefia de Marcio Schettini; Marcos Lisboa ficou com o comitê de risco 
operacional, eficiência e projeto de integração e Zeca Rudge manteve-se com a divisão de 
seguros. Na área de cartões e financeiras, o Unibanco se fortaleceu nos últimos dez anos, 
quando associou-se a várias varejistas, como Magazine Luiza, Ponto Frio e Wal-Mart.   
 
O time do Itaú é composto por Alfredo Setúbal, que responde pela área de wealth 
management e serviços para o mercado de capitais, Antonio Matias (marketing), Antonio 
Carlos B. Oliveira (tecnologia, jurídico e compliance), Geraldo Carbone (agências), Marco 
Bonomi (veículos e crédito imobiliário), Ricardo Marino (pessoas e unidades externas), Ruy 
Moraes Abreu (empresas) e Sérgio Werlang (riscos e finanças).   
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