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O acirramento da disputa no sistema financeiro está fazendo com que os bancos voltem os 
olhos para um novo desafio: passar a imagem de que "cuidam" de seus clientes, e não apenas 
de suas finanças. Esse será o mote das campanhas publicitárias das principais instituições do 
país, que optaram por consolidar uma imagem de conselheiras das finanças pessoais 
preocupadas com a sustentabilidade. 
 
Este último exemplo é o caso do Itaú Unibanco, que levará ao público peças e anúncios, além 
de uma cartilha com informações e dicas para o orçamento familiar, sobre o uso consciente do 
dinheiro. "Mais do que uma campanha é uma postura do banco. Não é só uma promessa 
publicitária", diz Márcio Santoro, vice-presidente-executivo da Africa, que cuida da conta do 
Itaú. 
 
Bom para o cliente, que mantém sua vida financeira sadia, melhor ainda para o banco, que 
evita ver suas taxas de inadimplência aumentar em um momento de crise, afirma Santoro.  
 
Antonio Matias, vice-presidente de marketing do Itaú Unibanco, complementa que a conquista 
de novos clientes será baseada na qualidade dos produtos e serviços que as duas instituições 
oferecem. Além disso, afirma, haverá uma aproximação da linguagem dos dois, aproveitando 
valores, crenças e práticas de governança corporativa comuns. 
 
Um banco completo. A receita que vem dando bons resultados para valorizar a marca do 
Bradesco deve continuar, segundo o publicitário Alexandre Gama, presidente e diretor-geral de 
criação de planejamento da Neogama-BBH. E não é para menos. Pesquisa internacional 
BrandFinance, publicada no início de fevereiro na revista The Banker, mostra que o Bradesco é 
a marca de banco mais valiosa do Brasil com um valor equivalente a US$ 7,698 bilhões. 
 
Gama quer que as propagandas mostrem a capacidade do banco de atender a todos, 
independente da posição de ranking de ativos. Com a compra do Unibanco pelo Itaú, , o 
Bradesco perdeu o primeiro lugar no ranking das instituições financeiras privadas brasileiras. 
 
Embora o novo presidente da instituição, Luiz Carlos Trabuco, tenha assumido há cerca de três 
semanas, a tendência é seguir a estratégia de campanha chancelada por seu antecessor, 
Márcio Cypriano. "Com pequenos ajustes pessoais", diz . Gama acredita que, em termos 
gerais, o clima de alta competição, a despeito da crise, fará com que os investimentos em 
comunicação não sejam refreados. "Esse é o momento de varejo dos bancos", afirma.  
 
Com o Real em seu guarda-chuva e ganhando fôlego para disputar o mercado brasileiro, o 
Grupo Santander tem uma meta ambiciosa. "Queremos ser o melhor lugar para trabalhar, o 
melhor em retorno ao acionista, aquele com o maior número de clientes e ainda a marca mais 
atrativa e querida do país", diz o diretor-executivo de estratégia da marca e comunicação 
corporativa da empresa, Fernando Martins. 
 
Embora conte com o potencial da propaganda boca a boca para atrair novos clientes, a 
subsidiária do maior banco da Espanha não poupará esforços tampouco recursos para 
campanhas publicitárias. Segundo Martins, que não quis revelar o valor já orçado, serão 
"centenas de milhões de reais" em publicidade divididos entre este e o próximo ano. 
 
No segundo semestre de 2010, afirma o executivo, o Santander vai incorporar de uma vez a 
marca Real e o logotipo desaparecerá. "Mas as atribuições e valores do Real serão transferidas 
ao Santander", garante Martins. 
 
Pelo lado das instituições oficiais, ainda é incerto o futuro da marca Nossa Caixa, que foi 
comprada pelo Banco do Brasil no último trimestre de 2008. "Temos até novembro para tomar 
a decisão, acertar os detalhes", diz a diretora de marketing e comunicação do BB, Jussara 
Silveira. Enquanto isso não ocorre, vai investir R$ 200 milhões em publicidade para divulgar o 
seu "faz a diferença ter um banco todo seu" e atrair correntistas de Norte a Sul do país. 



 
Por isso, explica Jussara, a estratégia será direcionada de acordo com as necessidades de cada 
cidade, Estado ou região. "Queremos associar a marca às soluções para os mais diversos 
clientes e para os vários segmentos de mercado que atuamos." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 mar. 2009, Especial Bancos, p. F1-F4. 


