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Os investimentos do setor financeiro são cobiçadíssimos pelo mercado publicitário, e 
motivos para tanto não faltam. As marcas estão, afinal, entre os principais anunciantes do 
País. Mas os relatórios anuais já liberados por Bradesco, Itaú e Santander os dois últimos 
considerando as aquisições, respectivamente, de Unibanco e Real indicam: no ano passado, 
apenas o Itaú aumentou a sua verba de marketing. 
 
De acordo com dados fornecidos nos documentos, todas as instituições tiveram aumento de 
lucro líquido. No Santander chegou a R$ 5,5 bilhões, uma variação positiva de 41% em 
relação a 2008. Apesar disso, o balanço indica uma baixa de 19% nos gastos em 
propaganda, promoções e publicidade área que, ainda assim, recebeu investimentos de R$ 
497 milhões no ano passado. De acordo com a assessoria do grupo, por causa da integração 
de Santander e Real houve um orçamento único para as duas marcas, e isso justifica a 
diminuição dos recursos implementados no segmento. 
 
Já no Bradesco, o lucro líquido aumentou 5% e alcançou R$ 8 bilhões. O gasto com os três 
"Ps", porém, também diminuiu: -9%, ficando em R$ 588 milhões. No Itaú Unibanco, que 
viveu seu primeiro ano completo desde o anúncio da fusão, de acordo com o balanço, o 
lucro líquido aumentou 1% e alcançou R$ 10,1 bilhões. O incremento do investimento em 
propaganda, promoções e publicidade foi bastante significativo, de 38%, e a verba para a 
área chegou a R$ 975 milhões. 
 
"O setor financeiro brasileiro considerando os três maiores bancos privados apresentou um 
forte crescimento de receita. No entanto, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, 
principal indicador de performance do setor, foi afetada principalmente pelos efeitos da crise 
econômica, que obrigou bancos a serem mais conservadores, buscando maior liquidez de 
seus balanços e minimizando o risco de insolvência", analisa o consultor João Lencioni, da 
Table Partners. De fato, esse indicador apresentou queda em todas as instituições: de 0,5 
ponto percentual no Santander; de 2 p.p. no Itaú Unibanco e de 2.4 p.p. no Bradesco. 
 
"Além de aumentar a liquidez, os bancos melhoraram a eficiência operacional, controlando e 
reduzindo despesas administrativas, com destaque para propaganda, promoções e 
publicidade", complementa o consultor. Itaú Unibanco e Bradesco não responderam ao Meio 
& Mensagem sobre os investimentos. 
 
Outra instituição que divulgou em comunicado um resumo de seus resultados relativos a 
2009 na última semana foi a Caixa Econômica Federal. No acumulado de todo o ano, o lucro 
líquido da instituição chegou a R$ 3 bilhões, queda de 23% em relação a 2008, quando o 
lucro foi de R$ 3,9 bilhões. Até o fechamento da edição, os dados de balanço referentes a 
investimentos em publicidade, propaganda e marketing não tinham sido liberados. 



 
 
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1396, p. 27, 15 fev. 2010. 


