
Publicidade a favor da marca 

Nós do Itaú tivemos muito boas notícias sobre nossa 

marca nessas últimas semanas. Notícias que vieram em 

forma de reconhecimentos, nos deixando orgulhosos, 

mas, na mesma medida, absolutamente conscientes so-

bre a nossa responsabilidade sempre crescente. 

Lideramos, pela oitava vez consecutiva, o ranking das 

marcas brasileiras mais valiosas, segundo a consultoria 

Interbrand. A marca Itaú foi avaliada em R$ 24,296 bi-

lhões, o que representa um crescimento de 18% na com-

paração com 2010 e 130% maior do que em 2008 (R$ 

10,552 bi), ano da fusão com o Unibanco. 

Ficamos à frente de marcas brasileiras importantes e 

que respeitamos muito pelo trabalho sério e consistente: 

Bradesco (2o), Petrobras (3o), Banco do Brasil (4o), Skol 

(5o), Natura (6o), Brahma (7o), Vale (8o), Antarctica (9o) 

e Vivo (10o). 
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deira, transparente, que entrega o que de fato a marca 

é e acredita. E essa é uma construção de longo prazo, 

com muita disciplina e inquietude para se fazer cada vez 

melhor. 

Hoje, passados mais de 30 anos de história de propagan-

da, temos ativos de marca que foram construídos a partir 

dela. Somos reconhecidos através de nossa cor, de nosso 

gesto, de nossa trilha. E posso dizer que muito de nossa 

personalidade se confunde com essa história. 

Entretanto, fala-se num momento em que as pessoas têm 

cada vez menos tempo para ouvir o que as marcas têm 

a dizer. Por isso relevância é o novo nome do jogo. A 

propaganda autocentrada, que não estabelece de fato 

um diálogo com o consumidor, está fadada ao fracasso 

e a interferir muito pouco no processo de construção de 

uma marca vitoriosa. 

Fomos também reconhecidos internacionalmente como a 

única marca brasileira na lista das 20 marcas do mercado 

financeiro mais valiosas do mundo, segundo a Mil lward 

Brown, em publicação do Financial Times. 

Esses reconhecimentos, sem dúvida, atestam o nosso 

potencial de crescimento futuro e a trajetória vitoriosa de 

nossa marca. Mas, sobretudo, reforçam o nosso desafio 

de manter a liderança e continuar crescendo. 

Quando analisamos a importância da propaganda na 

construção da marca Itaú, sempre procuramos fazer isso 

sob o prisma de algo em que acreditamos muito: expe-

riência boa e consistente em todos os pontos de conta-

to. Digo isso, por que a propaganda é parte importante 

da experiência de marca e precisa ser de fato coerente e 

consistente. 

Sempre acreditamos na propaganda de qualidade, verda-

Estamos sempre atentos às mudanças na vida dos nos-

sos clientes e isso muda também nossa forma de fazer 

publicidade. Estamos inseridos em um cenário de cons-

tantes avanços tecnológicos, que transforma nosso rela-

cionamento com o mundo e com as pessoas, estabelece 

modos não lineares de pensamento e valoriza, cada vez 

mais, a intuição e a emoção. 

Nosso desafio diário tem sido pensar no Itaú como um 

protagonista nessa transformação da sociedade, como 

uma empresa inserida em seu tempo, que olha para as 

necessidades e oportunidades do hoje, com o foco em 

construir um futuro melhor. 

E, ao entender a dimensão desse papel, compreendemos 

a importância da gestão desse ativo chamado marca e 

da publicidade como extensão muito importante dessa 

crença. 
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