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AS CLARAS 
NOVO POSICIONAMENTO DE C O M U N I C A Ç Ã O E PREMIO INTERNACIONAIS 

RELACIONADOS ÀS P O L Í T I C A S DE SUSTENTABILIDADE LEVARAM O 
I T A Ú A E N C A B E Ç A R A LISTA DAS EMPRESAS MAIS TRANSPARENTES 

DA REDAÇÃO 

er transparente é levar informações de 
forma clara para seus públicos de relacio
namento (acionistas, clientes, colabora

dores, fornecedores e sociedade em geral) sobre 
a empresa, seus produtos, serviços, processos e 
seus impactos na sociedade e no meio." Assim o 
banco Itaú/Unibanco define o conceito em que 
foi o principal destaque com relação aos assun
tos na quinta edição do ranking "As Empresas 
mais Sustentáveis Segundo a Mídia". 

Diversas ações foram tomadas pelo banco e 
levaram, pela primeira vez, uma instituição 
financeira ao topo do assunto "transparência". 
Entre elas, um novo posicionamento de comu
nicação, atestado em campanha lançada no ano 
passado, de nome "Não é de hoje", em que mos
tra a relação com seus clientes e a maneira como 
o banco tem acompanhado as mudanças sociais, 
além de um prêmio internacional inédito para 
um banco nacional. 

"O Itaú foi considerado o banco global mais 
sustentável do mundo, de acordo com o Financial 
Times Sustainable Awards, e recebeu matéria no 
Estado de S. Paulo sobre o tema. Outras premia-
ções em outras posições de ranking foram as 
notícias que deixaram o banco em primeiro 
lugar no assunto 'transparência'", explica Marina 
Landert, da PR Newswire. 

Certamente o reconhecimento do Financial 
Times foi o carro-chefe para que o Itaú/Unibanco 
se destacasse na mídia. Concorreram com ele 

para Banco Mais Sustentável do Mundo as ins
tituições The Co-operative Financial Service 
(Reino Unido), YES Bank (Índia), Access Bank 
(Nigéria) e Bank Sarasin (Suíça). 

Na Qcasião da entrega do prêmio, em junho de 
2011, Martin Dickson, editor do Financial Times, 
ressaltou que o banco foi escolhido em um ano 
que não só houve recorde de inscrições mas 
também muita qualidade em todos os cases 
apresentados. O esforço do banco em dar à sus
tentabilidade uma parte central do negócio foi 
fator decisivo para que o Itaú ganhasse. 

O júri do prêmio contou com Martin Dickson 
(financial Times), Rachel Kyte (IFC), Isher Judge 
Ahluwalia (Conselho da Índia para Pesquisa e 
Relações Econômicas Internacionais), David 
Harris Head (do Futse, o índice de sustentabili
dade da Bolsa de Londres), Mary Eilen Iskenderian 
(Banco Mundial das Mulheres), Richard Laing 
(CDC Group) e Herman Mulder (consultor inter
nacional de desenvolvimento sustentável). 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 281, p. 59, ago. 2012.




