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lhantes em outros mercados, diferente
mente do Unibanco, o que abriria cam
po para o processo de internacionaliza
ção (o banco hoje está presente em 19 
países além do Brasil, em mercados nas 
Américas, Europa, Ásia e Oriente Médio).

A segunda, feita em parceria com a 
consultoria McKinsey, listou dez atitu
des que a empresa prezava e esperava de 
seus colaboradores: todos pelo cliente; 
paixão pela performance; liderança éti
ca e responsável; craques que jogam para 
o time; foco na inovação e inovação com 
foco; processos servindo pessoas; ágil e 
descomplicado; carteirada não vale; bri
lho nos olhos; e sonho grande.

“Foi um passo importante para padro
nizar a cultura e para ajudar a construir a 
marca Itaú Unibanco. Uma mudança cul
tural assim leva de cinco a dez anos para 
ser implementada. Tivemos o privilégio 
de fazer isso num período inferior a três 
anos" aponta Chacon.

Causas e efeitos
Com a casa em ordem, o banco deci

diu que era o momento de compartilhar 
com o público seus propósitos e ações nas 
áreas de arte, cultura, educação e espor
te (leia mais no box abaixo). A partir daí 
a comunicação da marca buscou inspi
rar os clientes e não clientes, levantando 
causas diferenciadas parà o setor, den
tre as quais, a mobilidade (o projeto Bi- 
ke está em São Paulo, Rio, Salvador, Re
cife, Porto Alegre e Santiago, no Chile), a 
leitura para crianças (o programa já en
tregou 30 milhões de livros desde 2010) 
e a educação financeira.

Essas e outras ações agora estão sob o 
guarda-chuva da plataforma #issomuda- 
omundo, lançada há seis meses.

“Acreditamos que o banco pode trans
formar a vida das pessoas físicas e jurídi
cas para melhor. Isso na atividade core e

em outras. O desafio é fazer que a causa 
seja inspiradora para todos. Temos o pri
vilégio de ser uma marca aspiracional, 
feita para você e por você” diz o diretor 
de marketing.

Segundo Eduardo Tracanella, superin
tendente de marketing do Itaú Unibanco, 
o banco busca tocar em temas relevantes 
e encontrar formas de contar essas his
tórias da maneira como as pessoas gos
tariam de contá-las.

"A relação deixa de ser racional e pas
sa a ter viés de propósito muito grande. 
Quando a marca cria conteúdo que as pes
soas querem compartilhar, coloca a rela
ção em outro patamar, e ter um propósi
to claro facilita. O Itaú acredita que pode 
ser uma lovebrand" afirma Tracanella.
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