
MARCA NO TOPO
À frente da comuni-
cação da marca mais
valiosa do Brasil, de
acordo com o ranking
elaborado pela consul-
toria inglesa Inter-
brand, o gerente de
propaganda do Banco
Itaú, Alfredo Luiz dos
Santos, é responsável
pelo departamento
que mais se preocupa
em conquistar a cre-
dibilidade de seus 8
milhões de clientes.
Avaliada em US$ 970
milhões, a marca Itaú,
que completa 56 anos
em agosto deste ano,
tem um histórico que
transforma a propa-
ganda em sua grande
aliada desde o início
da década de 70,
quando apostou na
então recém-formada
DPZ. O grupo cresceu
e, atualmente, conta
também com a capaci-
dade criativa da
DM9DDB. Com mais de
60 empresas, o Itaú
tem projetos interna-
cionais: o primeiro
deles é conquistar o
título de marca mais
valiosa em toda a
América Latina.

Rita Elisa

Propaganda - Qual a importância
de ser a marca mais valiosa do Brasil?

Alfredo Luiz dos Santos - A missão de
todo banco é ter performance, e essa
lista mostra o resultado de um trabalho
que o Itaú tem feito consistentemente ao
longo da sua história. Eu costumo dizer
que aqui a gente luta para alimentar e
lustrar a marca todos os dias. O reco-
nhecimento, seja técnico ou seja pela
preferência do consumidor que abre sua
conta no Itaú, vem naturalmente pelo
respeito que o banco tem por sua marca.
Além disso, é muito bom liderar o
primeiro estudo de valor de marcas rea-
lizado pela consultoria Interbrand, no
Brasil.

P - Na lista do Interbrand, o Itaú,
segundo maior banco privado do
Brasil, ficou à frente do Bradesco, que
está em primeiro lugar no País. Como
isso foi conseguido?

ALS - O estudo da Interbrand levou
em conta aspectos de investimentos na
marca, segundo dados da Associação
Brasileira dos Analistas de Mercados de
Capitais (Abamec). Isso prova que o
Itaú só chegou onde chegou em função
do seu talento para o desenvolvimento e,
conseqüentemente, pelas aquisições, que
fez até aqui. Mas, além disso, a
metodologia da Interbrand leva em
conta a quantidade e a qualidade do
suporte de comunicação da marca. O
Itaú não só é um dos maiores anun-
ciantes do País como mantém uma
relação.muito transparente com analis-
tas e acionistas.

P - Estes critérios explicam por que
quatro, das cinco marcas brasileiras
mais valiosas segundo o estudo (Itaú,
Bradesco, AmBev, Unibanco e Banco
do Brasil), são instituições finan-
ceiras?

ALS - Sim. A relação da instituição
com o mercado de capitais, os
acionistas, a lucratividade, sua insolvên-
cia e sua rentabilidade contaram muito.
Os bancos têm aprimorado dia-a-dia sua
capacidade de se relacionar de forma
transparente com o mercado. No caso da
rentabilidade, existe um índice que
norteia se a marca está crescendo ou
decrescendo. O Itaú, por exemplo, está
muito acima desse índice. E por isso que
costumamos dizer que somos uma
empresa brasileira que deu certo.

P - E qual a importância da propa-
ganda na construção e no fortaleci-
mento da marca Itaú?

ALS - O Itaú vem se tornando um
grande anunciante desde os anos 70,
quando entregamos nossa conta para a
então recém-formada DPZ. A partir daí,
o Itaú tomou gosto pela, comunicação e
não parou mais. Atualmente, usamos
praticamente todas as mídias e, graças à
propaganda, aprendemos como tratar o
consumidor, nos aproximando muito
dele. Então, posso dizer que temos uma
comunicação que monitora nossos tra-
balhos e sensibiliza nosso mercado.
Queremos estar na cabeça e no coração
do nosso consumidor.

P - Qual a parcela de responsabili-
dade da DPZ no sucesso do Itaú?

ALS - Muito grande. Através da comu-
nicação ela tem contribuído com a for-
mação da imagem do banco. Atualmente
contamos também com a DM9DDB que,
com metade da conta da instituição,
assina a campanha do "i digital" e toda
a comunicação de internet do Itaú.
Ainda este mês, a DM9 lança a nova
assinatura "Itaú. Feito para você", que
vai figurar paralelamente com "Itaú tem
tudo. Só falta você", criada pela DPZ.

P - Pode-se dizer que o "você" se
tornou slogan do Itaú?

ALS - Eu diria que no momento é o
que está dando certo. Mas esta é apenas
uma maneira de expressar a proximi-
dade do consumidor final com a insti-
tuição. Então, se for necessário, esta
palavra poderá deixar de existir nas
assinaturas do Itaú.

P - O jovem também é muito focado
pela comunicação da instituição. Isso
tem a ver com o espírito do banco?

ALS -Além do jovem ter uma partici-
pação natural em instituições finan-
ceiras, o Itaú é uma empresa nova (com-
pleta 56 anos em agosto) e comandada
por jovens. Até a estrutura física do
banco é jovial. São agências com
fachadas leves, contemporâneas e co-
loridas, e a comunicação tem que refle-
tir nossa personalidade,

P - Itaú significa "pedra preta" em
tupi-guarani, o que deu origem ao
primeiro logotipo do banco, que era
uma pastilha preta com letras bran-
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cas. Atualmente a pastilha é azul, Itaú
é escrito em amarelo e as cinco estre-
las do banco ficam sobre uma faixa
laranja. Porque a mudança?

ALS - Ela ocorreu por causa da pre-
ocupação do banco em renovar constan-
temente a imagem da marca. Nós vive-
mos em um País tropical e muito colori-
do, então, em dezembro de 1982, depois
de muita pesquisa e de sensibilidade de
mercado, optamos por colocar cores na
marca. O azul e o amarelo foram
aprovados por nossa clientela, que rece-
beu várias
opções. Mas
além da mu-
dança nas fa-
chadas de to-
das as agên-
cias brasilei-
ras do Itaú,
esta data mar-
cou também a
modificação
no leiaute e na
estrutura
interna de fun-
cionamento
das agências.
Trocamos os mó-
veis por peças
mais moder-
nas e aperfei-
çoamos nosso
atendimento
ao público.

P - O Itaú
adquiriu, em
outubro do ano
passado, o Ba-
nestado (Pa-
raná) e man-
teve o nome
da institui-
ção, assim co-
mo do Banerj
(Rio de Jane-
iro) e do Be-
mge (Minas
Gerais). Por
quê?

ALS - Isso
faz parte da evolução do grupo Itaú, que
atualmente é formado por cerca de 60
bancos. Alguns são frutos de fusões, e
outros, de compras. A maioria das úl-
timas aquisições já foi batizada como
Itaú. No entanto, as marcas Banerj,
Bemge e Banestado são instituições de
extrema importância para a sociedade
em que estão inseridas e suas marcas só
deixarão de existir se as pesquisas nos
garantirem que esse é o melhor cami-
nho. Quando compramos um banco
nosso objetivo não é tirá-lo do mercado
e destruir a imagem histórica que ele

tem para seus consumidores, mas agre-
gar essa imagem ao grupo. Assim como
lustramos diariamente a marca Itaú,
também cuidamos, com carinho e
respeito, das marcas que adquirimos.

P - A marca Itaú foi cotada pelo In-
terbrand em USS 970 milhões. Vocês
tinham um valor estimado?

ALS - Não tínhamos nenhum estudo
nesse sentido. No entanto, mais do que o
valor financeiro que nossa marca pas-
sou a significar, ficamos surpresos e

estudos de penetração e recall do con-
sumidor, vai perceber uma variação
regional. A marca Itaú é muito lembrada
por consumidores da capital paulista e
do interior de São Paulo, mercado onde
a instituição tem uma participação
muito grande. Mas nem sempre é a
marca que vem à mente dos nordestinos,
por exemplo.

P - Mesmo assim vocês preferem
utilizar uma linguagem única na
comunicação nacional?

ALS - A
maior parte é
nacional, mas
aproveitamos
inauguração
de agência, a-
niversário de
cidade e dia
de padroeiro
para fazer co-
municação
local. Além dis-
so, temos um
projeto onde a
comunidade
elege o símbo-
lo da sua ci-
dade. Para di-
vulgar o con-
curso utiliza-
mos mídia im-
pressa e ele-
trônica, e o
resulta do
serve como
pesquisa,
porque nos
permite ver
que momento
aquela soci-
edade está vi-
vendo. Algu-
mas escolhem
prédios ou mo-
numentos
como símbolo
e outras op-
tam por áreas
verdes.

muito felizes por sermos os primeiros a
liderar a lista da Interbrand.

P - Agora a Interbrand vai realizar
este estudo em outros países latino-
americanos, o que permitirá nomear
a marca mais valiosa da América
Latina. O Itaú espera liderar esta lista
também?

ALS - Sem dúvida.
P - A percepção popular em relação

à marca Itaú se diferencia de acordo
com a região do País?

ALS - O Brasil é muito grande, e se
você avaliar pesquisas de top of mind,

P - Os serviços são importantes na
construção da marca?

ALS - Com certeza, porque é fun-
damental para o consumidor moder-
no contar com serviço de conveniên-
cia. O Itaú tem no seu site o Itaú-
motors, serviço on-line pioneiro
pelo qual o cliente Itaú compra e
vende automóveis. A vantagem é que
ele conta com a marca Itaú como
garantia. Além disso, pode realizar
um financiamento ou fazer um
seguro.
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P - Existem novos produtos em
estudo?

ALS - A gente sempre realiza
pesquisas de mercado em busca de con-
veniência para o consumidor moderno.
O próprio Itaúmotors tende a evoluir,
oferecendo novos serviços no futuro.

P - Você acredita que as agências
serão substituídas pela internet?

ALS - Estudos mundiais de tendências
garantem que as redes físicas per-
manecerão, principalmente aqui no
Brasil, onde a população necessita de
contato. Até a-
credito que o
atendimento
virtual vai cres-
cer muito, mas
apostamos que
as agências vão
permanecer.
Tanto que aca-
bamos de ina-
ugurar duas a-
gências, uma
do Itaú e outra
do Personali-
té, em um pon-
to nobre de
São Paulo, que
é o cruzamen-
to das aveni-
das Juscelino
Kubitschek e
Faria Lima.
No mesmo pré-
dio temos duas
empresas com
ambientes
próprios, mar-
cadas por uma
obra-prima
externa de um
artista plásti-
co japonês que
faz esculturas
com movimen-
to. Foi uma
forma criativa
que nossos ar-
quitetos encon-
traram de trans-
formar uma esquina feia e urbana em
mídia, sem colocar painéis eletrônicos e
luzes. Ê um presente do Itaú para São
Paulo.

P - Já que você falou em luzes, como
o Itaú está contribuindo para o racio-
namento de energia?

ALS - Decidimos apagar nosso reló-
gio localizado na avenida Paulista, em
São Paulo, e toda mídia exterior com a
marca Itaú, a uma hora da madrugada.
Só não decidimos ainda o que fazer com
as fachadas de nossas agências.

Estamos avaliando o aspecto da segu-
rança dos clientes que freqüentam os
caixas eletrônicos. Nesse caso, não
podemos ver apenas a questão da
economia, temos que pensar na con-
veniência do cliente.

P - E a rede Personalité, como
surgiu?

ALS - Ela foi implantada quando
compramos o Banco Francês e
Brasileiro (BFB), em 1995, e desde
então tornou-se independente do Itaú.
Isso tudo porque entendíamos que tín-

hamos que nos tornar competitivos tam-
bém no mercado de alta renda. Os
clientes que migraram para a
Personalité tinham atendimento estrela
na rede Itaú e deixavam clara a necessi-
dade de um tratamento mais personal-
izado.

P - A comunicação também é dife-
renciada para os clientes da Per-
sonalité?

ALS - Sim. Cada rede tem seu depar-
tamento de propaganda. Além disso, a
Personalité conta com uma equipe
específica na DM9DDB para fazer sua

comunicação. O trabalho envolve muito
marketing direto no relacionamento com
a clientela, mas também utiliza a grande
mídia. Exemplo disso é a recente
campanha da Personalité, através da
qual se mostra um certo glamour. O
filme conta com uma trilha sonora
que o transforma em um jingle adap-
tado para TV. Os anúncios trazem
pouco texto e mostram muita sofisti-
cação. Sendo assim, seguem uma
linha bem diferente da seguida pelo
Itaú.

P - Como
está a expan-
são da marca
Itaú pelo ex-
terior?

ALS - Atu-
amos com a
marca na Ar-
gentina e so-
mos respon-
sáveis pela ma-
ior rede de cai-
xas eletrôni-
cos de Buenos
Aires, através
do Itaú Buen
Aire, que foi
adquirido
pelo grupo em
1999. Também
temos escritó-
rios em Nova
York, Lisboa e
Luxemburgo.
Eu diria que
vivemos um
processo de
internacional-
ização, por-
que estamos
atentos e pron-
tos para ex-
plorar novos
mercados.

P - E como
vocês encar-
am a entrada
de concorren-

tes internacionais no mercado
brasileiro?

ALS Acompanhamos a entrada dessas
empresas e admitimos que são concor-
rentes, mas encaramos como uma con-
corrência fantástica, porque nos tira da
inércia. É preciso ser ativo constante-
mente, e são as empresas internacionais
que nos mostram que nosso mercado é o
mundo e não só a região em que atu-
amos.
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