
Em busca do
O diretor do Unibanco, Marcos Caetano, detalha os planos

para unificar a imagem da marca, que completa 80 anos

Souza Cruz, Banco Nacional e Terra
Lycos estão entre as empresas que
constam do histórico profissional de
Marcos Caetano, um dos maiores res-
ponsáveis pela consolidação do por-
tal, cujo garoto-propaganda é um ET.
Em meados deste ano, o executivo
deixou a vice-presidência de marke-
ting na América Latina do Terra para
assumir um desafio: criar uma identi-
dade comum para as quatro áreas de
negócios do Unibanco (atacado, va-
rejo, seguros e previdência e gestão
de patrimônios). À frente da nova di-
retoria de comunicação corporativa,
ele faz parte de um comitê montado
pelo presidente do grupo Pedro Mo-
reira Salles para promover o rejuve-
nescimento da marca, que ocorre no
momento em que o Unibanco com-
pleta 80 anos. A seguir, o administra-
dor, pós-graduado em marketing e fi-
nanças, adianta os planos de sua ges-
tão na União de Bancos Brasileiros
S.A., que nesse primeiro semestre
atingiu um lucro líquido de R$ 581
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milhões, representando
um aumento de 18,3%
em relação a igual perí-
odo de 2003.

Marketing - O Unibanco
completa 80 anos no dia
27 de setembro. Quais as
estratégias desenvolvidas
para festejar a data?
Marcos Caetano - Nosso
objetivo foi envolver todos
os públicos na comemora-
ção, com ações específicas
para colaboradores, clien-
tes e comunidade. Mais do
que investir em campanha
de TV, optamos por desen-
volver eventos e ações so-
ciais. Para o público inter-
no vamos oferecer dois
shows com Ivete Sangalo,
um em São Paulo, que
contará com a presença de
13 mil funcionários, e ou-
tro no Rio de Janeiro, para
5 mil pessoas. Já os clien-
tes estão sendo impactados
com uma comunicação di-
ferenciada, que faz alusão
aos 80 anos do banco.

Marketing - Além da revi-
talização da praça João
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rejuvenescimento
Moreira Salles (em Poços de Caldas - MG) e da deco-
ração do edifício Unibanco (na zona oeste da cidade
de São Paulo), o banco preparou algum evento especí-
fico para a comunidade?
Caetano - Sim. Vamos realizar um concerto no parque

do Ibirapuera, com a Or-
questra Sinfônica do Esta-

do de São Paulo e o pia-
nista Nelson Freire, no

próximo dia 10 de
outubro. Outra inici-

ativa é o projeto Edu-
cação Ambiental sobre
Rodas, lançado no mês

passado para estimular a
preservação da natureza,

entre crianças da primeira à quarta série do ensino funda-
mental. A partir deste mês, três duplas de seis carretas vão
levar esse projeto para 90 cidades em todo o país.

Marketing - Como funciona essa iniciativa?
Caetano - As carretas viajam em dupla e são ligadas
depois por uma passarela. O primeiro veículo é um ci-
nema, que exibe um filme de 15 minutos sobre ecolo-
gia. Já o segundo carro funciona como um museu,
onde as crianças aprendem de forma lúdica a preservar
o meio ambiente por meio de atividades interativas re-
lacionadas ao uso correto de recursos como água,
energia, ar, lixo e toda a biodiversidade do planeta.
Direcionado, principalmente, à rede pública de ensi-
no, o projeto quer atender 60 mil alunos até o fim do
ano e 1 73 mil crianças até o final de 2005. No futuro,
a ação deverá ser encampada pelo Instituto Unibanco
para se tornar um projeto perene.

Marketing - As comemorações incluem a mídia de
massa?
Caetano - O documentário de três minutos, que mostra
a história do banco, retorna à mídia no período do ani-
versário, junto com os demais comerciais criados para
divulgar os produtos lançados neste ano, como o Segu-
ro Mulher, o primeiro do mercado a oferecer uma série
de benefícios e vantagens ao público feminino. Toda co-
municação é marcada pelo mote "80 anos inovando
para você". Neste semestre, vamos investir em pelo me-
nos mais três produtos diferenciados, como o SuperPou-
pe Premiado, que rende mais do que a poupança e ofe-
rece prêmios aos consumidores, ou ainda o serviço de
Assistência Uniclass. Anunciado por um filme com a
atriz Malu Mader, o produto prevê inúmeras facilidades
ao usuário, como o empréstimo das salas do Espaço
Uniclass e um advogado para revisar contratos.

Marketing - Este foi o caminho encontrado para di-
ferenciar o atendimento ao público de alta renda, que
nos últimos meses passou a ser cobiçado por todo o
setor financeiro?



Caetano - Ao propor esse tipo de serviço, reposi-
cionamos o Uniclass, que foi pioneiro nesse seg-
mento. Agora, inauguramos uma segunda fase,
que busca oferecer tudo aquilo que o usuário
nunca esperou de um banco. Afinal, atendimento
personalizado e boas salas praticamente todas as
instituições já oferecem a esse target. É importan-
te ressaltar que o Unibanco tem sua liderança as-
segurada no público de alta renda, porque foi o
primeiro a investir em um produto específico para
esse perfil, com a criação do Uniclass, em 1996.

Marketing - A essência da propaganda do casal
Unibanco, criada por Washington Olivetto (da
W/Brasil) há 11 anos, permanece inalterada.
Como isso é possível em um mercado que busca
cada vez mais conceitos inovadores?
Caetano - A idéia, que teve início na década de
90 para divulgar o serviço 30 Horas, acabou se
espalhando para toda a comunicação do banco e
permanece até hoje por causa da sua consistên-
cia. Na minha opinião, a estratégia que não so-
freu grandes modificações figura entre as três
campanhas mais bem-sucedidas da história da
publicidade brasileira. Após o impacto gerado
pela primeira fase, foi realizada uma eleição para
a escolha de um novo casal. Depois, mais duas
substituições foram feitas até Luís Fernando Gui-
marães e Débora Bloch assumirem o papel, em
2001. No ano seguinte, o ator foi trocado por Mi-
guel Falabella. O fato é que essa comunicação
cumpriu seu objetivo ao construir a marca 30
Horas, além de contribuir para a consolidação da
imagem da própria instituição financeira.

Marketing - Em junho, o senhor foi contratado
para promover uma reformulação interna, com a
unificação dos departamentos de marketing das
empresas do grupo. Isso pode significar o fim do
Casal Unibanco?
Caetano - Não sei se está na hora de optar por
uma nova comunicação. Estamos ouvindo o mer-
cado, por meio de pesquisas, para analisar como
o consumidor reage a essa campanha. Os resulta-
dos é que irão dizer se precisamos fazer uma
substituição de linha ou apenas alguns ajustes.
Nesse caso, continuaríamos utilizando o casal,
mas com uma outra abordagem, porque ele já vi-
veu desde a fase de classe média até a etapa atu-
al, onde os atores representam tanto personagens
como eles mesmos em situações de vida real.

Marketing - Mas o tom bem-humorado tende a
continuar nos comerciais?
Caetano - Sempre. Esse tipo de recurso funcio-
na para toda a propaganda nacional, até porque,
no Brasil, uma comunicação séria, normalmen-
te, é tida como algo chato pelo consumidor. O
humor a serviço de uma boa idéia tem bons re-
sultados no setor financeiro. Não quer dizer que
seja o único caminho, mas é eficiente.

Marketing - O que muda na instituição com a
sua chegada?
Caetano - O Unibanco está passando por uma
grande renovação com a entrada de um grupo de
executivos liderados por Pedro Moreira Salles,
que vai unificar as diversas áreas de atuação do
banco, como atacado (mercado corporativo), va-
rejo (Fininvest, Unicard), seguros (Unibanco
AIG) e gestão de patrimônio. Com isso, um co-
mitê executivo, do qual faço parte, passa a con-
trolar o trabalho dos diretores e superintendentes
da instituição. Tentarei dar uma voz única e coe-
rente para todo o marketing, com o objetivo de
promover a sinergia de nossas ações, desde as
ações de publicidade e o endomarketing até a
assessoria de imprensa e as campanhas de in-
centivo para equipe de vendas.

Marketing - Em função disso, o banco pode op-
tar por outras agências de propaganda?
Caetano - O formato das campanhas está sendo
analisado junto ao posicionamento que a instituição
deseja assumir nessa nova etapa. A troca de fornece-
dores não está em nossos planos. Hoje, somos aten-
didos por três das melhores agências do país: a QG
Comunicação (do grupo Talent), responsável por
toda parte de consumo; a AlmapBBDO, que cria
para a nossa seguradora; e a W/Brasil, que cuida do
institucional. O que poderá acontecer é um redese-
nho das operações e um trabalho de integração.

Marketing - Isso poderá originar a criação de
uma central de mídia para a compra de publici-
dade com descontos maiores?
Caetano - Cada agência continuará comprando
sua mídia, mas com a negociação sendo feita em
conjunto com o banco. Todo acordo leva em
conta o investimento total do grupo e é com base
nisso que obtemos os descontos. Não é uma
agência específica que lidera esse processo, mas
a área corporativa da instituição.
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Marketing - Quando o resultado dessas
mudanças será notado pelo consumidor?
Caetano - A partir do próximo ano, o pú-
blico deverá notar essa unificação na ima-
gem, mesmo porque, até o final de 2004,
iremos dar continuidade às estratégias mon-
tadas para a comemoração dos 80 anos. Já
em 2005 pretendemos surpreender o mer-
cado com uma nova linha de comunicação.

Marketing - Nos últimos anos, quase todo
o setor financeiro adotou campanhas que
ressaltam o lado emocional dos serviços,
como "Feito para você" (Itaú) ou ainda "Os
seus valores são nossos valores" (Banco do
Brasil). O Unibanco seguirá essa tendência?
Caetano - Não pretendemos investir em
algo que a concorrência está fazendo, por-
que a comunicação do banco precisa en-
contrar seu próprio espaço. No entanto,
uma boa propaganda é aquela que conse-
gue emocionar as pessoas. Como não gosto
de fechar as portas para as boas propostas,
acredito que possamos fazer uma publici-
dade memorável, usando tanto a emoção e
o humor quanto uma mensagem mais séria,
desde que inteligente. Algumas empresas
trabalham bem essas duas vertentes. A Mas-
terCard, por exemplo, que possui uma das
campanhas de maior sucesso no segmento,
já apresentou todo tipo de comercial. Esse é
o segredo de uma boa comunicação.

Marketing - Em um levantamento para a
Marketing, o Ibope divulgou um crescimen-
to de 36,16% na verba publicitária do mer-
cado financeiro nos cinco primeiros meses
deste ano. De janeiro a maio, o montante
investido foi de R$ 643,3 milhões, contra os
R$ 472,4 milhões de 2003. É correto rela-
cionar esse aumento ao bom desempenho
dos bancos no país?
Caetano - Muito mais do que os números
positivos registrados pelo setor, esse aumen-
to deve-se ao acirramento da concorrência,
que tem desenvolvido grande quantidade
de produtos, principalmente na área finan-
ceira e de seguros para atender a demanda.
A união do Itaú com o Pão de Açúcar para
lançar uma financeira é um exemplo. Outro
movimento é a rápida evolução do segmen-

to top, no qual até o Bradesco (considerado
um banco mais popular) decidiu investir,
passando a oferecer atendimento exclusivo
aos clientes de maior poder aquisitivo.

Marketing - Diante do lucro líquido obtido
pelo sistema bancário, que no primeiro tri-
mestre foi de R$ 5,6 bilhões (17% superior
a igual período de 2003), a área - que apre-
senta a quarta maior verba publicitária do
país (R$ 1,5 bilhão em 2003) - não deveria
investir mais em comunicação?
Caetano - Não, diferentemente de outros
segmentos, como o de varejo, o bom de-
sempenho da atividade não está relaciona-
do à ampliação dos investimentos em publi-
cidade, mas em ações que estimulem o con-
sumidor a utilizar seus serviços. Por tanto,
uma das formas mais eficientes de aumentar
a carteira de clientes é o trabalho realizado
com as empresas para a conquista de folhas
de pagamento. Nesse caso, o marketing one
to one conta mais do que os anúncios na
mídia de massa, que cumprem a função de
informar ao público-alvo quais os produtos
que o banco dispõe.

Marketing - Com um lucro bruto de R$
382 milhões, que representa um aumento
de 10,7%, a instituição deve elevar seu
aporte em marketing?
Caetano - Não revelamos o montante apli-
cado em comunicação, mas posso assegurar
que a quantia cresce de acordo com a ren-
tabilidade do banco. Este ano, por exemplo,
o aumento deverá ser inferior a 10%.

Marketing - Como está dividida a verba do
Unibanco?
Caetano - Um dos maiores investimentos
do banco é em telemarketing, que não está
incluído no setor de comunicação por ser
gerenciado pela área de varejo, uma vez
que a ferramenta representa a melhor forma
de contato entre o Unibanco e seus 17 mi-
lhões de clientes. Atualmente, a maior parte
dos gastos está direcionada à mídia de mas-
sa (TV, jornais e revistas) e ao marketing di-
reto. Eventos e ações de relacionamento fa-
zem parte do budget, mas de maneira me-
nos expressiva.


