
Unibanco pode mudar de agência e de logomarca 
Christiane Martinez   
 
A verba publicitária do Unibanco, superior a R$ 50 milhões, está sendo alvo de disputa entre 
agências. No mercado publicitário, circula a informação de que o terceiro maior banco privado do 
país, que tem suas campanhas apoiadas no conhecido "casal Unibanco" - estrelado por Débora 
Bloch e Miguel Falabella -, pretende renovar seu marketing. Estaria estudando um 
reposicionamento da marca, que pode incluir a troca de agência de publicidade e até mesmo o 
redesenho do logotipo. Neste caso, o custo poderia alcançar até R$ 100 milhões. Uma das idéias 
seria trazer de volta o logotipo em forma de elos, criado em 1967 e hoje usado só em alguns 
produtos. 
 
A assessoria de imprensa do banco nega que esteja sendo realizada uma concorrência para 
mudança de agência e é evasiva em relação ao reposicionamento da marca. A assessoria apenas 
lembra que em agosto, o presidente da instituição, Pedro Moreira Salles, falou sobre a 
possibilidade do retorno do logotipo em forma de elos em uma apresentação na Apimec. Nem 
todos os executivos concordam com a necessidade de mudança de logotipo, algo que já foi feito 
pelos seus dois maiores concorrentes, Bradesco e Itaú. 
 
O sigilo no banco é grande principalmente em relação a uma eventual substituição da agência 
W/Brasil, de Washington Olivetto, idealizador do "casal Unibanco". 
 
A W/Brasil atende o banco desde outubro de 1987, para o qual já fez mais de 100 filmes 
publicitários. Mas, pouco a pouco, vem perdendo espaço na organização. Desde 2002, o Unibanco 
AIG, por exemplo, é atendido pela AlmapBBDO. Na bolsa de apostas do mercado, é dado como 
certo que a Almap absorva o resto da conta ou pelo menos a parte de varejo e seus produtos. 
Cartões de crédito, neste caso, continuariam na W/Brasil e a conta da Fininvest permaneceria na 
QG (agência do grupo Talent), onde está há sete anos. 
 
O Valor apurou que a intenção está sendo debatida entre o banco e as agências que o atendem há 
pelo menos dois meses. A Loducca22 e a F/Nazca também fizeram apresentações para o 
Unibanco, tentando conquistar uma fatia da conta. Nenhuma decisão é esperada antes do fim do 
ano. 
 
De janeiro a outubro, o Unibanco já gastou R$ 54 milhões na mídia, segundo dados do Ibope 
Monitor, que calcula os gastos com base no preço de tabela cheio - ou seja, sem os descontos 
negociados entre as agências e os meios de comunicação. Ainda segundo o Ibope Monitor, o 
Bradesco desembolsou R$ 151,8 milhões e o Itaú, R$ 148,6 milhões no período. 
 
Bradesco e Itaú são atendidos por mais de uma agência. O Bradesco tem sua conta dividida entre 
Publicis Salles Norton, Young & Rubicam, Neogama e Fabraquintero. E o Itaú é atendido por DPZ, 
Africa e DM9DDB. Ambos os bancos já reformularam seus logos, dando-lhes um ar mais moderno. 
O Bradesco fez a alteração em 1997, quando contratou a norte-americana Landor e investiu em 
torno de R$ 50 milhões. 
 
O Unibanco passou, este ano, por um profundo processo de mudanças administrativas, 
caracterizado pela renovação de seu quadro de executivos. A expectativa do mercado é que o 
mesmo ocorra agora com sua marca, que não é alterada desde a década de 70. 

 
 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Telmex quer reformular imagem da Embratel 
Christiane Martinez e Heloisa Magalhães   
 
O mercado publicitário não perdoa. Bastou a Embra tel anunciar ontem a entrada de mais uma 
agência (a F/Nazca) para atendê-la, que voltou com força a especulação sobre a saída da atriz 
Ana Paula Arósio do papel de garota-propaganda. A atriz é a imagem da Embratel desde 1998. A 
partir de hoje, a operadora é atendida pela Carillo Pastore Euro RSCG e pela AlmapBBDO, além da 
F/Nazca. 
 
Na operadora é consenso que a atriz será pouco a pouco afastada. Uma fonte informou, no 
entanto, que um rompimento definitivo dependeria de rescisão contratual, o que não estaria nos 
planos da empresa no momento. Internamente, chegou a ser cogitada a hipótese de retirar o 21 
da logomarca. A idéia não seguiu adiante. 
 
A especulação surgiu depois que a Telmex comprou a Embratel da MCI (antiga WorldCom) em 
julho. O novo comando teria  estudado várias estratégias de marketing e de comunicação para 
dissociar sua imagem da do antigo controlador, envolvido mundialmente em escândalo contábil. 
 
Já houve reestruturação no seu quadro de executivos, incluindo a mudança do presidente. Saiu 
Jorge Rodriguez e assumiu Carlos Henrique Moreira, ex-presidente da Claro, operadora de 
telefonia móvel controlada pelo empresário Carlos Slim. Hoje, deverá ser anunciada a saída da 
diretora de propaganda e comunicação, Barbara Miranda. Ela vai assumir um cargo na Kraft. 
 
Fonte da diretoria da Embratel nega a rescisão do contrato. A empresa fez um comunicado à 
imprensa anunciando a chegada da F/Nazca. Informou que decidiu reforçar o atendimento "às 
suas necessidades de publicidade e propaganda". Segundo a nota, "a decisão vem ao encontro da 
política implantada pelos novos administradores, que prioriza a qualidade do atendimento ao 
cliente". 
 
A F/Nazca, que já atende a Claro, agora vai dividir uma verba estimada pelo mercado em R$ 200 
milhões, com as duas agências. Fábio Fernandes, sócio da F/Nazca, diz que "entra na Embratel 
para somar". Ele não acredita na saída de Ana Paula e diz que isso é uma decisão do controlador. 
A frase é repetida por Aloísio Tupinambá, diretor-geral da Carillo Pastore, que idealizou a garota-
propaganda. Apesar do retorno da "musa" para a imagem da operadora, uma peça publicitária 
com uma sósia- mirim da atriz recebeu duras críticas em comunidades na internet. 
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