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O terceiro maior banco privado do país, o Unibanco, anuncia oficialmente hoje uma virada na 
sua estratégia de comunicação. A mudança deverá resgatar o logotipo em forma de elos, 
criado pelo banco em 1967 e atualmente usado apenas em alguns produtos. Seus dois maiores 
concorrentes, o Itaú e o Bradesco, já fizeram alterações em suas logomarcas. 
 
Além da alteração do logotipo - uma idéia que teria sido sugerida pelo presidente da 
instituição, Pedro Moreira Salles - , o Unibanco deve comunicar a troca de agência de 
publicidade. A F/Nazca, do publicitário Fábio Fernandes, deverá assumir toda a conta do 
banco, cuidando de produtos e assuntos institucionais, além de previdência e seguros 
(Unibanco AIG). A verba publicitária anual do Unibanco é superior R$ 60 milhões. Não está 
incluído nessa conta o custo com renovação da marca - algo que demandaria até R$ 100 
milhões, apurou o Valor. 
 
Com a chegada da F/Nazca, saem de cena duas importantes agências: a W/Brasil, do 
publicitário Washington Olivetto, e a AlmapBBDO, tocada pelos sócios José Luis Madeira e 
Marcello Serpa. 
 
A W/Brasil, que preferiu não se pronunciar, deverá ter a maior perda. Afinal, o Unibanco é seu 
cliente há 18 anos e para ele a W/Brasil já fez mais de 100 filmes publicitários. Foi de Olivetto 
a criação do conhecido casal Unibanco, protagonizado pelos atores Débora Bloch e Miguel 
Falabella. O casal, aliás, deverá ser aposentado. Até porque são raras as vezes que a F/Nazca 
trabalha com personagens famosos. 
 
A AlmapBBDO perderá a conta do Unibanco AIG, que atende desde 2002. Em dezembro, 
quando a disputa pelo Unibanco ainda era grande, com as agências fazendo apresentações 
para o cliente, havia especulações no mercado sobre a possível permanência da Almap. E mais 
que isso: ela ficaria responsável por uma parte de varejo do banco. Ao que tudo indica, a 
Almap sai do jogo. Procurada pelo Valor, a agência não se pronunciou. 
 
A única agência que manteve sua situação inalterada foi a QG, pertencente ao grupo Talent. A 
QG cuida da conta do Fininvest há mais de sete anos. Como hoje é comum os bancos 
dividirem a sua conta publicitária em várias agências, o mercado achou que o Unibanco 
também acompanharia essa tendência. Tanto que a W/Brasil, a Almap, a Loducca, além da 
F/Nazca, participaram da concorrência. 
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