
Unibanco troca agência e renova comunicação 
Sandra Azedo 
 
São Paulo, 14 de Fevereiro de 2005 - Terceiro maior banco privado do País aposenta "casal" e 
retoma o símbolo dos elos; verba ronda os R$ 80 milhões ano. O Unibanco acaba de anunciar 
a mudança mais ampla e profunda já feita em sua comunicação.  
 
Isso significa que o consumidor começará a ver na mídia, a partir das próximas semanas, uma 
nova concepção publicitária para a marca, o que inclui detalhes relevantes como a 
aposentadoria definitiva do "Casal Unibanco" e a volta do tradicional logo formado por elos, 
agora com novo design. Além disso, todo o visual da instituição financeira deixa de lado o 
preto e branco e passa a ter como cor oficial o azul.  
 
Só que para que tudo isso se torne perceptível ao cliente, outras mudanças, estruturais, foram 
feitas. A nova agência para a conta estimada em R$ 80 milhões/ano passa a ser a F/Nazca 
Saatchi & Saatchi, do publicitário Fábio Fernandes, o que significa que deixam a conta a 
W/Brasil, agência do Unibanco há 18 anos, e a AlmapBBDO - há dois anos responsável pelos 
trabalhos de Unibanco AIG Seguros e Previdência.  
 
Segundo o diretor de comunicação corporativa do Unibanco, Marcos Caetano, estas mudanças 
no marketing fazem parte de uma nova estrutura organizacional da companhia, apresentada 
por Pedro Moreira Salles em meados de 2004. "Passamos a centralizar todo o marketing numa 
única área, para todo o conglomerado", explica Caetano, referindo-se também à decisão de 
concentrar os trabalhos da marca Unibanco nas mãos de uma única agência. Esta encerrou 
2004 como a 9 maior do Brasil, com movimentação de R$ 628,6 milhões, segundo dados do 
Ibope Monitor. Entre seus clientes estão Skol (AmBev), Claro e Arno.  
 
Vale ressaltar que a terceira agência do banco foi mantida, a QG, do Grupo Talent. Esta 
agência que já atendia Fininvest, inclusive, passa a trabalhar também com a propaganda da 
Hipercard, que permanece com suas ações promocionais desenvolvidas pela Morya (ex-
Publivendas).  
 
Apesar de não deixar de elogiar os trabalhos de W/Brasil e Almap, o banco reconhece que 
havia, há algum tempo, "problemas" na sua comunicação. O "Casal Unibanco" - mesmo com 
alto recall, segundo a empresa - era visto pela direção como já "um pouco apático" e ainda 
não havia, segundo Caetano, em alguns momentos, uma unificação da linha publicitária. Desta 
forma, a hiena criada pela agência Almap também ganha bilhete azul e sai de cena. O casal 
Unibanco foi lançado pela W/Brasil em 1994 e até hoje já teve quatro diferentes parceiros. Nos 
últimos cinco anos, eram representados pelos atores Débora Bloch e Miguel Falabella.  
 
R$ 50 milhões para o PDV  
 
Para a mudança da imagem da marca no ponto-de-venda, a empresa informa que o 
investimento será de R$ 50 milhões. Esta verba, porém, não está inserida no investimento 
anual de marketing. Segundo dados do Ibope Monitor, informados pelo próprio Unibanco, o 
valor a ser utilizado neste ano é uma média do que foi registado em 2003 (R$ 90 milhões) e 
2004 (pouco mais de R$ 70 milhões).  
 
A opção pela F/Nazca Saatchi & Saatchi, afirma Caetano, está ligada a diversos fatores. Um 
deles é que trata-se de uma agência que até então não tinha conta de banco e também de 
uma agência reconhecida por seu trabalho criativo. "Antes participaram de uma discussão do 
trabalho futuro a W/Brasil, a Almap e a F/Nazca.  
 
A QG ficou de fora porque o grupo Talent já detém a conta do Banco Real", esclarece o 
executivo. "Optamos pela F/Nazca pela postura mais ousada." Vale ressaltar que além do casal 
Unibanco, a W/Brasil também foi a responsável pela criação dos conceitos 30 horas e Banco 
Único. Apesar de anunciar a mudança, Caetano não revela integralmente qual o novo conceito 
na comunicação do Unibanco a partir de agora.  
 



O diretor afirma, porém, que não haverá um garoto-propaganda famoso para a nova fase. 
"Vamos vir com uma nova linha, mais inovadora e criativa, além de uma nova marca, que teve 
leve reformulação no logotipo", comenta Caetano. "A cor azul preserva categoria e classe. 
Achamos que é a cor certa e que estava disponível, já que no Brasil ela não é muito utilizada 
pelos bancos, diferentemente do que acontece em outros lugares do mundo." O projeto de 
rejuvenescimento da marca foi desenvolvido pela consultoria de marcas Ana Couto Branding & 
Design, do Rio de Janeiro. "O Unibanco era a última marca, entre os grandes bancos, que não 
havia feito alterações", completa Caetano.  
 
Entre os maiores do País  
 
De acordo com informações da companhia, o Unibanco é um dos seis maiores bancos privados 
da América Latina e é a terceira maior instituição privada do Brasil. São 28,7 mil funcionários e 
17,4 milhões de clientes (incluindo Fininvest, PontoCred, LuizaCred e Hipercard).  
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