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A partir de segunda-feira, o Citibank terá uma nova logomarca no Brasil. A tradicional estrela, que 
acompanha o nome do banco há 40 anos, será substituída pelo guarda-chuva vermelho, símbolo 
usado desde 1960 pelo Travelers, com negócios predominantemente na área de seguros. O 
Citicorp e o Travelers se fundiram em 1998, criando o Citigroup, maior grupo financeiro do 
mundo, que adotou o guarda-chuva em sua logomarca, já implantada nos Estados Unidos, Europa 
e Ásia e que agora vai mudar na América Latina, começando pelo Brasil.  
 
O "re-branding" implicará o investimento de R$ 30 milhões, metade na campanha de mídia e 
metade na troca dos folhetos, talões de cheque e cartões de crédito e débito. As 60 agências 
serão todas remodeladas em prazo de 45 dias. Já na segunda-feira três delas amanhecerão com o 
novo visual, a da avenida Paulista e a do World Trade Center, em São Paulo, e a da rua da 
Assembléia, no Rio.  
 
Com esse passo, o presidente do Citibank no Brasil, Gustavo Marín, espera sepultar as 
especulações sobre qualquer hesitação do banco no mercado brasileiro. "A mudança de logomarca 
reflete o comprometimento com o Brasil, considerado um dos mercados de maior potencial fora 
dos Estados Unidos", disse Marín.  
 
Preparar uma grande campanha de marketing já foi uma estratégia utilizada por pelo menos outra 
instituição financeira antes de uma grande aquisição. Marín disse que qualquer eventual aquisição, 
que acelere os planos do banco no Brasil, será olhada com atenção, mas subordinada ao ganho 
que trouxer para os acionistas. "Não temos pressa. Já estamos posicionados em todos segmentos 
e com negócios rentáveis. Muitos outros que fizeram aquisições já fecharam as portas e foram 
embora".  
 
Há cerca de um mês o Citigroup deu outro sinal inequívoco de interesse pelo mercado brasileiro 
ao lançar sua financeira, a Citifinancial. A financeira tem como objetivo atingir as classes C, D e E, 
pessoas com renda mensal de R$ 400 a R$ 2 mil. A Citifinancial começará com a oferta de crédito 
pessoal e depois partirá para o crédito direto ao consumidor (CDC).  
 
O banco vai aproveitar a campanha de lançamento da nova logomarca para ressaltar novidades 
na linha de produtos. "Não basta por roupa nova", disse Gilberto Caldart, diretor vice-presidente 
do "global consumer", área que espera colher os melhores resultados de uma marca 
rejuvenescida e mais próxima dos clientes. Caldart disse que o banco está preparado para ampliar 
seu espaço no mercado de varejo.  
 
O Citi já delineou como atingir os diversos segmentos da clientela. As classes A e B serão 
atendidas pelo banco, que tem 150 mil clientes. Com os cartões de crédito, dos quais já existem 
400 mil no mercado, chega à classe C, além de atender a A e B, porque aceita clientes com renda 
a partir de R$ 1 mil. Já as faixas C, D e E serão atendidas pela financeira.  
 
Segundo Caldart, o processo todo envolveu o investimento de mais R$ 20 milhões se forem 
considerados também os gastos com a preparação do pessoal para o crescimento da clientela, 
como o treinamento dos dos cerca de 2 mil assessores de investimento que atendem a clientela.  
 
Marín lembrou que a mudança da logomarca reflete mais fielmente a organização que resultou da 
fusão do Citi com o Travelers e a sinergia das operações de varejo e do atacado com o banco de 
investimentos.  
 
O nome Citigroup em letras minúsculas azuis e arredondadas, ao lado do guarda-chuva vermelho, 
passou a logomarca do grupo e a ser usada em três de suas seis áreas, a de finanças 
corporativas, na área de administração de recursos de terceiros e na de gestão de fortunas. Nas 



outras três, Citibank para o banco de varejo, Citifinancial no financiamento ao consumo e 
Citiinsurance, de seguros, a idéia do guarda-chuva ficou foi sintetizada em um arco, que vai da 
primeira à segunda letra "i".  
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