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As bordas do quadrado estão menos arredondadas, as letras ficam menores em 2%, os espaços 
entre as letras está um pouco maior e a tipologia da letra muda de helvética para myriad. Essa é 
a lista de alterações do novo logotipo do Banco Itaú. "As alterações são sutis, mas têm a função 
de transmitir modernidade, sem alterar a imagem de segurança que é fundamental para uma 
instituição bancária", diz o vice-presidente de desenvolvimento e marketing, Antonio Jacinto 
Mathias.  
 
A revisão da marca começou em 2000, oito anos depois do banco ter adotado o logotipo colorido. 
"Uma marca tem de se manter atual, por isso nos preocupamos em verificar se era preciso fazer 
alguma mudança", diz Mathias. O primeiro passo no processo de autocrítica foi chamar duas 
consultorias especializadas em marcas de renome internacional -a Pentagram e a Chermayelle & 
Meyer- para avaliarem a eficiência e a atualidade do logotipo quadrado criado por Francesc Petit, 
em 1972. "Buscamos estrangeiros porque não queríamos que a avaliação fosse prejudicada pelo 
convívio dos analistas com a marca", diz Mathias.  
 
O diagnóstico da diretora da norte-americana Pentagram, Paula Scherer, foi que quadrado de 
cantos arredondados é uma marca de grande reconhecimento, que deve ser valorizada e que a 
modernização pode estar presente na tipologia da letra. A substituição pelo novo logotipo ocorrerá 
de maneira paulatina. "Não seria apropriado a um banco sair gastando dinheiro para trocar tudo 
de uma vez", diz Mathias, diretor do Banco Itaú. "O novo logotipo será adotado nas novas 
agências, substituirá os antigos no momento de reformas e será adotado nos papéis conforme os 
estoques forem renovados."  
 
A consultoria de origem inglesa Interbrand, que trabalha com imagem internacional, avaliou a 
marca Itaú em US$ 1,093 bilhão, o que representa uma valorização, pois em 2001 o valor era 
US$ 970 milhões.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 jun. 2003. 


