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Esqueça imagens solenes, de prédios luxuosos, gente engomada, caixas-fortes e 
montanhas de dinheiro que, durante anos, foram e ainda são sinônimo de solidez e 
poder financeiro. Elas começam a fazer parte do passado da propaganda de 
instituições financeiras. O foco da maioria dos bancos de varejo, agora, está no cliente, 
em brasileiros e brasileiras no melhor estilo 'gente como a gente'.  
 
Nem a aposta na segmentação, com produtos diferenciados para classes A, B, C, D ou 
E - para não falar de empresas grandes, pequenas e médias - fez com que bancos 
voltassem à imagens vetustas. Até celebridades que atuam como garotos-propaganda 
têm mais do que glamour: precisam de um banco para solucionar seus problemas.  
 
O publicitário Washington Olivetto tem orgulho de ter criado, há dez anos, o casal 
Unibanco. Com ele o banco passou a ter uma linguagem mais próxima e divertida com 
os clientes. O Unibanco tem atualmente 5,8 milhões de clientes, somando-se 
aposentados e poupadores. E se o casal Unibanco conversa com o varejo, clientes de 
alta renda, portadores do cartão Uniclass, têm em pessoas como Marília Gabriela o seu 
espelho.  
 
Mas nenhuma campanha publicitária está causando tanto furor, e até certo incômodo 
entre os concorrentes, como a criada pelo baiano Nizan Guanaes, da agência África, 
para o Itaú com o mote "Feito para você". Nizan, criador do bem sucedido slogan "Vem 
para a Caixa você também", diz que está "apenas paquerando clientes de outros 
bancos e todos aqueles que precisam de um banco jovem, moderno". Numa outra 
ponta, o Itaú reforça a linguagem visual da marca digital, um círculo como o arroba da 
internet e o 'i' no meio.  
 
"Os resultados são excepcionais, a linguagem gestual pegou e o convite aos clientes 
deve se traduzir em números até o fim do ano", diz o vice-presidente do Itaú, Antonio 
J. Matias. Tanto que, a partir desta semana, além de São Paulo, Brasília, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Recife e Salvador vão ser alvo 
de peças publicitárias do Itaú convidando "guris e gurias", "meu rei", "meninos do Rio" 
para abrirem uma conta no Itaú. Em São Paulo, o banco convidou até baladeiros.  
 
Para você - O presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, também decidiu 
entrar na briga por clientes. A partir de hoje, a Caixa veicula campanha criada pela 
Fischer America com o slogan "Caixa, para você e para todos os brasileiros".  
 
Mattoso revela que a Caixa irá investir R$ 650 milhões em tecnologia até o fim deste 
ano e de 20% a 30% mais sobre este valor em 2004. O objetivo é preparar o banco 
para receber novos clientes e oferecer serviços mais ágeis para todas as classes 
sociais.  
 
Com 22 milhões de contas de caderneta de poupança e 4,3 milhões de contas 
correntes, a Caixa, diz Mattoso, perdeu clientes na região Sudeste, especialmente no 
Rio e em São Paulo, para outros bancos. "Agora, vamos tentar reconquistá-los, 
mostrar que temos como atender todos de forma personalizada". Ele garante, porém, 
que a Caixa não mudará o alvo de conquistar a baixa renda. "Se num primeiro 
momento a preocupação foi aumentar a capilaridade, chegando a lugares onde não 
estávamos, agora vamos ampliar o número de postos de atendimentos nas periferias 



das grandes cidades". Com 2.108 correspondentes bancários, ele espera chegar a 
4.300 em um ano.  
 
Comunidade - Com 8.183 pontos de atendimento, a maior rede bancária privada do 
Brasil, 14 milhões de clientes, 28,7 milhões de contas de poupança, 6,5 milhões de 
cartões de crédito e 2,7 milhões de cotistas em fundos, o Bradesco também busca uma 
identidade capaz de atingir o brasileiro que tem muito para aplicar e aquele que está 
fazendo sua estréia no mercado financeiro.  
 
O vice-presidente do Bradesco, Arnaldo Vieira, diz que a estratégia do banco é pautada 
"pelo cliente". Para Vieira, o Bradesco já conseguiu passar a imagem de uma 
instituição de portas abertas que atende todos os clientes, em seus inúmeros e 
diversos interesses pessoais ou coletivos. Tanto que, ressalta, no caso do varejo, está 
dividido em segmentos específicos como o prime (alta renda), varejo (cliente comum) 
e, no projeto de inclusão bancária, com o Banco Postal.  
 
"Nosso conceito é trabalhar para que, das diferenças entre os grupos de pessoas que 
formam a clientela, possamos formar uma comunidade Bradesco. E, sem dúvida, o 
ponto de unidade comum é a qualidade de atendimento para cada grupo e interesse 
específico". Uma visão que a propaganda do banco tem procurado transmitir ao focar 
pessoas que têm a cara do Brasil ou, como prefere Vieira, da comunidade Bradesco.  
 
O Banco Real, por sua vez, foca suas ações em dois segmentos. Numa ponta, o 
universitário, e na outra a terceira idade, foco do seu projeto de responsabilidade 
social. É assim, diz o diretor de Marketing do Real, Fernando Martins, que o banco quer 
ampliar sua carteira de 5,5 milhões de clientes, dos quais 3,2 milhões de correntistas, 
e entre estes 380 mil estudantes universitários. "O universitário é parte da nossa 
estratégia desde 1995 porque ele começa no Real e se mantém no Real". Martins 
orgulha-se de dizer que as campanhas criadas pela agência Lew, Lara não usam 
modelos. "São nossos clientes mesmo, e têm uma relação de cumplicidade com o 
banco, porque oferecemos a eles a primeira conta".  
 
Tio Patinhas - O HSBC, segunda maio r instituição financeira do mundo depois do 
Citigroup, aposta em campanha, criada pela Loducca, que explora a presença global do 
banco. "Nossas ações são pontuais, temos a preocupação de ter uma linguagem com o 
cliente comum ao mostrar corte de taxas de juros de cartão e o Mata-Tarifas, que é 
para todos. Só que agora, queremos mostrar que o cliente HSBC tem tratamento 
global e personalizado, em qualquer lugar do mundo. Não importa se sua conta é alta 
ou pequena", diz Carlos Eduardo Wanderley, diretor de Marketing do HSBC.  
 
Nessa corrida por novos clientes, até o Citibank diz que o brasileiro comum está na sua 
mira. É como se seguisse o exemplo do personagem de quadrinhos Tio Patinhas de 
que grandes fortunas começam com uma pequena e modesta moedinha.  
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