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A primeira campanha do ano - criada pela DPZ - para o Itaú Personnalité, segmento do banco 
Itaú voltado para clientes pessoa física de alta renda, começou a ser veiculada neste fim de 
semana. No primeiro momento com um filme na TV aberta e paga. Até o fim do ano a 
campanha estará completa, com mais dois filmes, além de anúncios em jornais e revistas, 
spots para rádio e ações na internet.  
 
Segundo o vice-presidente de marketing do Itaú, Antonio Matias, a campanha continua 
trabalhando o conceito "Perfeito para você". "Queremos transmitir o diferencial de qualidade 
que caracteriza o Itaú, com soluções personalizadas para seus clientes", diz Matias. "O 
primeiro filme é uma nova etapa de nossa comunicação e a partir de uma situação vivida entre 
pai e filho, conta, de forma emocional, que a evolução do tempo mostra a importância de se 
ter alguém de confiança do lado, assim como é importante ter o Itaú."  
 
O filme, protagonizado por uma dupla de tenistas que são pai e filho na vida real, mostra um 
pai que está perdendo um jogo de tênis para o filho. Ao longo da partida, o pai relembra 
momentos da infância do filho e se dá conta de que ele cresceu. No fim do jogo, o rapaz passa 
a mão na cabeça do pai pela primeira vez e o locutor diz: "O que é perfeito para você? 
Perceber que a passagem do tempo é uma coisa boa?"  
 
"Com a aquisição do BankBoston - até agora o principal concorrente do Itaú Personnalité - , 
que deve ser aprovada em breve pelo Banco Central, os clientes do produto vão ganhar ainda 
mais conveniência e conforto, com a união do melhor que cada um dos bancos tem a oferecer 
ao mercado. A partir daí esses atributos serão reforçados na mídia", menciona Matias.  
 
Como é o produto  
 
O Itaú Personnalité é o segmento do banco com produtos para clientes pessoa física, que 
possuem rendimentos mensais acima de R$ 5 mil e disponibilidade de investimentos de R$ 50 
mil. Os clientes tem à disposição um grande número de serviços bancários voltados para suas 
necessidades específicas com um número maior de serviços personalizados, inclusive 
consultoria financeira individualizada e produtos bancários mais sofisticados. Serviços similares 
são oferecidos por concorrentes como Unibanco e Banco Real.  
 
kicker: Campanha criada pela DPZ é composta por três filmes, anúncios em revistas e jornais, 
spots para rádio e ações na internet  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


