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Nos inspiramos na habilidade de perceber com os olhos novas maneiras de inovar. Estudos de-
monstram que, após um momento de carinho ou identificação, nossas pupilas se dilatam imedia-
tamente. A visão também é a habilidade ou um exemplo de grande percepção, especialmente de 
desenvolvimentos futuros. E juntamente com a Art, que evidencia a criatividade, técnica e influên-
cia direta nessa construção. 

Nosso conceito é ser uma agência que consiste na aquisição, interpretação, seleção e organiza-
ção das informações obtidas pelos sentidos dos variados pontos de vista. O objetivo é oferecer 
diversidade de comunicação e especialização em novas formas de mostrar ao nosso cliente o novo 
mundo de possibilidades de alavancar seu negócio.

Sobre a Agência
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Resumo

O segmento de carteira digital não era explorado no Brasil até o ano de 2014, quando a Apple 
apresentou ao mercado o Apple Pay, modelo combinado com a solução de pagamento móvel e 
bem recebido pelo consumidor brasileiro. No Brasil, encontra-se uma evolução cada vez mais 
significativa com o início dos pagamentos instantâneos (Pix), potencializando as transações por 
aproximação. 

A partir disso, surgiram concorrentes e esse segmento se desenvolveu ao longo dos anos até 
atingir uma grande fatia de mercado. Este trabalho apresenta uma análise do ambiente interno e 
externo da carteira digital iti Itaú e, usando como base uma pesquisa quantitativa aplicada pela 
Agência Pupilart, confirmou-se que há o interesse em fidelizar o público entre 18 a 35 anos, para 
que o iti acompanhe essa tendência. Assim, a Pupilart elaborou um planejamento estratégico, em 
que apresentou algumas maneiras de praticar a retenção e fidelização de clientes de forma mais 
efetiva, que ocorrerá entre os períodos de novembro de 2022 até fevereiro de 2023. 

Palavras-Chave: carteira digital; iti Itaú; fidelização; retenção.
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Abstract

The digital wallet segment was not explored in Brazil until 2014, when Apple introduced Apple 
Pay to the market, a model combined with the mobile payment solution and well received by Brazi-
lian consumers. In Brazil, there is an increasingly significant evolution with the beginning of instan-
taneous payments (Pix), enhancing approximation transactions.

From there, competitors emerged and this segment developed over the years until it reached a 
large share of the market. This work presents an analysis of the internal, macro and microenviron-
mental environment of the Carteira Digital iti Itaú and, based on  quantitative research applied by 
Pupilart Agency, it was confirmed that there is an interest in retaining the public between 18 and 
35 years old, so that the Digital Wallet accompany you for a lifetime. Thus, Pupilar prepared a plan, 
which will present some ways to practice customer retention and loyalty more effectively, which 
will take place from November/2022 to February/2023.

Keywords: digital wallet; iti Itaú; fidelization; retention.
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No decorrer dos anos, o mercado de pagamentos digitais 
ficou mais movimentado com diversos entrantes e novas 

tecnologias e, atualmente, procura abranger todas as classes 
sociais.

Nesse contexto, o iti Itaú foi criado, principalmente, para 
atender a classe C e D, porém,  hoje tem também como objetivo 
atender um público que não possui um relacionamento efetivo 
com a marca e com o mercado financeiro. Atualmente, o iti Itaú, 
além de possuir um portfólio de serviços financeiros, também 
apresenta uma plataforma de utilidade de uma e-wallet atrelada 
ao aplicativo e direcionada aos clientes. A partir disso, a Agência 
Pupilart buscou dados sobre o comportamento dos usuários e 
as percepções do meio em que a carteira digital está inserida. 

 
Por fim, entendemos que um dos maiores desafios do iti Itaú, 

atualmente, não é apenas reter usuários, mas também mantê-
-los fiéis ao aplicativo. Dessa forma, é de extrema importância, 
principalmente nos dias de hoje, entendermos sobre novas tec-
nologias e seus benefícios para a sociedade.

1. Introdução

18%

Sim, pagava/pago regularmente por produtos ou serviços usando aplicativos de carteira digital
Sim, pagava/pago ocasionalmente por produtos ou serviços usando aplicativos de carteira digital
Não, nunca pagava/pago por produtos ou serviços usando aplicativos de carteira digital

Fonte: Comportamento de compra online e com dispositivos móveis no Brasil. n=827
Pergunta 1: Você fazia compras/pagamentos usando um aplicativo de carteira digital antes da COVID-19?
Pergunta 2: Você fez/faz compras/pagamentos usando um aplicativo de carteira digital durante a COVID-19?

5%

34%

61%

36%

Uso de carteira digital para pagar 
antes e depois da COVID-19

Antes da COVID-19 Depois da COVID-19

46%
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2. Briefing
2.1 Empresa

Ramo de atuação

Filiado ao Itaú Unibanco, o iti é um aplicativo para transferir 
valores de maneira fácil e prática. Ele atua como uma carteira 
digital, sendo considerado um e-wallet e é disponibilizado gra-
tuitamente em smartphones (tanto IOS, quanto Android). 

O aplicativo permite que sejam cadastrados cartões de qual-
quer banco ou que não seja utilizado nenhum cartão. Uma de 
suas principais vantagens são as transferências de dinheiro 
gratuitas via DOC, TED ou Pix. Vale destacar que, em 2022, es-
tima-se que as carteiras digitais representam 28% do mercado 
de pagamentos.
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2018 - Início do plataforma de pagamento que reinventa o jeito 
de pagar, receber, comprar e vender, por meio de uma conta de 
pagamento em seu nome, administrada pelo Banco Itaucard S.A. 

2019 -  Desenvolveu um aplicativo para todos os tipos de usuá-
rios, com foco nos serviços financeiros, que funciona como uma 
carteira digital, para você pagar e receber, tanto para comprado-
res como para vendedores. 

2020 - O iti Itaú não possui barreiras, nem de entrada, nem de 
saída e não é necessário ter conta em banco para ter o aplicativo, 
logo, entende-se que a marca veio como uma alternativa à conta 
corrente tradicional. 

2021 - Segundo a matéria da Forbes de outubro de 2021, ao lon-
go do ano de 2021, o iti Itaú, triplica a base de clientes e atinge 10 
milhões de usuários.

2022 - Vale ressaltar que em até maio de 2022, o iti reforça as 
vantagens do cartão de crédito, que são, principalmente: 

•  não cobra anuidade
• dois meses de Amazon Prime gratuito 
• cartão virtual temporário para compras online

         Breve Histórico
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Missão
“Fornecer soluções, produtos, serviços financeiros e de seguros de for-
ma ágil e competente, promovendo a mobilidade social, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável e para um relacionamento dura-
douro com acionistas e clientes”.

Visão
Dentre os sete pilares que o Itaú Unibanco se baseia, o maior destaque 
para o iti é serem Fanáticos por Performance: “A geração de resultados 
sustentáveis está no nosso DNA. O desafio constante de buscar a lide-
rança em performance nos trouxe até aqui e continuará guiando a nossa 
empresa em direção aos nossos objetivos”.

Valores
“Simplicidade, liderança, ética e comprometimento”. 

Missão, Visão e Valores
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“Nos últimos anos pensei mais em tecnologia do que 
todos os outros 20 na presidência”.  Roberto Setubal
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Serviços da Empresa

O iti é uma 
solução de 
pagamentos 
com diversos 
produtos e 
serviços. 

Transferências/paga-

mentos: são gratuitos 

e instantâneos entre 

usuários e para qualquer 

banco via DOC, TED, 

Pix e boletos. Pode ser 

feito para pessoas e/ou 

estabelecimentos via 

QR Code, pagamento 

de contas e recarga de 

celular.

FGC (Fundo Garantidor 

de Crédito).

Abertura de conta 
instantânea.

Finalidade comercial: é 

possível receber vendas 

com taxa de 1% e recebi-

mento instantâneo.

O portfólio de produtos e serviços iti Itaú               
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apresentam diversos benefícios do aplicativo:

Diversos benefícios ao re-

alizar missões semanais 

e se cadastrar no aplica-

tivo ou convidar amigos. 

Dessa forma, o cliente é 

apto a ganhar quantias 

diversificadas em dinhei-

ro. Cabe ressaltar que 

essa estratégia de gamifi-

cação ao trazer missões 

semanais, potencializa a 

fidelização do cliente.

Divisão de pagamentos 

com os amigos pelo 

aplicativo.

Saque de dinheiro nos 

terminais Banco24Horas.

Inclusão de saldo via 

transferência ou boleto.

Cobranças a terceiros e 

empréstimo pessoal. 

Cartão de crédito/débi-

to: para pagamentos e 

transferências bancárias 

e descontos em diversos 

parceiros. Além do cartão 

de crédito não possuir 

anuidade.
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Produto

É uma conta e solução de pagamentos capaz de substituir 
completamente a necessidade de conta bancária e maquininha 
de cartão. O aplicativo é muito simples de usar, pois foi criado 
com o objetivo de atender todos os públicos, tanto Pessoa Física, 
quanto Jurídica e, principalmente, os que não aproveitam todos 
os serviços como: crédito, investimentos, meios de pagamento 
via QR Code, seguros, entre outros. 

Uma das principais características é que, para seu negócio, 
não é preciso maquininha e a taxa de transação vai ser só de 1%. 
Vale destacar que, se o produto é vendido no crédito e o usuário 
não quer esperar para receber, no iti, o dinheiro cai na hora, sem 
taxa de antecipação.

2.2 Marketing Mix
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Market Share

O iti Itaú já alcançou a marca de mais de 15 milhões de con-
tas abertas. Com isso, o aplicativo dobrou o indicador em menos 
de seis meses, com uma média superior a 500 mil novos clientes 
por mês neste período. Além disso, em apenas um ano e meio de 
operação, o iti se destacou por oferecer soluções completas para 
o dia a dia dos clientes enquanto conta e como cartão de crédito.
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“500 mil 
novos clientes 

por mês”



21  | ITI Itaú - TCC 2022

Preço

Desde janeiro de 2021, o iti Itaú aplica missões no aplicativo para o usuário conseguir descontos e/ou promoções para se 
manter ativo. Além disso, ao se cadastrar e convidar amigos, você já é apto a receber variadas quantias em dinheiro (cashback). 

Missões do aplicativo como um exemplo do funcionamento:
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Praça
O aplicativo do iti Itaú pode ser usado em todo território brasileiro e outros países, porém, com alguns serviços  

limitados. Além disso, pode ser encontrado nos sistemas de distribuição digital de aplicativos, Play Store e da Apple 
Store, ou seja, para acessar é necessário um smartphone.

O iti Itaú foi um dos patrocinadores oficiais do Carnaval 2020 em São Paulo, Olinda e Belo Horizonte, fazendo sua 
estreia em um evento tradicional e de grande porte com diversas iniciativas em Olinda e Belo Horizonte. 

O evento contava com a Casa iti, em seus espaços físicos e experimentações, trazendo a São Paulo uma versão 
itinerante e também marcou presença no Sul, Sudeste e Nordeste. O evento ainda distribuía para as pessoas que 
estavam presentes diversos brindes: viseiras, pochetes, glitter biodegradável, copos com cordão e tatuagens de 
adesivos.

Em Florianópolis, onde existe uma cultura de carnaval focada em 
festividades fechadas, a marca apostou em iniciativas para divertir a 
multidão nas festas patrocinadas, com uma gangorra dinam-iti, que 
enchia bexigas à medida que as pessoas brincavam na estrutura, além 
de uma roleta de brindes nas festas “Não Era Amor e Bloquete & Calma 
Beth 2020”.

Além do evento de Carnaval - ainda em 2020 - o iti Itaú fez uma par-
ceria com a Mary Kay, em que as consultoras independentes de bele-
za da marca puderam vender mais de 300 produtos da Mary Kay sem 
a necessidade de uma máquina de cartão ou dinheiro trocado, bastava 
apenas possuir o aplicativo de pagamentos iti instalado no celular.
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Diferencial em relação à concorrência

O aplicativo possui uma alta concorrência, porém, se 
destaca por ter o endosso da marca Itaú, ter alto poder de 
investimento em publicidade e tentar abranger todos os 
tipos de público. Alguns de seus principais concorrentes 
são:  PicPay, Mercado pago e Ame.

Grandes nomes, como o PicPay, oferecem ao usuário 
a possibilidade de realizar pagamentos com o limite do 
cartão de crédito e com o dinheiro adicionado à conta por 
meio de transferência bancária.

Um dos principais diferenciais do iti Itaú é ser associa-
do ao Itaú Unibanco S.A - que é o maior Banco da América 
Latina, além de ser uma das principais marcas que, como 
mostra o grafico o Itaú a segunda posição na lembrança 
e na preferência. 

Banco Banco

22,5
Banco do Brasil

19,9
Banco do Brasil

21,9
Itaú Unibanco

19,2
Itaú Unibanco

2018  2019  2020  2021  2022 2018  2019  2020  2021  2022

20,5
Bradesco

15,9
Bradesco

12,6
Banrisul

13,2
Banrisul
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m
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 - 

%
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Histórico de Comunicação

As redes sociais da marca são a porta de entrada para entender como o apli-
cativo é fácil e descomplicado. O Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e Youtu-
be trazem uma comunicação leve e fácil, além de serem bem atualizados.

2018: Na divulgação, houve a fase de testes, em que algumas pessoas se 
cadastraram para ver como estava o andamento do aplicativo. Segundo a pá-
gina oficial do iti Itaú via Facebook, o Alan, de Alagoinhas - BA, foi o primeiro 
cliente a se cadastrar e testar o aplicativo. Com isso, ganhou uma passagem 
para São Paulo - SP, conheceu a sede do iti, aprendeu como o aplicativo fun-
cionava e ainda usufruiu uma série de benefícios por ser o cliente número um.

2019:  Para promover a entrada no mercado do iti, o Itaú Unibanco S.A lan-
çou a campanha “É bom pra todo mundo”. Criada pela agência Africa, a ação 
foi protagonizada pela cantora Anitta e contou com participações de outros 
famosos, como: a atriz Grazi Massafera e o cantor e ator Mc Jottapê, que par-
ticipou da série Sintonia, da Netflix. A ação teve cerca de mil peças divulgadas 
no digital, com filtros para Instagram, figurinhas no WhatsApp, em OOH e um 
mapa de contextualização de mídia, para possibilitar a inserção de conteúdos 
customizados em cada local.

2020:  O iti Itaú estava presente nos blocos de carnaval e havia promoto-
ras do aplicativo espalhadas, que estavam com acessórios para gastar na folia, 
como: bonés, camisas, pochetes, garrafas, entre outros.

2021:  O iti Itaú fez seu primeiro movimento de aparição na televisão aber-
ta, como um dos patrocinadores oficiais do No Limite, da TV Globo. O programa, 
que contou apenas com participantes de outras edições do Big Brother Brasil, 
estreou em maio, com episódios semanais. Durante os episódios, a marca foi ex-
posta nas locações e comunicações do programa e, além disso, as funcionalida-
des do banco digital foram inseridas na narrativa do reality show.

2018 2019 2020 2021 2021 2021 2022
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Mídia Alternativa, Metrô São Paulo  em 2021

Alan, de Alagoinhas-Bahia, conhecendo a sede do iti em 2018
Mídia Alternativa, Metrô São Paulo – iti Itaú, em 2021

Foto ilustrativa 
da propaganda iti 
| é bom pra todo 
mundo no Youtube 
em 2019

Foto da propaganda 
iti Itaú no Youtube 
em 2019

Foto ilustrativa da  iti 
Itaú no programa no 
Limite em 2021 na 
Globo

Ação de Marketing 
Experiencial no Carnaval 
2019
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Campanha tiktok 
#vemproiti em 2021

Foto ilustrativa da 
propaganda com 
Marcos Mion em 
2022

Foto ilustrativa da 
propaganda com 
Juliette Freire em 
2021

Campanha espontânea no 
reels do Instagram

Enquete interativa no 
Twitter em 2022

2021:  O iti Itaú estreou no aplicativo TikTok com uma música 

exclusiva do artista Mc Kevin O Chris, além disso, foram postados 

vídeos com a presença do cantor no feed da marca e o perfil contou 

com remixes próprios de seus hits, como “O iti tá movimentando” 

e coreografias. A entrada dele no TikTok reforça ainda mais a pro-

ximidade do iti com o público jovem, que possui grande aderência 

para a proposta de valor do aplicativo de contas digitais do Itaú Uni-

banco S.A.

2021:  O aplicativo do Itaú, iti, lançou sua grande campanha “Vá 

Com Tudo”, feita pela Africa, a ação tem filme em TV aberta, peças 

nas redes sociais e mídias de rua, além de parcerias com influencia-

dores e a presença de Juliette Freire nas mídias digitais e filmes.

2022: O iti Itaú marca presença nas vendas do festi-

val de música Rock In Rio e vira marca parceira do evento. Para 

quem possui conta com cartão iti, garantiu desconto de 15% 

e parcelamento em até 8x sem juros nos ingressos do evento.  

 

Além disso, no ano de 2022, o Itaú anuncia Marcos Mion como o novo 

embaixador do marca e para atuar na cocriação de novos produtos 

e serviços. Marcos Mion tem seu próprio programa na Rede Globo 

“Caldeirão do Mion” no qual é líder de audiência absoluta, além dos 

seus 17,4 milhões de seguidores no Instagram. O apresentador será 

representante do iti como sócio para o crescimento do aplicativo.
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Mind Share

No mercado de fintechs, o aplicativo iti Itaú compete com 

grandes players que estão a mais tempo no mercado e pos-

suem grande popularidade, como o Mercado Pago, PicPay e 

PagSeguro.

Em 2021, o iti superou 10 milhões de clientes, em que 5 milhões 

deles foram conquistados neste ano, o que indica que o aplica-

tivo aumentou sua popularidade e reconhecimento e que mais 

pessoas estão considerando utilizar o aplicativo. Apesar desse 

aumento, o PicPay - concorrente direto - conta com mais de 50 

milhões de usuários e além de possuir grande popularidade no 

mercado de contas digitais. Logo, o iti Itaú ainda não possui um 

alto índice de mind share se comparado aos seus concorrentes 

diretos, por ser um aplicativo novo e menos conhecido pelo 

público.
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2.3 Verba

Faturamento informado:  R$ 733.000.000,00
Tempo de veiculação: 4 meses

Para ProduçãoPara Mídia

R$ 22.000.000,00R$ 18 milhões R$ 3 milhões
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3. Mercado

3.1 Levantamento de dados de mercado

Em 2019, segundo a pesquisa do IDC (International Data Corporation) para 
o PayPal, 38% dos brasileiros já haviam usado carteiras digitais. Por sua vez um 
estudo mais recente, divulgado em 2021 pela Toluna, mostra que, na pandemia 
do COVID-19, esse número chegou a 89% dos brasileiros. Além disso, o Brasil 
está entre os principais mercados da América Latina quanto ao uso de carteiras 
digitais. 

Ainda em 2019 – ou seja, antes que a pandemia atingisse a região – uma pes-
quisa do IDC indicou que o uso de carteiras digitais chegava a 61% da população 
nas classes A, B e C no país. Nesse quesito, estávamos, há dois anos, pratica-
mente empatados com o México (62%) e acima da Colômbia (52%). 

Em 2020, as carteiras digitais tiveram um maior estímulo em função das 
novas condições impostas pela crise sanitária e pandemia do Coronavírus (CO-
VID-19), consequentimente  em um curto espaço de tempo, devido às restrições, 
muitas pessoas passaram a usar e-wallets para pagamentos e transferências. 
Sendo assim, em 2022 as carteiras digitais devem representar 28% do mercado 
de pagamentos e, cada vez mais, estima-se que serão mais populares no Brasil. 

Historicamente, segundo a matéria de 2020 da FGV - Toluna, as classes A e 
B são as que mais utilizam meios de pagamento eletrônico em geral, principal-
mente, carteiras digitais e cartão de crédito. Já as classes C, D e E costumam 
utilizar o débito. 

Carteiras Digitais mais conhecidas no Brasil Fonte: FGV/Toluna 2020

PayPal 86,15%

Mercado Pago 86,15%

PagBank 86,15%

PikPay 17,9%

Google Pay 92,2%

Recarga Pay 23,9%
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Tamanho Mercado

Aprofundando-se em nível nacional, torna-se pertinente di-
zer que o Brasil é o único país da América Latina onde as cartei-
ras digitais mais relevantes do mercado (Samsung Pay, Google 
Pay e Apple Pay) estão todas presentes. De acordo com a Ay-
den, quase 40% das transações locais são feitas via celular e os 
e-wallets cresceram 65% no Brasil em 2019.

Ainda em 2019, o Serasa realizou uma pesquisa com a Opi-
nion Box, para entender melhor a percepção dos brasileiros 
em relação à carteira digital, sendo que:
• 80% dos entrevistados já conhecem as carteiras digitais e 

elas estão entre os meios de pagamento mais populares 
atualmente.

• 63% dos brasileiros que conhecem carteiras digitais utili-
zaram o serviço recentemente.

• 67% dos entrevistados são usuários e têm 3 ou mais car-
teiras digitais. 

• 53% dos entrevistados que são usuários de carteira digital 
consideram o cashback a função mais importante deste 
meio de pagamento. 

O número de carteiras digitais deve dobrar e chegar a 4,8 
bilhões até 2025, o que corresponderia a metade da popula-
ção mundial. Até o ano passado (2021), 2,4 bilhões já estavam 
em uso, o que indica uma pesquisa feita pela Techtudo, junta-
mente com a empresa Boku, mais da metade do planeta deve 
adotar carteira digital até 2025.

O crescimento do número de carteiras digitais deve ser im-
pulsionado, principalmente, pela América Latina, África, Sudes-
te Asiático e Oriente Médio. Os dois últimos, aliás, responderam 
por mais da metade das carteiras digitais em uso no final de 
2020 — 1,34 bilhão de usuários.

Adam Lee, diretor de produtos da Boku (empresa que permi-
te que as pessoas façam compras de conteúdo digital com seus 
telefones celulares), ressaltou que o crescimento não é vertigi-
noso em todas as áreas do globo. 

“Os mercados em que carteiras digitais de 
armazenamento mais crescem são aqueles com o 
menor nível de penetração do cartão de crédito. Na 
América do Norte e Europa Ocidental, que usam mais 
carteiras digitais baseadas em contas e cartões, esse 
crescimento é mais lento, pois a tecnologia oferece 
pouco benefício.” (LEE, 2021)

As ações de isolamento social levaram muita gente a recorrer 
a serviços financeiros online, especialmente no período entre 
março e abril daquele ano. De acordo com uma análise da 
Comscore, o Brasil registrou um salto de quase 200% no aces-
so a bancos digitais em abril de 2020. Segundo o site Shipay, 
os pagamentos digitais começaram a chamar atenção mun-
dial após o sucesso na China, onde o pagamento por QRCode 
via carteiras digitais alcançou utilização de 93% da população.
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O aplicativo do iti possui uma alta concorrência, porém, se 
destaca por tentar abranger todos os tipos de público. Nele, há 
ausência de mensalidades e menores taxas de transferência 
para pessoas jurídicas e físicas, além de não exigir nenhum outro 
equipamento para a transação a não ser o celular. Outro ponto 
positivo é que não há necessidade de o cliente possuir conta em 
banco e nem comprovar sua renda.

Além disso, existe o iti Mania, que é o programa de recompen-
sas em que todo mês, o usuário recebe “missões” do iti e, caso as 
cumpra, recebe um benefício em dinheiro. Outro diferencial do iti 
é a chamada Conexão iti. São descontos de até 30% e benefícios 
que você ganha quando compra nos parceiros iti. No aplicativo 
existe uma aba que mostra quais são esses parceiros, incluindo 
lojas, restaurantes, farmácias e sites de compra.

3.2 Concorrência

Diretos Indiretos

1 PicPay Nubank

3 Ame Digital C6

6 BanQI Banco Pan

5 Mercado Pago Neon

4 PagBank Agibank

2 PayPal Banco Inter

7 RecargaPay Banco Next
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PicPay PayPal Ame Digital Pag Bank Mercado Pago BanQI Recarga Pay

Produto

Perfil

• Maiores de 16 anos 
com CPF regularizado;
• Detentor de linha de 
celular ativa;
• Brasileiro ou 
estrangeiro;
• Para uso básico ou 
como empreendedor, 
no PicPay PRO.

• Maior de idade e com 
CPF regularizado;
• Detentor de linha de 
celular ativa;
• Brasileiro ou 
estrangeiro;
• Para uso básico ou 
como empreendedor.

• Maior de idade e com 
CPF regularizado;
• Detentor de linha de 
celular ativa;
• Brasileiro ou estran-
geiro;
• Para uso básico ou 
como empreendedor.

• Maior de idade e com 
CPF regularizado;
• Brasileiro ou estran-
geiro;
• Para uso básico ou 
como empreendedor.

• Maior de idade e com 
CPF regularizado;
• Brasileiro ou estran-
geiro;
• Para uso básico ou 
como empreendedor.

• Maior de idade e com 
CPF regularizado;
• Brasileiro ou estran-
geiro;
• Para uso básico ou 
como empreendedor.

• Maior de idade e com 
CPF regularizado;
• Brasileiro ou estran-
geiro;
• Para uso básico ou 
como empreendedor.

Opções

• Carteira digital 
gratuita;
• Saldo da carteira 
digital tem rendimento 
automático maior que 
a poupança;
• Pagar 
estabelecimentos por 
PIX e QR Code;
• Aceito nas 
maquininhas Cielo, 
Getnet e Rede;
• Transferências entre 
contas gratuitas;
• Parcelar pagamento 
de boletos;
• Picpay Card na 
versão débito e 
crédito Mastercard, 
sem anuidade e com 
cashback.

• Carteira digital 
gratuita;
• Cadastro de cartões 
de crédito e débito;
• Pix e transferências 
gratuitas para outras 
contas;
• Conversão de 
moedas para compras 
internacionais (taxa de 
3,50% acima da taxa de 
câmbio);
• Aceito nas principais 
maquininhas, 
especialmente a iZetle.

• Carteira digital 
gratuita;
• Cadastro de cartões 
de crédito e débito;
• Transferências 
gratuitas para outras 
contas;
• Pagamento de contas 
de consumo, recarga 
de celular, dentre 
outros;
• Empréstimos, cartão 
de crédito, cartão pré-
pago;
• Cashback nas lojas do 
grupo, parceiras, etc.

• Conta digital de paga-
mento gratuita;
• Cadastro de cartões 
de crédito;
• Conta rendeira (saldo 
da conta rende 10% a 
mais que a poupança);
• Transferências gratui-
tas para outras contas;
• Pagamento de contas 
de consumo, recarga 
de celular, dentre 
outros;
• Empréstimos, cartão 
de crédito, etc.

• Conta digital de paga-
mento gratuita;
• Cadastro de cartões 
de crédito;
• Conta rende 100% do 
CDI;
• Saque sem cartão 
(taxa de R$5,90);
• Pix e Transferências 
gratuitas para outras 
contas;
• Pagamento de contas 
de consumo, recarga 
de celular, dentre ou-
tros;
• Pagamento parcelado 
no boleto, empréstimo 
pessoal online e mais.

• Pagamentos por QR 
code e PIX; depósitos;
• Saques em lojas da 
Via *Varejo e lotéricas;
• Cartão pré-pago 
grátis;
retorno de R$ 5 por 
indicação que fizer o 
primeiro gasto no app;
• Até R$ 30 por carnê 
pago nas Casas Bahia;
•  1% do dinheiro de 
volta nas compras com 
cartão.

• Cashback de até 
10% em recargas de 
celular, 5% em cartão 
de transporte, 1% no 
cartão pré-pago, 12% 
na Tele Sena, 4% na TV 
pré-paga e 8% no gás;
• Empréstimo;
*Parcelamentos em até 
12 vezes no cartão de 
crédito;
• Pagamento em QR 
code sem taxas;
• Taxa zero até R$ 2 mil 
por mês para contas e 
boletos;
• Até 13% de desconto 
em vale-presente;
• Maquininha grátis, no 
caso dos empreende-
dores.

Avaliações (Reclame Aqui 2021): 
6,7/10

(Reclame Aqui 2021): 
8,2/10

(Reclame Aqui 2021): 
8,9/10

(Reclame Aqui 2021): 
7,9/10

(Reclame Aqui 2021): 
6,6/10

(Reclame Aqui 2021): 
8,6/10

(Reclame Aqui 2021): 
7,2/10

Comparativos Mix de Marketing Concorrentes Diretos:
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O iti Itaú possui uma grande inspiração para seu modelo de negócio, que tem um posicio-
namento semelhante na comunicação com o público, que é um discurso fácil e descomplicado, 
além de oferecer diversas funcionalidades práticas.

Para construir uma marca de sucesso, 
o iti Itaú se inspirou na marca: 

Inspiração de Negocio
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João Araújo (2021), Diretor geral do iti Itaú, afirma que: “Para man-
ter nossos indicadores altos, todos os dias entrevistamos dezenas de 
clientes.” Dessa forma, analisamos que a base de clientes do iti, consta 
com: 90% do público formado pela classe C, D e E, o Norte e Nordeste 
do país são as praças com a maior penetração de mercado e também, 
80% dos clientes do iti não tiveram relação anterior com o Itaú Uniban-
co S.A, ou seja, a carteira digital vem crescendo e tomando sua própria 
base de clientes, que hoje em dia, tem cerca de 60% dos usuários me-
nores de 30 anos de idade.

Vale destacar a entrevista de 2021 com o CEO do iti, Milton Maluhy, 
concedida para a Revista NeoFeed, afirmando que a proposta da mar-
ca é de ser um banco 100% digital focado no público jovem e desban-
carizado. Segundo Milton, devido a pandemia do COVID-19, foi neces-
sário se adaptar a uma nova forma de viver, pois as empresas também 
tiveram que encontrar novos meios para ofertar seus produtos perce-
bendo a mudança de hábitos do consumidor atual.

Ao analisar as redes sociais da marca, conseguimos trazer alguns 
dados gerais do consumidor atual do iti: 

3.3 Consumidor atual Perfil Geral
 

Homens e Mulheres 
de 18 a 35 anos.

Crenças/Valores
 

são pessoas 
que defendem 
a diversidade e 

representatividade.

Perfil 
Socioeconômico 

classes C, D e E.

Escolaridade

Ensino Fundamental 
(incompleto ou completo) 
e Superior (incompleto ou 

completo).

Hábitos de 
consumo

habituados a frequentar 
shoppings, lojas de 

conveniência, fast-foods e 
outros.

Perfil Psicográfico
são conectados com a 

tecnologia, mas não é um pilar 
fundamental para sua vida 

social e profissional, entretanto, 
procuram sempre inovar no que 

estiver ao alcance.

Personalidade

jovens, jovens adultos e 
exploradores que procuram 

sempre se atualizar nas redes 
sociais e sites de fofocas.

Normas sociais

prezam pela liberdade e 
igualdade social, valorizam 
posicionamentos político-

sociais e intolerantes a 
preconceitos.
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Refere-se ao conjunto de forças que são externas e in-
controláveis à empresa, sendo elas: econômicas, político-le-
gais, demográficas, socioculturais, tecnológicas e ambien-
tais. A seguir, iremos ressaltar os principais aspectos destas 
variáveis, relacionando-as ao Banco Itaú no Brasil, onde o iti 
está inserido.

4. Macroambiente
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Variáveis Econômicas

Vale a pena ressaltar, através de dados já apresentados ante-
riormente do portal TechTudo que, metade do planeta deve ado-
tar carteiras digitais até 2025 e, segundo uma pesquisa da Fintech 
Boku em parceria com a Jupiter Research - especialista em tecno-
logias digitais - temos uma estimativa de 4,8 bilhões de carteiras 
até essa data. Esse grande aumento leva em conta duas variáveis 
muito fortes: segurança e portabilidade.

Países da América Latina, Oriente Médio, África e Sudeste Asi-
ático são os maiores responsáveis por esse crescimento, pois são 
mercados em que há um menor nível de adesão aos cartões de 
crédito, principalmente, por conta do alto índice de inadimplência.   

Outro ponto importante é que, a guerra na Ucrânia pode resul-
tar em mais danos para a economia do Brasil a longo prazo e, con-
sequentemente, impactar no mercado de carteiras digitais. Em 
um primeiro momento, representantes do setor agropecuário já 
avistam custos para a safra, pois o Brasil depende de fertilizantes 
russos e as sanções do Ocidente proíbem o país de negociar em 
dólar, euro, iene e libra. 

Alguns outros tópicos importantes para deixarmos no radar…

• 2019: O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil totalizou 7,3 tri-
lhões de reais, sendo que a maior contribuição veio do consumo 
das famílias e, ainda assim, a economia foi comparada ao ano 
de 2013. 

• 2020: Tendo em vista os efeitos da pandemia do COVID-19, o PIB 
caiu 4,1% frente a 2019, a menor taxa da série histórica, iniciada 
em 1996. Já no acumulado do ano, o PIB em valores correntes 
totalizou R$7,4 trilhões, dos quais R$6,4 trilhões se referem ao 
Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$1,0 trilhão aos Im-
postos sobre Produtos Líquidos de Subsídios. 

• 2021: O PIB cresceu 4,6% frente a 2020, totalizando R$8,7 tri-
lhões.

• 2022: A mediana das projeções do mercado realizada pelo Rela-
tório Focus, do Banco Central (BC), subiu de 0,30% para 0,42%. 
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Variáveis Político-legais

O Itaú atua em 3 bolsas de valores internacionais, sendo elas: 
Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), Bolsa de Comércio de 
Buenos Aires (BCBA) e Bolsa de Mercadorias e Futuros & Boves-
pa (BM & FBOVESPA), além disso, no Brasil,  é necessario seguir 
às normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central 
e cumprir com todas as leis de proteção referentes aos usuários. 

Devido às diversas movimentações que o cenário político 
causa, um fator importante para o Itaú Unibanco S.A são as elei-
ções para a presidência. Segundo uma pesquisa realizada pelo 
PoderData, entre 16 a 18 de janeiro de 2022, o presidente Jair Bol-
sonaro foi avaliado como “ruim” ou “péssimo” por 53% dos brasi-
leiros, já 25% classificam seu trabalho como “ótimo” ou “bom” e 
18% como regular. É visto cada vez mais isolado que o Presidente 
tem perdido o apoio de governadores e da população, além de 
estar em constante conflito com a esfera legislativa do país.

Por fim, com a corrida presidencial no final do ano de 2022, 
o Instituto Paraná Pesquisas publicou em fevereiro deste ano, 
no atual cenário, uma nova pesquisa eleitoral para a disputa 
presidencial, sendo que Lula do PT segue liderando o ranking 
de favorito, com 40,1% das intenções de voto, com folga do se-
gundo candidato e atual Presidente, Jair Bolsonaro, com 29,1%, 
seguidos de Sergio Moro (10,01%) e Ciro Gomes (5,6%). Os resul-
tados das eleições são de extrema importância, principalmente 
na atual crise econômica, para as próximas políticas e caminhos 
que o país seguirá.
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Variáveis Demográficas

No Brasil, o iti é aceito em mais de 400 mil estabelecimentos 
comerciais e a marca mãe, Banco Itaú - que possui diversas filiais 
e segmentos, mais precisamente 18 - encontra-se em mais de 16 
países ao redor do mundo.

Segundo dados da pesquisa de 2021 do TIC DOMICÍLIOS: 
81% da população brasileira tem acesso a inter-
net, que corresponde a 152 milhões de usuários;  
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2019: 
48,3% dos jovens de 19 a 24 anos trabalham e estudam; 
Por fim, a Pesquisa do Serasa com a Opinion Box mostra que: 
A maior parcela de usuários das carteiras digitais é a 
classe C (39%) do total de 63% dos entrevistados que 
afirmam ter usado o recurso nos últimos 6 meses. 
Na divisão por faixa etária 25 a 29 anos - nosso público-alvo - re-
presenta 18%.

400 mil estabelecimentos
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Variáveis Socioculturais

A fim de estimular a participação das pessoas em ações culturais - focando em usuá-
rios ou não - em 1987, o Itaú Unibanco S.A surgiu com a criação do Espaço Itaú Cultural e 
em 1997 criou o Programa Rumos Itaú Cultural. No ano de 2014, foi um dos principais pa-
trocinadores da Copa do Mundo no Brasil e em 2022 também será na Copa do Mundo no 
Qatar. Esse alto investimento na produção de conteúdo tem como objetivo democratizar 
o acesso à arte e cultura. 

Importante salientar que, nos últimos 2 anos, tivemos também a mudança de hábitos 
e padrões de comportamentos provocados pelo isolamento do coronavírus. Segundo a 
pesquisa da Mastercard, o e-commerce cresceu 75% em meio à pandemia e os setores que 
mais cresceram foram o de hobby e livrarias.

Em função dos fatores já apresentados anteriormente, o hábito de comprar online foi 
ainda mais impulsionado: a maioria dos consumidores prefere abertamente realizar com-
pras pela internet, segundo estudo realizado pela Rakuten Advertising. O levantamento 
aponta que 86% priorizaram as compras feitas por dispositivos eletrônicos (notebooks e 
smartphones) no e-commerce e que essa será a principal forma de consumo para os pró-
ximos anos. 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, concluiu que o modelo de consu-
midor pós pandemia tem mais disponibilidade de tempo a busca e pesquisa dos produtos 
que deseja, além de ser um consumidor que prefere a compra online. Outro estudo, reali-
zado pela Social Miner, notou que o horário noturno, por volta das 21h, é o maior pico de 
visitas em sites de compra online. 

Por fim, podemos apontar que, uma das características desses novos consumidores é, 
de fato, a busca por diferentes formas de pagamento na hora do checkout, o aumento no 
número de carteiras digitais, novos bancos e o Pix, ambos importantes na hora de escolher 
como pagar.

“Mais digital, menos fiel.

O consumidor pós-pandemia é eletrônico, aberto à 
experimentação e deixou de dizer amém às marcas.“



40  | ITI Itaú - TCC 2022

Variáveis Tecnológicas

Bancos tradicionais também começaram a inovar seus serviços por 
meio de novas tecnologias, como por exemplo, os aplicativos. Apesar 
dos benefícios da tecnologia, muito se tem comentado sobre os perigos 
e falhas da internet, de forma que avanços na área da segurança 
cibernética têm sido cada vez mais valorizados.

Além disso, atualmente as notícias têm refletido muito sobre o 5G 
e as mudanças para o usuário, a tecnologia 5G é uma nova geração de 
comunicação móvel e de rede mais veloz. O leilão realizado pela Anatel, 
no início de novembro de 2021, foi o primeiro passo para a implementação 
da rede no Brasil, sendo assim, grandes cidades brasileiras deverão 
ter acesso ao 5G até julho de 2022.

O 5G é, sem dúvida, interessante para todos assim como 
para o sistema bancário. Os fluxos de dados serão cada vez 
mais rápidos e democratizados e o futuro dos bancos será 
altamente competitivo, decidido pelas experiências que eles 
poderão proporcionar aos seus clientes. 

Na parte de infraestrutura, será possível criar apps muito 
mais leves e responsivos, com menos dados rodando no 
dispositivo do usuário e mais na nuvem, sem prejuízos 
causados pela latência e transmissão dos dados a longas 
distâncias. Há várias forças atuando no sistema bancário, 
forçando-o a se movimentar. 

O 5G trará velocidades ainda maiores 
e ‘conversa’ entre máquinas

Altas 
velocidades 

de download

Redução
no consumo

de energia
da rede

Menor 
demora 

da conexão

100%
de

cobertura

Latência 
de 1

milissegundo
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5. Pesquisa de Mercado

5.1. Problema de Pesquisa

A plataforma do iti possui uma grande quantidade de usuários inativos, logo, quais as razões que 
levam a inatividade dos clientes cadastrados na plataforma do iti?

5.2. Objetivos Primários

Analisar as razões pelas quais existe uma grande quantidade de clientes inativos 
na plataforma e, assim, analisar os pontos positivos e negativos para podermos 

atender as necessidades  dos clientes.

5.2. Objetivos Secundários

- Ampliar  informações sobre os concorrentes, buscando pontos interessantes para melhorarmos a plataforma do iti.
- Aprofundar nossa relação com o consumidor para identificar suas necessidades.
- Buscar saber o que leva o consumidor a escolher o iti.
- Identificar quais os fatores favoráveis do iti perante os concorrentes.
- Analisar se a divulgação do iti está sendo efetiva.

5.3. Hipóteses

- Os clientes se cadastram na plataforma, mas o ambiente não é amigável para a navegação.
- Os benefícios dos concorrentes são mais vantajosos do que os benefícios do iti.

- Falta confiança dos usuários na utilização da plataforma .
- As pessoas preferem pagamentos por meios físicos.

- O iti ainda não possui uma identidade forte e reconhecida.
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5.4. Tipo de Pesquisa | 5.5 Metodologia

Descritiva e quantitativa, pois o foco é obter uma visão mais ampla e descrever característi-
cas de uma realidade já existente, queremos identificar essas características para podermos 
analisar o contexto em que estamos inseridos, de  forma mais precisa.

5.6. Método de Coleta de Dados

Primeiro: digital, feito no Google Forms e disponibilizado via Whatsapp, Facebook, Instagram e Twitter. 
Segundo: Digital, buscamos pessoas que já utilizam o Iti para responder algumas perguntas.

5.8. Formulário de Coleta de Dados

Primeiro: Coleta de dados.

1. Qual seu sexo?
2. Qual sua idade?
3. Qual região do Brasil você mora?
4. Dentre esses aplicativos, qual você mais utiliza (para cashback, benefícios, guardar seu dinheiro, pa-
gamento via QrCode,...)?
5. Quais motivos fazem você escolher o(s) aplicativo(s) selecionado(s) acima?
6. Com qual objetivo você usa esse tipo de aplicativo?
7. Na sua opinião, quais são as vantagens mais relevantes para você no uso de carteiras digitais?
8. Você se sente preocupado(a) quando compra ou paga contas de forma virtual?
9. Pretende diminuir suas compras online quando a pandemia terminar?

Segundo: Perguntas para clientes do Iti.

1. Como conheceu os serviços do iti?
2. O que fez você entrar no Iti?
3. Atingiu suas expectativas?
4. Indicaria para alguém?
5. Pontos a serem melhorados:
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Pesquisa mostra o 
comportamento 
de usuários em 
relação as 
carteiras digitais.

A sondagem ouviu 200 pessoas, 
de todas as regiões do País e de 
todas as classes sociais. 

5.9. Infográfico com os 
principais resultados



44  | ITI Itaú - TCC 2022

Pesquisa para entender melhor
o usuario do iti A sondagem ouviu 20 clientes iti

A
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5.10 Conclusão

Para compreender melhor o comportamento do público usuário e não usuário de carteiras digitais, a agência Pupi-
lart elaborou duas pesquisas. (i) o que leva o público a ser usuário ou não usuário de carteiras digitais, (ii) quais e-wallets 
o público utiliza, (iii) com quais objetivos as pessoas utilizam esse meio para administrar suas finanças e (iv) principais 
pontos a serem melhorados do iti Itaú. 

A partir de algumas análises, conseguimos responder as perguntas acima de uma maneira geral, dessa forma: 
• Podemos destacar o fato de que as pessoas buscam a praticidade por meio do aplicativo, podendo ser um dos mo-

tivos da grande quantidade de usuários na base de dados, entretanto, entendemos que o público inativo em nossa 
plataforma, deriva fortemente de uma navegação que não é agradável e, segundo a pesquisa, o aplicativo é ins-
tável. Outro ponto indispensável, que é muito importante nos dias de hoje, é a questão da segurança:  Pesquisa da 
FIS/Ipsos  e da Febraban mostram adesão massiva a meios digitais e redução massiva do uso de analógicos, assim, 
as pessoas preferem os meios de pagamento físico, o que mostra que muitos consumidores ainda têm um certo 
receio ou preconceito em relação a pagamentos digitais - ainda mais com o cenário recorrente de golpes e fraudes.

• Mesmo a marca iti Itaú estar vinculada ao maior Banco da América Latina, com um valor de marca estimado em 
R$40,5 bilhões, de acordo com o ranking da Interbrand, e sendo a marca mais valiosa em 2021, o público entre-
vistado talvez não se sinta seguro ao utilizar uma carteira digital relativamente nova e não muito conhecida no 
mercado e, por isso, optam pelo seus concorrentes, PicPay, Mercado Pago e Apple Pay.

• Para os usuários, analisamos que as carteiras digitais são mais vantajosas por conta da rapidez, facilidade, pro-
moções, benefícios e o maior controle sobre as finanças.

• Por fim, os usuários do aplicativo ressaltaram que, os pontos que mais precisam ser melhorados no sistema são: 
a instabilidade, o limite de valor no aplicativo e o atendimento ao cliente.

Com isso, concluímos que, as pessoas estão em busca de três fatores principais na hora de escolher um serviço de 
carteira digital: o reconhecimento da marca iti - que gera a segurança no público, os benefícios que ela oferece e um 
atendimento de qualidade. Além disso, todos esses pontos estão presentes na estratégia de nossos concorrentes.
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• Considerável índice de 

inadimplentes;

• Baixo limite disponível 

para saques/pagamentos; 

• Aplicativo instável ;

• Atendimento ao cliente.

• Tendências tecnológicas; 

• Mudança da população 

diante da COVID-19; 

• Target abrangente ;

• Usuários estão priorizan-

do a experiência digital.

• Baixa barreira de entrada; 

• Grande concorrência; 

• Usuários inativos ;

• Poucos estabelecimentos 

comerciais usuários;

6. Matrizes
ANÁLISE SWOT

• Banco Itaú - nome/

tradição;

• Alto poder de investimento 

em publicidade;

• Banco de dados 

consolidado; 

• Não cumpre as exigências 

de bancos tradicionais;

• Grandes Influenciadores 

relacionados.  
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Análise SWOT

S - Strengths
W - Weaknesses

Banco Itaú - nome/tradição:
Destaque para a importância do Banco Itaú na divulgação da marca iti, por 
conta da garantia de mais segurança ao público usuário e ao potencial.

Alto poder de investimento em publicidade:
O iti está presente tanto na mídia digital, quanto na offline e, dessa forma, 
abrange uma grande quantidade da população.

Banco de dados consolidado:
Vale destacar o extenso banco de dados por ter acesso a diversos tipos de 
público. 

Não cumpre as exigências de bancos tradicionais:
A não comprovação de renda e nem de vínculo com nenhum outro banco 
atrai a atenção de potenciais usuários, principalmente, do público que o iti 
almeja, que é a classe C e D.

Grandes Influenciadores relacionados: 
Talentos conhecidos, como: Juliette, Anitta, Mc Jottapê e Grazi Massafera, 
por exemplo, drivam maior awareness para a marca. 

Considerável índice de inadimplentes: 
Devido ao público-alvo ser focado em pessoas da classe C e D, que não 
precisam comprovar renda, o aplicativo conta com uma considerável 
quantidade de usuários endividados. 

Baixo limite disponível para saques/pagamentos:
Devido a baixos movimentos na conta, o limite para essas transações são 
liberados de maneira mais controlada.

Aplicativo instável:
Segundo comentários da Apple e Play Store e das redes sociais do iti, o 
aplicativo conta com constantes instabilidades que deixam os usuários 
inseguros. 

Atendimento ao cliente:
Segundo comentários da Apple e Play Store e das redes sociais do iti, o 
time de atendimento ao cliente não tem uma comunicação efetiva.
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Análise SWOT

O - Opportunities T - Threats

Tendências tecnológicas:
O crescimento de plataformas digitais para pagamento está cada vez 
maior e, cada vez mais, a população está interessada em serviços digitais, 
práticos e simples. Foi analisado que muitas pessoas optam pelos bancos 
digitais, principalmente nas grandes cidades, pois buscam a segurança 
que muitas vezes ao ir em um banco, eles não têm.

Mudança da população diante da COVID-19:
A COVID-19 gerou uma mudança de comportamento na população, pois 
foi criado uma situação em que essas carteiras digitais tendem a crescer e 
a se solidificar com a mudança de comportamento gerado pelo isolamento 
social.

Target abrangente:
O iti consegue alcançar a parte desbancarizada da população, com baixas 
taxas e não comprovação bancária. 

Usuários estão priorizando a experiência digital:
Principalmente com a pandemia do COVID-19, cada vez mais as pessoas 
tendem a buscar a experiência online.

Baixa barreira de entrada:
A barreira de entrada para criação das plataformas digitais é baixa, pois 
não há impeditivos para grandes empresas entrarem no meio.

Grande concorrência:
Tem crescido de uma maneira significativa o número de concorrentes de 
carteiras digitais que estão há mais tempo e mais consolidados no merca-
do.

Usuários inativos:
Existe uma grande quantidade de usuários cadastrada, porém, com pou-
cos ativos e isso acontece, principalmente, pois existem muitos concorren-
tes no mercado trazendo novidades e diferenciais a todo momento.

Poucos estabelecimentos comerciais usuários:
Nem todos os lugares aceitam a forma de pagamento derivada do iti, ge-
rando uma limitação do uso nos estabelecimentos comerciais.
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1 3

2 4

SWOT Cruzada

Força: Estar vinculado ao nome do Banco Itaú

Oportunidade: Aumento da verba em mídia online e 
offline com o passar dos anos

Estratégia: Utilizar a força da marca Itaú e o alto po-
der de investimento, tanto em Publicidade, quanto em 
novas tecnologias para trazer confiança e awareness 
para o público via mídia online e offline.

Fraqueza: Grande concorrência com o mesmo objetivo

Oportunidade: Fim da alta onda de casos decorrente 
da pandemia do COVID-19

Estratégia: Montar estratégias que levem o público aos 
estabelecimentos comerciais abrangentes e criação 
de ações que façam os usuários se manterem ativos no 
aplicativo.

Fraqueza: Mau atendimento

Ameaça: Concorrentes consolidados no mercado

Estratégia: Divulgar, tanto na mídia online quanto na offline 
as ações com os estabelecimentos e marcas que iremos 
trabalhar e trazer o nome do Banco Itaú para reforçar a con-
fiabilidade da marca.

Força: Banco Itaú é seguro e confiável

Oportunidade: não necessita de comprovação de renda e 
não é necessário ter vínculo com nenhum banco

Estratégia: Reforçar nas mídias que o iti faz parte de um 
Banco tradicionalmente consolidado no Brasil e também 
conhecido por ser uma das maiores instituições financei-
ras do mundo em valor de mercado, dessa forma, todas 
as transações que acontecem por meio do aplicativo são 
100% garantidas.

Estratégia de Reforço Estratégia de Defesa

Estratégia de Confronto Estratégia Ofensiva
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Conclusão SWOT

Priorização de Problemas e Oportunidade de Reforço:

• Problemas: falta de reforço da marca Itaú ligada ao iti 
• Oportunidades: desenvolver uma campanha que ressalta esse 

ponto em todas as peças publicitárias

Apesar das ameaças, potencializadas pela extensa quantidade de 
concorrentes consolidados no mercado, a perspectiva que enten-
demos ao analisar o cenário do iti é positiva e tem grandes possi-
bilidades de evolução. Além disso, como o iti tem um alto poder de 
investimento, temos a oportunidade de trabalhar na mensagem do 
Itaú ligado ao iti, divulgar a melhoria no atendimento e compartilhar 
as ações com grandes nomes da indústria para parcerias.
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O mercado atual não possui muitas 
barreiras que impeçam ou dificultem 
a entrada de novos concorrentes dire-
tos. Marcas como: MercadoLivre (Mer-
cadoPago), Lojas Americanas (Ame) 
e Banco Original (PicPay) e inúmeras 
outras, criaram suas próprias carteiras 
digitais com a mesma função do iti e 
com diversos benefícios. Neste senti-
do, pela facilidade de acesso, a ameaça 
de novos entrantes é alta.

A pressão que a empresa sofre em relação 
aos clientes é de intensidade alta, pois no 
cenário atual, existem inúmeros concor-
rentes que possuem o mesmo serviço, 
com condições de oferta semelhantes, 
melhor estabelecidos e são ainda mais 
consolidados no mercado do que o pró-
prio iti, que ainda é um aplicativo relativa-
mente novo. Se não há uma batalha por 
preços, há uma percepção de melhores 
benefícios oferecidos por concorrentes. 

Como a empresa possui altos recur-
sos financeiros e presta um serviço 
para o cliente, a pressão exercida é de 
intensidade baixa, pois ela não neces-
sita de fornecedores para se manter 
em alta. 

Em relação às ameaças dos serviços 
substitutos, a empresa sofre uma 
pressão de média intensidade, pois 
novas tecnologias podem surgir a 
qualquer momento, entretanto, por 
se tratar de uma atividade mais re-
cente, não há nada que mostre que as 
carteiras digitais serão rapidamente 
substituidas.

Rivalidade
entre 

concorrentes

Poder de 
barganha dos 
fornecedores

Poder de 
barganha dos 

clientes

Ameaça de 
novos entrantes

Ameaça de 
produtos 

substitutos

Rivalidade entre concorrentes 

Hoje, o Itaú é considerado o maior banco privado 
do país em termos de ativos totais, de acordo com o 
Banco Central (BC). Com essa pressão exercida sobre 
a empresa, sua responsabilidade e a rivalidade entre 
os concorrentes é alta, pois mesmo sendo uma marca 
que tem um alcance muito grande, altos recursos fi-
nanceiros e com uma tradição reconhecida, o iti apre-
senta falhas em relação ao benefício do seu serviço, 
bem como uma baixa participação do mercado em 
relação às diversas outras empresas presentes, insta-
bilidade no sistema e um mal atendimento ao cliente. 
Dessa forma, está entregando bem menos que o es-
perado pelos seus clientes.

6. Forças de Porter
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Conclusão

A partir da análise das Cinco Forças de Porter, pode-se chegar à conclusão 
que, apesar de pertencer a uma marca com um nome muito forte, influente 
e possuir altos recursos financeiros, o iti possui falhas em relação aos bene-
fícios do seu serviço, comunicação e em sua participação no mercado desse 
cenário de meios de pagamentos digitais, o que pode afetar seu desempe-
nho em relação às outras empresas.
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CAMILA

Moradora da Freguesia do Ó, 
na Zona Norte de São Paulo

Bem-estar | Carreira 

Extrovertida | Alegre | Curiosa 20 ANOS

Estudante de administração 
da FMU (Faculdades 
Metropolitanas Unidas)

Estágiaria de administração e 
vendedora de brigadeiro no 
trabalho

PERSONALIDADE

VALORES

SONHOS

MEDOS

DORES

- Concluir a faculdade e conseguir terminar de 
pagá-la.
-  Ter a oportunidade de estudar fora.
-  Ter uma carreira de sucesso e poder ajudar sua 
mãe a ter uma boa qualidade de vida. 

-  Se endividar.
-  Não conciliar o estágio com a faculdade e a 
rotina corrida.
-  Perder a bolsa de desconto da faculdade.
-  Não se destacar no mercado de trabalho.

-  Ajuda em casa e paga a faculdade, o que 
compromete quase toda sua renda.
-  Se sente exausta com a rotina cansativa.
-  Não tem quase tempo para sair e se divertir 
com suas amigas, pois aos finais de semana 
precisa estudar e fazer os brigadeiros.

7. Persona
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Camila acorda às 5h da manhã todos os dias para organizar os briga-
deiros e a marmita, depois de se arrumar sai de casa por volta das 
7h e,  se tudo der certo, chega no estágio às 9h na Faria Lima. No fim 
do dia, geralmente, sai por volta das 16h, quando é claro não tem 
nenhum contratempo e vai direto para a faculdade, que é na Liber-
dade. Como suas aulas começam apenas às 19h, no espaço livre ela 
vende os brigadeiros, estuda ou fica fazendo trabalho no computa-
dor da biblioteca da faculdade, porque o notebook pessoal é meio 
ruim. Utiliza transporte público para se locomover, metrô e ônibus, 
inclusive para voltar para casa por volta da 00h. Como chega bem 
tarde, a mãe deixa um prato com comida para ela no microondas.

Além das redes sociais, consome Netflix e Spotify (divide a mensalidade 
com duas amigas). Os aplicativos de carteiras digitais que mais usa são: 
PicPay - para receber os pagamentos dos brigadeiros, usar na cantina e 
xerox - e o Recarga Pay. Nas horas vagas gosta de ir ao shopping com os 
amigos, passear e ir ao cinema, quando possível. Além disso, todo mês 
tenta se reunir com os amigos para conversar e beber na casa de alguém 
ou ir em algum bar, mas a primeira opção acaba saindo mais barato.

DIA A DIA

ONDE O iti IMPACTA

O QUE CONSOME

Camila ouviu falar do iti por meio das redes sociais, 
resolveu baixar o aplicativo e está conhecendo a 
marca. Ela se interessou pela praticidade e bene-
fícios oferecidos pela carteira digital iti Itaú. Como 
possui baixa renda e não é preciso comprová-la, o 
aplicativo se torna mais acessível. Além disso, desco-
briu as missões do aplicativo, cashback e notou que 
consegue recuperar parte dos seus gastos, o que no 
final do mês faz uma grande diferença.
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JEFFERSON

Morador de São Mateus, 
Zona Leste de São Paulo

Família | Rotina

Extrovertido | Ágil | Dedicado 31 ANOS

Dono de uma loja de 
roupas no Brás

PERSONALIDADE

VALORES

SONHOS

MEDOS

DORES

-  Ampliar seu negócio e conseguir lucrar mais.
-  Melhorar sua qualidade de vida.
-  Conseguir passar mais tempo com a família.

-  Não conseguir sustentar sua família.
-  Vir à falência.
-  Perder sua família.

-  Passa pouco tempo com a família.
-  Tem dificuldades em pagar as contas e 
despesas.

7. Persona
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Jefferson acorda às 4 horas da manhã para ir trabalhar, pega o me-
trô e chega no Brás por volta das 6 horas. Costuma sair da loja por 
volta das 17 horas, pois mesmo após o expediente, ainda precisa or-
ganizar algumas coisas da loja e revisar o estoque. Chega em casa às 
19 horas, janta com sua esposa e sua filha e, mesmo estando muito 
cansado, brinca um pouco com sua filha pequena e conta histórias 
para ela dormir. Quando são 22 horas, já se prepara para dormir para 
acordar disposto no dia seguinte.
.

Em seu tempo livre, Jefferson aproveita para passear com a família no 
Shopping, quando sobra dinheiro no mês. Também gosta de tomar uma 
cerveja no bar com os amigos de vez em quando. Adora ouvir músicas 
no Youtube, de cinema e de futebol. É fumante e consome em média uns 
três maços de cigarros por semana.

DIA A DIA

ONDE O iti IMPACTA

O QUE CONSOME

Jefferson tem uma loja no Brás e vende tanto em 
atacado quanto em varejo, portanto, uma carteira de 
pagamentos digital facilitaria o seu dia a dia, por ser 
rápido e fácil de usar. Além disso, muitos clientes que 
aparecem na loja perguntam se ele aceita pagamen-
to via QR Code ou Pix. Portanto, o iti seria ótimo para 
o dia a dia de Jefferson, trazendo inovação para loja 
e acelerando o processo de pagamento.  
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7. Planejamento Estratégico
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 - Crescimento de quase 50% em 2020
- Alta tendência de uso

Análise Estrategica

Sobre o iti

Nascido em 2018, através do Banco 

Itaucard S.A, veio para facilitar 

o uso das carteiras digitais e 

e-wallets. 

não possui barreiras de entrada 
e saída para os usuários.

A marca trabalha com tom 

de voz informal e de fácil 

atendimento

Carteiras digitais

-Menores taxas de transferência  

-Programa de recompensas  

-Não é necessário comprovação 

de renda

Comunicação

Mercado Alvo

Diferencial



59  | ITI Itaú - TCC 2022

7.1Problema de Marketing

7.2 Objetivo de Marketing

Analisando o cenário em que o iti está inserido, podemos concluir que:
Muitos consumidores ainda possuem uma certa insegurança em utiliza-
rem pagamentos digitais.
Os consumidores dão preferência às marcas que já estão populares e con-
solidadas no mercado da carteira digital e até mesmo aos bancos digitais 
que são fortes concorrentes.

Aumentar em 30% o número de usuários ativos no iti.
Esse objetivo será trabalhado considerando o prazo de 4 meses, com iní-
cio em novembro de 2022 e término em fevereiro de 2023.
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7.3 Problema de Comunicação

7.4 Objetivo de Comunicação

Atualmente, a comunicação feita pela empresa é atraente para o público-alvo, 
porém, acaba por não se destacar entre seus concorrentes. A maioria das cam-
panhas do iti mencionam os mesmos tópicos, com peças muito semelhantes. 
Além disso, não é visto campanhas direcionadas para grandes setores, para 
abranger uma grande fatia da população. Logo, entendemos que é preciso 
mostrar mais seus benefícios em grandes praças, com parcerias com grandes 
varejistas, por exemplo, para fidelizar mais pessoas e gerar mais confiança. 
Além disso, vamos reforçar a marca Itaú nas peças criativas e enfatizar a segu-
rança e o evoluído atendimento ao público.

Fortalecimento da marca e vinculação com o Banco Itaú, principalmente para 
enfatizar os diferenciais, segurança e benefícios do aplicativo. Outro ponto de 
destaque, é atrair o público-alvo a utilizar e preferir o iti dentre as outras cartei-
ras digitais.
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7.6 Posicionamento

1 3

2 4

Iti Itaú é um serviço que integra a segurança e tecnologia que o 
Itaú Unibanco oferece há 91 anos, com a praticidade e rentabi-
lidade de seus produtos, fazendo com que o consumidor tenha 
outros benefícios, além da praticidade de pagar suas contas 
e fazer transferências, ter seu patrimônio seguro, gerenciar 
e administrar sua conta junto a profissionais que entendem o 
mercado financeiro.

O desejo é que os clientes que tenham o app do iti Itaú possam, 
de uma maneira fácil e prática criar sua carteira digital, tendo 
a experiência de estar dentro de um grande banco, mostrando 
como é importante criar estratégias de investimentos a longo 
prazo, pensar no futuro, além de fazer transferência e fazer 
pagamentos.

Além de ser um banco 100% digital, atua na área de tecnolo-
gia, é contemporâneo, e ao mesmo tempo tradicional, pois 
pertence ao Itaú Unibanco S.A. Por concorrer entre as marcas 
líderes do mercado no segmento de bancos digitais no Brasil, 
a empresa tem sempre a preocupação de entregar para seus 
consumidores um serviço com qualidade em seu atendimento 
e segurança aos seus usuários. 

O iti quer ser reconhecido por sua qualidade em cuidar e ad-
ministrar o patrimônio financeiro de seu cliente, assim como 
por acompanhar toda sua evolução construindo uma relação 
duradoura a longo prazo, por isso, é comprometido em cada 
ação tomada que contribua na proteção e evolução financeira 
de seu cliente.

Proeminência: “Segurança e 
Rentabilidade ao cliente”

Sensações: “Faça tudo pelo 
seu app”

Imagem e Desempenho: Julgamento: “O iti é a Nossa 
Carteira Digital”
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5
O iti Itaú quer estabelecer uma relação de segurança, proteção e facilidade 
com seu cliente, oferecendo um serviço que aliada aos benefícios da carteira 
digital, vai além de pagar suas contas e fazer transferências, gerando uma 
condição de uso constante de seu serviço e fidelidade com a marca.

Ressonância :  “Com iti, você fica”

Ressonância 

Julgamento

Sensações

Proeminência

Imagem e Desempenho

1

2

3

4

5
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8. Estratégias e Ações de Marketing e 
Comunicação Integradas

Matriz GE 

Força Competitiva

A
ti

vi
da

de
 d

o 
M

er
ca

do

B
ai

xa
M

éd
ia

A
lt

a

Alta

Investir

Avaliar

Avaliar

Desinvestir

Esgotar

Esgotar

Avaliar

Investir
Seletivamente

Investir
Seletivamente

Média Baixa

Como já apresentado anteriormente, 
o segmento de aplicativos de carteiras 
digitais possui alta atratividade com uma 
tendência de crescimento muito alta 
para o futuro. Em contrapartida, a marca 
iti ainda está passando por um estágio 
de maturidade no mercado e ainda não 
atingiu seu potencial máximo. A partir 
desse contexto, o iti está em um momen-
to propício para investimento e expo-
nencial crescimento, apresentando-se 
em uma situação ideal para aproveitar as 
oportunidades do mercado e criar ainda 
mais força.
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Fatores Internos
Peso Atribuido (para o 

setor)
Nota Atruibuida (para o 

setor)
Média Ponderada

Força da Marca 20% 7 1,4

Participação de Mercado 10% 7 0,7

Fidelidade dos Clientes 5% 5 0,25

Beneficíos do Serviço 23% 9 2,07

Atendimento aos Clientes 10% 7 0,7

Recursos Financeiros 32% 10 3,7

Média Ponderada 100% de Zero a Dez 8,32

Fatores Externos
Peso Atribuido (para o 

setor)
Nota Atruibuida (para o 

setor)
Média Ponderada

Potencia de Mercado 24% 9 2,16

Lucratividade do Mercado 16% 8 1,28

Desenvolvimento Tecnólogico 36% 9 3,24

Barreiras de Entrada 14% 8 1,12

Rivalidade Entre os Concorrentes 10% 7 0,7

Média Ponderada 100% de Zero a Dez 8,5

Matriz GE 
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Matriz GE 

O iti é um serviço que está no meio de 
um mercado consolidado, logo, o maior 
incentivo é utilizar diversas estratégias  
e ações para ganhar força e destaque 
diante da concorrência. Além disso, um 
dos pontos mais fortes da marca é o alto 
poder de investimento em propaganda e 
o vínculo ao Itaú Unibanco S.A. 

A partir disso, foi analisado que o iti inves-
te em diversas estratégias que dão força 
na penetração de mercado, investindo em 
diversos benefícios já existentes e indo 
além, garantindo a qualidade e segurança 
ao público. 

Produtos
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s
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Existentes

Penetração de 
Mercado

Desenvolvimento 
de Mercado

Desenvolvimento 
de Produtos

Diversificação

Novos
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9. Criação 

9.1. Linha Criativa: Big Idea 

iti Itaú – Conceito Criativo (Big Ideia) - Fidelização
 
Em alguns lugares você entra e logo já quer sair. Em outros lugares, você 
entra e não quer mais sair e ainda recebe diversas vantagens para você 
continuar lá. Com o iti é assim, você tem a certeza de estar no melhor 
lugar e ainda pode aproveitar o seu tempo sem se preocupar com nada. 
Aproveite todos os benefícios de ter uma carteira digital, cashback, pa-
gar suas contas on-line, transferências para outros bancos e que ainda 
sim, te acompanhe em todos os lugares sem complicação, sem burocra-
cia e muito blá, blá, blá. 

Com o iti, você fica! Crie agora sua carteira digital usando o app. 
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9.2. Defesa de criação

O intuito da nossa linha criativa é fazer com que os cliente ou não clientes do iti Itaú digital, sejam adeptos ao aplicativo, percebam 
as vantagens do serviço de possuir uma carteira digital e todos os outros benefícios que o iti oferece. Entre elas, cashback, pagar 
contas por QR Code, segurança e a facilidade de criar uma conta digital gratuita sem burocracia. 

Nossa promessa básica consiste em trazer ao cliente, e aos não clientes, a praticidade e a modernidade através de um aplicativo 
gratuito, que oferece diversas vantagens ao cliente no meio de pagamento eletrônico e instituição bancária. A nova versão já dis-
ponível para download oferece uma plataforma intuitiva, garantindo uma melhor interação, praticidade e segurança de ambas as 
partes.

O público do iti Itaú abrange as classes C e D, que, em sua maioria, buscam ter uma conta no banco e utilizam o aplicativo para 
pagar suas contas, parcelar suas compras no cartão de crédito e ainda utilizar seu cashback para ajudar pagar as dívidas. A facilida-
de para baixar e usar o aplicativo é um diferencial muito importante pois, às vezes, pode ser uma tarefa difícil para eles, em função 
demandar muito tempo e também exigir um certo conhecimento às vezes, específico de internet e smartphones. Pensando nisso, 
nós, da agência Pupilart, queremos mostrar para os clientes que eles podem continuar a utilizar o aplicativo e aproveitar todos os 
benefícios que ele oferece, pois “Com o iti, você fica”. 

Além disso, informaremos que eles não precisarão se preocupar com a brurocracia de um banco físico, não precisarão comprovar 
renda  e que não sofrerão qualquer tipo de prejuizo - ou até de fraude, por falta de segurança do serviço.

9.2 Slogan

“Com o iti, você fica”
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Conceito imagético: 
O intuito da nossa linha criativa é fazer com que os clientes ou não clientes do iti Itaú, sejam adeptos ao aplicativo, percebam as 

vantagens do serviço de possuir uma carteira digital e todos os outros benefícios que o iti oferece, entre eles: cashback, pagar contas 

por QR Code, segurança e a facilidade de criar uma conta digital gratuita sem burocracia. 

Nossa promessa básica consiste em trazer ao cliente e aos não clientes a praticidade e a modernidade através de um aplicativo 

gratuito, que oferece diversas vantagens ao cliente no meio de pagamento eletrônico e instituição bancária. A nova versão já dis-

ponível para download oferece uma plataforma intuitiva, garantindo uma melhor interação, praticidade e segurança de ambas as 

partes.

O público do iti Itaú abrange as classes C e D que, em sua maioria, buscam ter uma conta no banco e utilizam o aplicativo para 

pagar suas contas, parcelar suas compras no cartão de crédito e ainda, utilizar seu cashback para ajudar pagar as dívidas. A facilida-

de para baixar e usar o aplicativo é um diferencial muito importante pois, às vezes, pode ser uma tarefa difícil para eles, em função 

de demandar muito tempo e também exigir um certo conhecimento às vezes, mais específico de internet e smartphones. Pensando 

nisso, nós, da agência Pupilart, queremos mostrar para os clientes que eles podem continuar a utilizar o aplicativo e aproveitar todos 

os benefícios que ele oferece com a camanha “Com o iti, você fica”. 

Além disso, informaremos que eles não precisarão se preocupar com a burocracia de um banco físico, não precisarão comprovar 

renda e que não sofrerão qualquer tipo de prejuízo - ou até de fraude, por falta de segurança do serviço.

Cores: 
Escolhemos utilizar a mesma paleta de cor que é padrão da comunicação do iti Itaú e, sempre buscando todas as referências no 

manual de identidade visual da empresa. A paleta de cor será padrão em todas as peças, e consiste em um grande degradê, indo da 

cor lilás até o azul escuro ou da cor laranja até o rosa. Os tons mais quentes - rosas e lilás - são cores mais dinâmicas e estimulantes, 

as quais estão associadas à vitalidade, excitação, alegria e movimento. Os tons mais frios, são as cores mais estáticas e suaves e, 

portanto, estão associados aos efeitos calmantes e tranquilizantes, assim seguindo a razão da nossa campanha abranger todos os 

gêneros. 

Apelo: 
As peças utilizarão o apelo racional e emocional, pelo fato do aplicativo ser um benefício mensurável, mas também, por trazer outros 

benefícios não mensuráveis, como felicidades, satisfação, status, entre outros..

Família Tipográfica
Itau Display  |  Light

Itau Display  |  Regular
Itau Display  |  Bold

Itau Display  |  Xbold
Itau Display |  Heavy
Itau Display |  Black

Paleta de Cores

9.3 Defesa de Criação (conceito imagético, cores, apelo, tipografia, trilha sonora, etc)
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9.3. Peças Publicitárias
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Facebook
Anúncio de Awareness

Legenda:
Quer ter seu negócio na palma da mão?
Clique e adquira nosso aplicativo perso-
nalizado!
É rápido e fácil como num clique.
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Instagram
Anúncio de Awareness

Legenda:
Quer facilidade e praticidade no seu dia a dia? 

Com o iti, você tem inúmeros benefícios e 
vantagens para pagar suas contas sem stress!  

#ComoitiVocêFica
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Out Of Home
Ponto de ônibus e Aeroporto
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Twitter
Anúncio de Awareness

Legenda:
Quer facilidade e praticidade no seu dia a dia? 
Com o iti, você tem inúmeros benefícios e 
vantagens para pagar suas contas sem stress!  
#ComoitiVocêFica
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Tiktok
Anúncio de Awareness

Legenda:
Você já sabe em quem confiar 
😉 #Comoitivocêfica

Video anexo.
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10. Mídia

10.1 Praças da Campanha 

Segmentação para região Sudeste/Percentual de investimento:

20% 15% 20% 

São Paulo - capital 
(São Paulo)

Minas Gerais - capital 
(Belo Horizonte) 

Rio de Janeiro - capital 
(Rio de Janeiro)
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10. Mídia

10.1 Praças da Campanha 

Segmentação para região Nordeste/Percentual de investimento:

12% 10% 12% 6% 20% 

Pernambuco - 
capital (Recife)

Bahia - capital 
(Salvador) 

Alagoas - 
capital (Maceió)

Paraíba - capital 
(João Pessoa)

Piauí - capital 
(Teresina) 

Mercado- alvo = Carteiras 
digitais e banco digitais. 

Segundo João Araújo, diretor do iti Itaú, em uma entrevista para  Pipeline “O iti vem 
atraindo diferentes públicos, com destaque para jovens até 35 anos (60% do total), mo-
radores de cidades do interior de todo o País, muitas sem agências bancárias, e popula-
ção de renda média e mais baixa.”
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10.2 Objetivo de Mídia

Alcance
Alcance alto
população total - 6.655.240
Objetivo atingir 80%: 5.324.192 (Homens e Mulheres de 
25-35 anos na região do Sudeste e Nordeste).

Alcance (Homens e 
Mulheres de 25 a 35 anos)

População da cidade de São Paulo: 12.405.000

População da cidade de Belo Horizonte: 4.815.000

População da cidade do Rio de Janeiro: 10.519.000

População da cidade de Recife: 3.277.000

População da cidade de João Pessoa: 822.000

População da cidade de Salvador: 3.222.000

População da cidade de Maceió: 1.033.000

População da cidade de Teresina: 874.000

17,8%

18,8%

17%

17,6%

19,4%

20,6%

18%

19,2%
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10.2 Objetivo de Mídia

Continuidade 

Linear, visto que teremos veiculação no meio digital durante 
todo o período da campanha. Definimos a continuidade como 
linear pois o iti não possui sazonalidade, portanto, é preciso de-
senvolver uma estratégia linear por um longo período.

Frequência média

É preciso atingir o público-alvo com uma alta frequência, uma 
vez que a carteira digital ainda não é algo amplamente co-
nhecido.
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10.3 Estratégia de Mídia

Meio básico: Mídia Offline 

Open TV: em TV aberta, 17% dos espectadores pos-
suem de 25 a 34 anos. Além disso, a penetração do meio no 
total da população brasileira em 30 dias é de 87%, ficando 
atrás apenas de mídia OOH (88%) e mídia digital (88%). Rádio 
possui 61%, TV por assinatura 36%, jornal 27%, revista 16% e 
cinema 15%.

Segundo o Mídia dados de 2021, esse é o perfil do consumidor 
de TV Aberta.

OOH: segundo pesquisa da Kantar Ibope, 19% dos con-
sumidores de mídia out-of-home, possuem de 25 a 34 anos. 
Além disso, 61% do público pertencem às classes C, D e E. 
Uma outra pesquisa da mesma instituição, mostra que a OOH 
e mídia digital são responsáveis pela maior penetração do 
meio pelo total da população dentre outros meios de comu-
nicação, chegando a 88%.

Perfil dos consumidores

Sexo

Classe econômica

53%F

M 47%

D/E A/B A/B

16% 35% 49%
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10.3 Estratégia de Mídia

Meio complementar: Mídia Digital (20% dos 
usuários de internet no Brasil, possuem de 25 a 34 anos).

Facebook/Instagram: total de visitantes únicos em Mobile: 
103.994
Twitter: total de visitantes únicos em Mobile: 34.153
TikTok: 66% dos usuários possuem menos de 30 anos e o Bra-
sil é o segundo país que mais usa TikTok no mundo, ficando 
atrás apenas da China.
Google Ads (Paid Search): Total de visitantes únicos em Mo-
bile: 105.489
Influenciadores:  Segundo o Ibope, 52% dos internautas bra-
sileiros seguem algum influenciador na internet.

Meio de Apoio: Mídia Programática

Verizon: a mídia programática possui um diferencial, pois uti-
liza dados e tecnologia para auxiliar a compra de mídia. Dessa 
forma, é possível uma exatidão e personalização muito maior 
nas campanhas, o que torna a publicidade mais eficaz e es-
tratégica.
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O que você considera na mensuração das suas campanhas com influenciadores? 

Segundo dados da mídia dados em 2021.

82%

60%
52%

48%
36,5%

33% 30%
24%

13,5%

Alcance e o 

engajamento dos 

posts feito pelos 

influenciadores

Dados de acesso 

ao meu site
Qualidade das 

interações

Aumento na 

quantidade de 

seguidores nas 

redes sociais da 

marca

Quantidade 

de vendas de 

produto ou 

serviço

Aumento na 

quantidade 

de menções 

à marca nas 

redes sociais e 

o sentimento 

delas

Aumento no 

número de 

registros em 

meu site (leads)

Aumento na 

busca pela 

marca no google

Resultados na 

imprensa
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AÇÕES

10.4 Tática de Mídia
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FASE 1 - Ação com Fidelização

Ideia: 
Teaser para lançamento da campanha, trazendo a Big Idea da campanha, trazendo 
ao público a mensagem de que com o iti, você fica!

Como irá funcionar:
Na primeira fase, como teaser da ação, veicularemos o vídeo da campanha principal 
do iti, o qual traz a Big Idea da estratégia, mostrando para nosso target que o iti é 
uma carteira digital com muitos benefícios e diferenciais, que te faz querer “ficar”, 
ou seja, instalar e utilizar com frequência o aplicativo. O assunto será trabalhado no 
Instagram e Facebook Feed, Stories e Reels, além de Google Youtube (MastHead), 
tanto em mobile e desktop, quanto em telas de TV.

Objetivo:
Início da campanha com grande geração de fidelização da marca, chamando a aten-
ção inicial para todo o resto da comunicação a ser trabalhada.

Canais:
Ativação nas redes sociais de forma integrada. Divulgação durante os comerciais de 
TV Globo. Veicularemos nos dias 18 e 19, respectivamente, Jornal Nacional e Sessão 
de Sábado. Além disso, também divulgaremos a campanha no formato de Masthe-
ad no Youtube no dia em que a campanha iniciará (18 de novembro).

Escaneando o QR Code abaixo, você 
consegue ver o comercial que será 

veículado nos comerciais de TV aberta. 
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CENA/ 
DURAÇÃO

IMAGEM EFEITOS VÍDEO TEXTO EFEITOS ÁUDIO

01 – 2”
Primeiro Plano

Lucas se arrumando empolgado, cantando, de frente ao espelho 
do seu quarto, para sair para festa

Trilha Sonora:
Música de fundo

02 – 4”
Plano Médio

Lucas entrando pela porta da balada empolgado pela festa e 
encontrar seus amigos

Trilha Sonora:
Música de fundo.

04 – 6”
...  Big Clouse-up

Lucas muda sua reação e sua fisionomia ao olhar para dentro da 
balada.

LOC OF: Em alguns lugares você 
chega e entra todo animado…

Trilha Sonora:
Efeito sonoro de música parando e 

distorcendo

06 – 10”

...  Plano Geral
Pessoas sentadas na mesa, entediadas, um casal dançando uma 

música lenta agarradinhos no meio do bar, pessoas jogando 
xadrez.

LOC OF: ...mas quando percebe, 
não era bem aquilo que você 

esperava…

Trilha Sonora:
Música lenta.

George Michael – Careless 
Whisper

10 – 12”
...  Plano Geral

Imagem rebobinada mostra Lucas voltando até a entrada do bar 
novamente.

Retroceder imagem
LOC OF: Em outros lugares você 

entra...
Efeito Sonoro: rebubinando a fita

12 – 20”
...  Big Clouse-up

Reação do Lucas completamente feliz agora, olhando para 
dentro da balada de boca aberta e dançando com o pessoal e 

mostrando o cartão.

LOC OF: ... e realmente encontra 
tudo aquilo que você precisa

Trilha Sonora:
Música de fundo agitada. 

Ludmila - Verdinha

20 – 21” ..  Plano Conjunto
Lucas feliz, curtindo a balada de fone na orelha com o Dj.

LOC OF: Com o cartão iti Itaú, é 
exatamente assim, você entra, faz 
sua conta e  tem a certeza de estar 

no melhor lugar…

Trilha Sonora:
Música de fundo agitada. 

Ludmila - Verdinh

21 – 25”
..  Plano Detalhe

Lucas pagando conta na máquina com o cartão do Iti do Itaú e 
feliz com o cartão

LOC OF:...com o novo aplicativo iti 
Itaú, agora ficou ainda mais fácil.

Trilha Sonora:
Música de fundo agitada. 

Ludmila - Verdinha

26 – 31”
..  Plano Americano

Lucas com o celular na mão, aponta para a câmera e depois 
aponta para o chão.

LOC OF: baixe agora e crie sua 
conta

Trilha Sonora:
Música de fundo agitada. 

Ludmila - Verdinha

Nome: Roteiro Iti Itaú    
Título: Com Iti Itaú, você fica.                   
Peça: Comercial 30” – Open TV 
Data: 18/11/22 – 28/02/2023
Cliente: iti Itaú
Produção: Agência Pupilart 
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FASE 2 - Black Friday

Ideia:
Faremos picos de investimento em datas importantes ao longo do período da campa-
nha, sempre oferecendo promoções e oportunidades atrativas para atrair o público em 
geral e incentivar o uso do aplicativo.

Como irá funcionar:
Na Black Friday, faremos parceria com o McDonald ‘s, oferecendo descontos nos lan-
ches e promoções em ações no aplicativo iti. Divulgaremos, também, que os usuários 
de iti terão até 50% de desconto nos produtos parceiros. O assunto será trabalhado no 
Instagram e Facebook Feed, Stories e Reels, Globo.com e na página de Facebook e Ins-
tagram do influenciador escolhido.

Objetivo:
Trazer novos usuários para a plataforma, além de incentivar o uso do aplicativo para 
usuários inativos, com promoções atrativas e descontos nos lanches do parceiro Mc 
Donald ‘s. Além disso, com a escolha do influenciador digital, será possível alcançar 
nosso target, de acordo com o perfil do próprio influenciador para a campanha.

Canais:
Veicularemos posts estáticos em nossas redes sociais, teremos um banner na homepa-
ge do Globo.com. Teremos também posts de influenciador no Instagram e Facebook, 
em todos os formatos.
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FASE 3 - Copa do Mundo

Ideia:
Faremos picos de investimento em datas importantes ao longo do período da campanha, sempre ofere-
cendo promoções e oportunidades atrativas para atrair o público em geral e incentivar o uso do aplicativo.

Como irá funcionar:
Durante a Copa do Mundo até o último jogo, veicularemos campanhas atrativas, com novas 
propostas de promoções e descontos. O assunto será trabalhado no Instagram e Facebook 
Feed, Stories e Reels, Globo.com no dia da estreia da Copa do Mundo, e na página de Facebook 
e Instagram do influenciador digital escolhido durante a semana do último jogo. Além disso, 
também teremos campanha na TV Globo, de 4 a 18 de dezembro.

Objetivo:
Nesta fase,  temos como objetivo trazer novos usuários para a plataforma, aumentando a ativi-
dade dos usuários para conseguirmos atingir nossa meta de aumentar em 30% os usuários ati-
vos no iti, trazendo novas promoções e incentivando o cumprimento de missões no aplicativo, 
transferências e Pix. Além disso, com um influenciador, será possível alcançar nosso target, de 
acordo com o perfil do influenciador que escolhemos.

Canais:
Veicularemos posts estáticos em nossas redes sociais. Os posts de influenciador no Instagram e 
Facebook, em todos os formatos. Em Open TV, veicularemos propagandas entre os dias 4 e 5 de dezem-
bro, respectivamente nos programas do Fantástico e Jornal Nacional, iniciando a Fase 3 na TV. Nos dias 
10 e 17 de dezembro, também teremos ativação no programa “Sessão de Sábado” e, nos últimos dias de 
campanha, teremos comercial no “Jornal Nacional” e no “Fantástico” novamente, nos dias 14 e 18, respec-
tivamente.
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FASE 4 - Natal e Ano Novo

Ideia:
Faremos picos de investimento em datas importantes ao longo do período da campa-
nha, sempre oferecendo promoções e oportunidades atrativas para atrair o pú-
blico em geral e incentivar o uso do aplicativo no  período de festas de fim de 
ano.

Como irá funcionar:
Durante o período do Natal e Ano Novo, veicularemos novas campanhas, com 
novos descontos e redução de taxa para as compras de Natal e Ano Novo. O 
assunto será trabalhado no Instagram e Facebook Feed, Stories e Reels, em 
nosso canal de Youtube, impulsionando a campanha nos formatos de Bumper, 
Trueview, In Stream e Video Instant, e na página de Facebook e Instagram do 
influenciador escolhido.

Objetivo:
Nesta fase, temos como objetivo atrair os usuários a realizarem suas compras 
através do aplicativo, reduzindo as taxas e oferecendo maior valor de cashback 
nas compras.

Canais:
Veicularemos posts estáticos em nossas redes sociais. Além disso teremos posts de in-
fluenciador no Instagram e Facebook, em todos os formatos. Também faremos ativa-
ção no canal de Youtube. Além disso, veicularemos campanhas de ano novo em diver-
sos cinemas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Belo Horizonte, 
no período de 1 a 14 de janeiro.
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FASE 5 - Carnaval com Budweiser

Ideia:
Faremos picos de investimento em datas importantes ao longo do período da campanha, sempre 
oferecendo promoções e oportunidades atrativas para atrair o público em geral e incentivar o uso 
do aplicativo. Esta última fase, será a mais importante da campanha, pois iremos investir um maior 
valor em mídia e traremos mais pessoas para o aplicativo.

Como irá funcionar:
Nesta quinta e última fase, investiremos um alto valor a fim de gerarmos awareness e trazermos 
novos usuários ao aplicativo, marcando presença nos bloquinhos de Carnaval e ainda oferecendo 
descontos para aqueles que comprarem Budweiser pelo aplicativo iti. O assunto será trabalhado no 
Instagram e Facebook Feed, Stories e Reels, na página de Facebook e Instagram do influenciador 
escolhido. Além disso, teremos ativação em mídia offline, em relógios de ruas espalhados pelas prin-
cipais praças da nossa estratégia de mídia. Bem como veicularemos a campanha nas plataformas 
de TikTok, Kwai, Pinterest, Twitter e uma grande ativação nos comerciais do Big Brother Brasil 2023.

Objetivo:
Nesta fase, temos como objetivo awareness da marca.

Canais:
Veicularemos posts estáticos e vídeos em nossas redes sociais, além de Tiktok, Kwai, Pinterest e Twitter. Teremos também posts de influenciador no 
Instagram e Facebook, em todos os formatos. Veicularemos campanhas de carnaval em diversos cinemas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Sal-
vador, Recife e Belo Horizonte, no período de 14 a 28 de janeiro. Em OOH, teremos ativação nos principais shoppings das capitais, além de marcarmos 
presença nos aeroportos de Recife, Fortaleza e Salvador. Veicularemos mídia nas principais avenidas e pontos de ônibus, além de uma ação em caixas 
de pizza ao redor da cidade de São Paulo. Em Open TV, iniciaremos a campanha no dia 21 de janeiro, na Sessão de Sábado da Globo, dia 22 teremos 
propaganda no Fantástico e a partir do dia 23 de janeiro, iniciaremos nossa estratégia no Big Brother Brasil 2023 (data prevista para estreia). Estaremos 
presentes durante todo o programa, todos os domingos e terças-feiras de janeiro a fevereiro, pois são os dias de formação de paredão e eliminação, 
respectivamente, em que a audiência é maior. Junto à veiculação em Big Brother, também teremos participação nos comerciais da Ana Maria Braga, 
todas as quartas-feiras, dias nos quais a apresentadora entrevista o eliminado do Big Brother Brasil.
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Always On

 Marketing Digital

Utilizando campanhas Always On, ou seja, mantendo anúncios selecionados sempre ativos durante todo o período da estratégia, será possível 
otimizar o orçamento previsto e impactar o cliente em potencial independente de seu momento de compra, de forma que esta estratégia sirva 
como suporte para o branding e evolução do valor da marca. Manteremos as redes sociais do iti sempre ativas, no modo Always On, focando no 
target que buscamos atingir. Além disso, teremos campanhas de Google Search e Google Discovery ativas durante todo o período.

Facebook Feed, Instagram Feed, Instagram Stories e Instagram Reels:
Produção de 2 posts semanais durante todo o período da campanha, evidenciando os benefícios da marca. É uma forma de atrair os consumido-
res a baixarem o aplicativo, com o objetivo de gerar awareness e reforçar os diferenciais do iti.

Google Search:
Teremos campanhas de Google Search ativas durante todo o período da campanha, com 3 linhas diferentes: a primeira linha será sobre Marca, 
com títulos, descrições, textos e compras de palavras-chave institucionais, voltadas para o próprio iti. A segunda linha de campanha em Google 
Search, será sobre Categoria, em cada anúncio desta linha, existirão textos e descrições a respeito de uma categoria em específico do aplicativo 
iti, como por exemplo: Pix, cartão de crédito, transferências e pagamento via QR  Code. A terceira e última linha de campanha será sobre Concor-
rentes, em que nos anúncios, citaremos os benefícios e diferenciais da marca, buscando maior relevância para o site do iti em relação aos concor-
rentes diretos.

Google Discovery:
Teremos campanhas de Google Discovery ativas durante todo o período da campanha. Assim como as campanhas de Google Search, Google Dis-
covery terão as mesmas 3 linhas, porém, o que mudará será a forma como esses anúncios aparecerão para o público e, neste formato, é possível 
inserirmos imagens, portanto, cada linha terá imagens específicas que remetem aos assuntos principais de cada uma.

Verizon:
Também teremos uma estratégia de programática como Always On, com peças de conversão e incentivando as pessoas baixarem e instalarem o 
aplicativo e direcionando o público à página de download do aplicativo “iti: banco digital do Itaú” dentro da Play Store ou Apple Store. Os banners 
e displays aparecerão em sites que envolvam os assuntos: pagamentos digitais, bancos, lazer, esporte, finança pessoal, eventos, família e entre-
tenimento, sociedade, filmes e televisão.
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TOP KEYWORDS RISING (%)
iti quanto mais iti melhor Aumento repentino

banco iti como funciona o iti itau para ganhar dinheiro Mais 3.200%
cartão iti assinador iti br Mais 1.000%
conta iti pop iti Mais 700%

iti verificador rendimento iti Mais 500%
iti itau emprestimo iti itau Mais 430%

itau emprestimo iti Mais 350%
cartao de credito iti emprestimo iti Mais 350%

cartao de credito assinador iti Mais 350%
iti cartao de credito iti itau entrar Mais 300%

cartao de credito iti itau cartao de credito limite Mais 300%
banco iti itau conta iti vale a pena Mais 250%
conta iti itau cartao de credito iti Mais 200%

iti malia cartao de credito Mais 200%
cartao iti itau iti ou nubank Mais 200%

cartao itau iti fora do ar Mais 180%
iti telefone assinador iti gov Mais 180%

app iti cartao de credito para negativado Mais 160%
validador iti cartao de credito iti e bom Mais 160%
iti validador fazer cartao de credito iti Mais 160%

validador iti verificador Mais 100%
it cartao iti Mais 90%

aplicativo iti banco iti Mais 60%
cartao iti itau conta iti Mais 60%

iti conta digital cartao de credito Mais 50%
*Fonte: Google Trends

Pesquisas relacionadas ao “iti”  |  26/mai/2021 à 26/mai/2022
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Ideia: Pensamos em engajar nosso público ao longo dos picos de investimento, trazendo uma experiência e estratégia diferente em cada 
uma das ações.

Como irá funcionar: Serão trabalhados 4 macro influenciadores e 2 influenciadores celebridade. O influenciador escolhido na fase da 
Black Friday, divulgará um cupom de desconto para os seus seguidores e falará sobre os benefícios e vantagens da marca. Em um segundo mo-
mento, durante a Copa do Mundo, iremos convidar um influenciador para narrar e comentar sobre a final da Copa. Durante o jogo, o influencia-
dor fará uma transmissão ao vivo no Youtube para seus seguidores assistirem ao último jogo da copa junto com ele. Na tela do vídeo, haverá um 
QR Code levando o público para o aplicativo do iti, aquele que completar um maior número de missões e compras dentro do aplicativo durante 
o jogo, receberá uma camisa da Seleção Brasileira e um cartão iti personalizado.
Durante o Natal e Ano Novo, os influenciadores mostrarão na prática para os seguidores como concluir as missões do aplicativo, além disso, 
também irão “invadir” as redes sociais do iti durante essas duas semanas, aparecendo a cada dia em uma loja de parceiros iti diferente e divul-
gando cupons de desconto exclusivos para os seguidores deles. Na última fase, durante o Carnaval, convidaremos um cantor muito famoso en-
tre os jovens, enviaremos um press kit para ele, contendo uma garrafa de Budweiser e um cartão iti personalizado com R$ 1.000,00 de cashback. 

Objetivo: Alcançar públicos que ainda não seguem a marca, gerar experiência de marca e engajar nosso target, trazendo também uma 
diferenciação de produto.

Canais: Redes sociais, principalmente Instagram, Facebook e TikTok.

Influenciadores
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Black Friday: 

Nathalia Arcuri, com 3,4 milhões de seguidores, com 10,8 mil 
interações. Nathalia é uma empresária e jornalista, especia-
lista em finanças e fundadora do Me Poupe! uma plataforma 
de entretenimento financeiro. Ajuda seus seguidores a com-
preenderem conceitos complicados sobre finanças e investi-
mentos, dando dicas de como economizar e melhorar de vida. 
Atualmente também participa de um programa de educação 
financeira na 89.1 a Rádio Rock.
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Copa do Mundo:

Casimiro, com 2,6 milhões de seguidores. Casimiro é jornalista, 
comentarista e humorista. Conhecido por fazer vídeos engraça-
dos reagindo a diversos outros vídeos com assuntos diferentes, 
desde jogos de futebol até o programa “Vai Dar Namoro”.
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Natal/Ano Novo:
Para o Natal e Ano Novo, convidamos Caio Cabral, 825 mil 
seguidores e sua namorada, Luciana Rippi, com 601 mil se-
guidores. Ambos abordam temas como estilo de vida, mos-
trando suas viagens, looks do dia, restaurantes novos, bares, 
treinos e refeições saudáveis. Pensamos nesse casal com o 
intuito de trazer ao iti, a imagem de que o aplicativo é para o 
público jovem, que é possível conseguir descontos e muitos 
benefícios ao comprar presentes para quem você ama, com 
o iti.
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Carnaval:

Para o Carnaval, teremos exudoblues, com 1,5 milhões de se-
guidores, Baco Exu Do Blues é um rapper, cantor e compositor 
brasileiro, que aborda diversos temas em suas músicas, em 
que utiliza diversas metáforas que falam sobre amor, religião, 
poder, sexo e sociedade. Pensamos no cantor pois o mesmo 
possui grande influência entre os jovens brasileiros e possui 
um público semelhante ao nosso target.
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Media Mix - Distribuição dos Meios

R$ 8.000.000,00
Digita

l - Video
Digita

l - Search
Digita

l - Social
Digita

l - Display
Digita

l - In
fluencers

Open TV

OOH

Cinema

R$ 7.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 1.000.000,00

10.5 Planilhas de Veiculação/10.6 Cronograma de 
investimento por meio
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10.5 Planilhas de Veiculação/10.6 Cronograma de 
investimento por meio

Distribuição dos Meios - Impressões

155.672.898

416.666.667

132.720.140

307.563.754

435.217.141

36.743.540

356.568

Digital - Video Digital - Search

Digital - Social Digital - Display

Digital - Influencers

Open TV

OOH

Cinema
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11. Cronograma e Investimentos 

De uma maneira mais detalhada e granular, o plano de mídia da campanha “Com o iti, você fica” - que pode 
ser visualizado visualizando em anexo - traz todos os dados de investimento, impressões, cliques e views, 
principalmente, para que possamos avaliar o período veiculado dos canais parceiros. Além disso, é possível 
encontrar as informações de social, digital, Open TV, Cinema, OOH, R&F e, as segmentações de Facebook e 
Instagram. 
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11.3 Remuneração da agência

4 meses de campanha = R$ 22.000.000,00

Remuneração agência = 5% da verba da campanha

Produção + mídia = R$ 2.900.000,00

Remuneração agência = R$ 1.100.000,00
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12. Resultados
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ROI

ROI =  (953.333.332,00 - 733.333.333,00) - 22.000.000,00    

22.000.000,00

= 9,00

R$ 244.444.444,00 R$ 317.777.777,00

Crescimento 
de 30% no 

faturamento

ROI = 900%

Faturamento de 6 meses 
(sem campanha)

Faturamento de 6 meses 
(com campanha)
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12.2 Avaliação dos resultados da campanha 

1

2

Através dos resultados das plataformas digitais, principalmente: Facebook, Instagram, Tik-
Tok e Twitter serão analisadas métricas, como: uso da hashtag #Comitivocêfica, comparti-
lhamentos, menções, comentários e engajamento. Os resultados serão analisados tanto nas 
plataformas analíticas, quanto nos perfis dos influenciadores parceiros. Além disso, para TV 
aberta, faremos o cálculo para mensurar a quantidade de impactos, principalmente, que os 
4 meses de veiculação do comercial de 30 segundos retornou.

Engajamento nas Redes Sociais e Awareness na TV Aberta

Utilizaremos a ferramenta Brand Lift - que está dentro do pacote do custo do Facebook - 
para entender o efeito que a campanha terá sobre a percepção das pessoas e as interações 
do público com a marca, além disso, essa pesquisa compreende algumas métricas que 
avaliam o impacto da comunicação no público-alvo.

Brand Lift
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12.2 Avaliação dos resultados da campanha 

3

4

Análise da performance da mídia digital nas plataformas do Google Ads e Analytics versus a 
performance da mídia programática na plataforma DV360. Iremos fazer a mensuração das 
taxas de clique, conversão, pesquisas, visitas, impressões, cliques e views da marca.

 Mídia Digital vs Mídia Programática

Analisar o impacto da campanha conjunta de mídia digital e offline para entender o quanto 
porcento ela contribuiu para o aumento do número de usuários ativos.

.

 Impacto no aumento da quantidade de usuários ativos
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Avaliação Final dos Resultados 

O principal objetivo da nossa campanha é contribuir com o aumento de, pelo menos, 30% 
dos usuários ativos do iti, logo, o retorno que trará a marca - além do aumento do fatura-
mento - é conscientizar as pessoas que o iti é seguro, isto é, atrelado ao Itaú Unibanco S.A, 
que tem missões e benefícios exclusivos para usuários ativos. Iremos medir essa estratégia 
através de pesquisas de Brand Lift e mensuração da TV aberta.

Por fim, podemos concluir que, a campanha “Com o iti, você Fica” tem uma alta rentabili-
dade de aproximadamente 900%, sendo que a cada R$1,00 investido o cliente terá como 
retorno R$9,00. É previsto que todas as ações estratégias de marketing planejadas para a 
marca sejam benéficas a curto e longo prazo para a construção da confiança.
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Com o iti, você fica.
Obrigada!
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