
Sustentável até o fim
Sob iminente venda global, o Banco Real ABN Amro lança ação publicitária
para reforçar o conceito de responsabilidade socioambiental
CLÁUDIA BREDARIOLI

Enquanto espera que se
desenrolem as negociações
acerca de sua aquisição, o
Banco Real — controlado no
Brasil pelo holandês ABN Amro
- continua a investir no for-

talecimento de sua marca no
mercado nacional, ressaltando
sua relação com o conceito de
sustentabilidade. A instituição
lança uma campanha, criada
pela Talent, cuja proposta é
incentivar a "reinvenção", esti-
mulando as pessoas a tomarem
atitudes ambiental e socialmen-
te responsáveis.

Na torcida pela manuten-
ção da linha de comunicação
e de atuação que o banco vem
construindo até aqui, Fernando
Byington Edydio Martins, dire-
tor executivo de Estratégia de
Marca e Comunicação Corpo-
rativa, acredita que essas ope-
rações, na maioria das vezes,
buscam preservar valor. "Quem
comprar vai pagar uma nota,
e qualquer um que olhar para
essa marca no Brasil vai per-
ceber que ela é muito valiosa.
Por isso, em todas as equações,
acho que nossa estratégia de
atuação será mantida. Mas é
claro que isso também depen-
derá muito de o banco compra-
dor ter ou não presença forte
no País", diz.

Ele destaca, contudo, a
complexidade do cenário. "É

uma negociação que ocor-
re concomitantemente em
vários tabuleiros, com re-
gras muitos diferentes",
completa. Por exemplo, se
o Barclays — terceiro maior
banco da Inglaterra — ad-
quirir o ABN Amro, será
o quinto maior do mundo,
com valor de mercado de
US$ 170 bilhões. Na disputa
também está o consórcio
liderado pelo Royal Bank
of Scotland, que inclui o
espanhol Santander e o bel-
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go-holandês Fortis. A oferta
do consórcio é superior em
cerca de US$ 10 milhões,
mas o Barclays alega que
sua proposta descarta a pos-
sibilidade de divisão do ABN
Amro — algo que se espera
do outro candidato.

Enquanto isso, como
pondera Martins, o braço
brasileiro da instituição
praticamente aguarda como
expectador, tentando man-
ter o melhor desempenho
possível. Daí a iniciativa da
nova campanha em mostrar
o banco como inovador no
conceito de comunicação,
ao propor a ação em vez de
simplesmente a discussão
a respeito da sustentabi-
lidade, conforme pontua
Júlio Ribeiro, presidente
do Grupo Talent. "Desde
o começo o Banco Real
sempre realizou um enorme
investimento nesses valores
e fez escola dentro da idéia
de sustentabilidade, a qual,
justamente por ser apoca-
líptica, virou modismo e é
seguida por outros."

Seguindo esse conceito,
os dois primeiros filmes, que
começaram a ser veiculados
no domingo, 13, devem ficar
no ar pelo menos por três
meses. O comercial "Nós,
os inquilinos" foi desen-
volvido com base em um
discurso sobre nossa estada
na Terra e a utilização que
fazemos dos recursos de
que dispomos. Inspirado
em uma crônica de Luís
Fernando Veríssimo, o tra-
balho apresenta depoimen-
tos de várias pessoas com as
mais diferentes ocupações e
termina com o slogan "Tem
um Banco se reinventando
junto com você".
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