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Banco diz que está na fase de consolidação da imagem e anuncia campanha de pelos 150 
anos, em março. Tem bancos que já têm a imagem para lá de consolidada no Brasil e que 
encontram-se numa fase de marketing mais avançada. 
 
Ou seja, as estratégias vão além da mídia de massa, como nos casos de Bradesco e Itaú. 
Outros, estrangeiros e alguns com pouco tempo de atuação no País, precisam de uma 
divulgação mais intensa da marca, exemplo do Santander, que depois de adotar a figura de 
jogadores brasileiros numa campanha de marketing grandiosa, vai trabalhar uma propaganda 
institucional, pelos 150 anos da empresa.  
 
O Santander, para reforçar o aspecto de brasilidade, escolheu ainda o piloto Bruno Senna, que 
corre na Fórmula GP2, para investir, valor que não revela. A instituição financeira será o 
patrocinar master do piloto, que conta também com o apoio de outras empresas como 
Embratel, AGF e Carglass. "Já estamos em 40 países, não somos apenas um banco espanhol", 
diz o VP de marketing e segmentos pessoa física, Armando Pompeu. Lembrando que o 
Santander deverá fazer a sua estréia no futebol - será no futuro patrocinar master da Copa 
Libertadores da América, assunto que não comenta.  
 
No caso do patrocínio a Bruno Senna, é a primeira vez que a empresa investe aqui num atleta 
individualmente; com a marca Banespa, há tradicional presença no vôlei. Fora do País, o 
Grupo Santander anunciou o patrocínio oficial da escuderia McLaren, da Fórmula 1, na qual 
corre o piloto espanhol Fernando Alonso. Durante cinco anos, o banco poderá usar a imagem 
dos carros da escuderia e de Alonso para divulgar seus produtos e serviços.  
 
"Para o Santander, os atributos da Fórmula 1 têm a ver com os valores que a companhia 
pretende divulgar", comenta Armando Pompeu.  
 
Haverá, inclusive, uma campanha para mostrar o novo patrocinado pela instituição financeira, 
que segundo Pompeu estará na mídia de massa - TV, rádio, jornal, revistas, etc. Em março, no 
entanto, o Santander estréia uma campanha para falar dos 150 anos da empresa. A ação de 
marketing, institucional, deverá ficar no ar durante um mês, comandada pela agência 
Ogilvy&Mather, que assina a campanha fora do Brasil.  
 
Depois, em abril, o Santander apresenta uma outra campanha, assinada pela McCann-
Erickson, que mescla posicionamento de marca com produtos do banco. "Apesar de a 
divulgação da marca ser a nossa prioridade, não adianta ficar apenas nisso. É preciso mostrar 
nosso envolvimento com o País, mas também os produtos que oferecemos", pontua Pompeu.  
 
O executivo de marketing conta que, para o Santander, este momento de construção de marca 
deverá durar até o fim deste ano, com algum trabalho em 2008. "Depois, vamos diversificar 
mais", comenta. O Santander é o patrocinador master da novela das 21 horas, na Rede Globo. 
O contrato é feito por temporada, não por trama. "No ano passado, apenas 3% das pessoas 
que entrevistamos numa pesquisa sabiam falar o que era o Santander. Com os investimentos, 
ao fim de 2006, conseguimos ter uma campanha top of mind", comemora o VP.  
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