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Como o Banco Real – mesmo vendido para o espanhol Santander – consegue 
manter alto o clima de satisfação de seus funcionários 

 

 
FUSÂO CULTURAL 
 
Barbosa diz que a união com o Santander criará oportunidades, “inclusive no 
exterior” 

Quando os funcionários do Real souberam no ano passado que o banco seria 
vendido, a sensação da maioria foi de estar assistindo à reprise de um filme antigo. 
Dez anos atrás, muitos deles tinham passado pela mesma experiência, durante a 
fusão com o banco holandês ABN Amro. Agora era a vez dos espanhóis do 
Santander. Em 1998, eles ficaram inicialmente muito apreensivos. O que 
aconteceria com seus empregos? A cultura interna mudaria? Eles iriam se adaptar? 
Para o clima não desandar a ponto de afetar os negócios, o Real adotou a 
estratégia da transparência. O executivo Fábio Barbosa, no ABN desde 1995, 
assumiu a presidência em novembro de 1998 com a missão de promover a 
integração das duas culturas. Barbosa manteve o pessoal informado sobre as 
mudanças – costumava responder a todas as dúvidas dos empregados. Quatro 
anos depois, em 2002, o Real ABN Amro conseguia pela primeira vez a classificação 
entre as 100 Melhores Empresas para Trabalhar. Isso mostra que, pelo menos no 
aspecto de gestão das pessoas, o trabalho foi bem feito.  

Neste ano, a pesquisa das melhores empresas para trabalhar foi feita poucos meses 
após a aprovação da venda para o Santander. Empresas que passam por mudanças 
desse tipo costumam apresentar queda de desempenho na pesquisa. É comum que 



o clima de insegurança – dada a incerteza natural sobre o futuro – tome conta do 
ambiente. No Real, aconteceu o contrário. O banco melhorou em quase todos os 
quesitos e chegou ao sexto lugar da lista. E está entre as empresas mais 
procuradas para trabalhar: recebeu mais de 170 mil currículos, atrás apenas de 
Bradesco e Itaú.  

Manter o bom ambiente de trabalho num momento de instabilidade como este não 
é tarefa fácil. Exige empenho da área de recursos humanos, dos líderes diretos e de 
seus principais executivos. Nesse caso, a experiência do presidente Fábio Barbosa 
na fusão de 1998 está novamente sendo útil. Além de se manter à frente do Real, 
ele assumiu o comando do Santander no país. Terá mais uma vez o desafio de unir 
duas culturas diferentes.  

E põe diferentes nisso. O Santander é um banco espanhol, dirigido por uma família, 
os Botíns, a mais rica da Espanha. Tem uma fama de atuação agressiva nos 
mercados em que atua. No Brasil, por exemplo, criou o cartão de crédito com juros 
mais baixos. Foi também o primeiro banco a lançar o crédito imobiliário com taxas 
prefixadas (em que você já sabe o valor da última prestação desde a assinatura do 
contrato). O objetivo era atrair mais clientes.  

O Real, por sua vez, sob o comando de Barbosa, apostou na imagem da 
responsabilidade social e ambiental. Terceiro maior banco privado do Brasil, com 
ativos de cerca de R$ 160 bilhões, o Real desenvolveu uma das políticas de 
sustentabilidade mais estruturadas do mercado. Criado há dois anos, seu Conselho 
de Sustentabilidade conta com a participação de todas as vice-presidências e 
diretorias. Atualmente, mais de 400 funcionários do banco se dedicam 
exclusivamente a aspectos relacionados à sustentabilidade. Até incorporou a 
avaliação social e ambiental para concessão de créditos às empresas. Mesmo os 
bônus dos executivos estão atrelados a metas sociais e ambientais do banco.  

As duas instituições financeiras têm em comum a busca pela inovação, mas em 
áreas diferentes. O Santander tem a atenção voltada principalmente para práticas 
inovadoras de mercado. O Real, para captar novas tendências sociais – que 
reforcem sua imagem de um banco alinhado com o espírito do tempo.  

A estratégia de Barbosa para manter o pessoal calmo e focado no trabalho é a 
mesma de quando o Real foi comprado pelo ABN Amro: comunicação ágil e total 
transparência. Barbosa tratou do assunto abertamente em seu blog, canal criado 
em maio de 2007 e que recebe em média 7 mil acessos de funcionários por mês. 
Fez o mesmo durante as reuniões mensais que promove com cerca de 30 
empregados. O presidente queria que as informações chegassem quanto antes a 
todas as agências da rede e pediu apoio de seus diretores. A ordem era não 
esconder informações. 

“Barbosa trata da venda abertamente em seu blog,  
 
que recebe 7 mil acessos de funcionários por mês “ 

Além de saberem das mudanças pelos canais formais de comunicação, os 
funcionários foram orientados a procurar a área de recursos humanos, a ouvidoria 
ou seus gestores para conversar caso ainda ficassem com alguma dúvida. Cerca de 
3 mil empregados tomaram essa iniciativa. Mas as dúvidas estavam mais 
relacionadas a questões práticas do que aos negócios. “A maioria queria saber se 
iria mudar a previdência privada ou o dia do pagamento”, diz Mônica Cardoso, 
diretora de recursos humanos do Real.  



Atentos à fase de mudanças e apostando na insegurança das pessoas, grupos 
concorrentes tentaram “roubar” talentos do banco. A maioria resolveu ficar e dar 
seu voto de confiança ao Real. “Não tivemos um turnover (rotatividade) acima do 
normal”, afirma Mônica Cardoso. “Algumas pessoas saíram porque estavam mesmo 
preocupadas, mas não houve nenhuma debandada”. Ao contrário. Muita gente 
continua querendo trabalhar lá. O número de inscritos para o programa de trainees 
do Real neste ano bateu o recorde. Foram mais de 20 mil concorrentes – 2 mil a 
mais que em 2006. A psicóloga Luiggia Cestari, de 25 anos, foi uma das aprovadas 
no processo. Ela morava em Porto Alegre e se mudou para São Paulo para começar 
vida nova no Real. Trabalha na área de recursos humanos do banco e diz que suas 
expectativas foram superadas. “Sempre ouvia as pessoas elogiar o Real e falar de 
sua transparência e de seu esforço voltado para a sustentabilidade”, diz. “Essa 
mudança representa uma grande oportunidade profissional e oferece uma chance 
de aprendizado muito importante.”  

Para o presidente Fábio Barbosa, isso mostra que a estratégia do banco de 
comunicação ágil e transparente foi acertada. “Após a confirmação do negócio com 
o Santander, nossos funcionários tiveram espaço para expor suas dúvidas e à 
medida que tínhamos as respostas nós compartilhávamos”. O executivo diz que 
manterá a mesma filosofia à frente do Santander. “A meta é fortalecer ainda mais 
nossa estrutura comercial e operacional. São dois grandes ativos que, combinados, 
podem fazer uma enorme diferença. Não estamos falando de sobreposição das 
culturas, mas sim de combiná-las”.  

Juntos, Santander e Real formam um grupo de mais de 55 mil funcionários, com 8 
milhões de correntistas e outras 500 mil contas de pessoas jurídicas. Segundo 
Barbosa, o maior desafio agora é fazer com que dessa fusão surja um banco mais 
forte, eficiente e competitivo. Para que as novas etapas do processo de integração 
sejam bem-sucedidas, ele diz que precisará contar com gente motivada e 
mobilizada. “Novas oportunidades profissionais serão geradas, inclusive com 
perspectivas de desenvolvimento no exterior”, afirma o executivo. “Durante os 
últimos dez anos, nós construímos no Banco Real uma cultura muito forte, um jeito 
sustentável de fazer negócios que permeia nossa organização e nos coloca entre as 
marcas mais admiradas entre os bancos brasileiros. Participar desse novo desafio é 
um elemento de atração e motivo de empenho para os funcionários”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Época, n. 536, p. 90-92, 25 agosto. 2008. 

 


