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A estratégia de integração dos bancos Santander e Real está em pleno andamento, com 
medidas que aproximam a rede de agências, plataformas tecnológicas e políticas de produtos e 
recursos humanos. O ápice desse processo na área de gestão de marcas, no entanto, está 
previsto para o segundo semestre de 2010. É nessa época que o Grupo Santander Brasil, que 
adquiriu o Real no ano passado, planeja iniciar o processo de substituição da marca da 
companhia adquirida, adotando a partir daí apenas o nome Santander. Não há previsão, por 
enquanto, de mudanças no atendimento publicitário. Lew,Lara e Talent, agências do Banco 
Real, e McCann Erickson, do Santander, continuam a exercer seus trabalhos normalmente.  
 
Fernando Martins, diretor-executivo de gestão de marcas do Grupo Santander Brasil, faz 
questão de esclarecer que não se trata de "morte da marca Real" e que o processo de 
substituição será feito de modo cuidadoso e "sem rupturas".  
 
Demonstração disso é que, embora a idéia seja tirar de circulação o nome Real depois de 
2010, os "valores dessa marca serão incorporados pelo Santander". "A intenção é iniciar o 
processo de substituição no segundo de 2010. É importante destacar que vamos unir o melhor 
dos dois mundos", afirma Martins. "Essa estratégia faz parte de plano do Santander para se 
mostrar como uma organização global forte", reforça.  
 
Aproximação  
 
Um pequeno exemplo da postura de que fala Martins é que os conceitos de sustentabilidade - 
aos quais o nome Real é muito atrelado - passam a nortear toda a operação do Santander. Por 
isso será lançado em breve um projeto de uso de papel ecologicamente correto, que será 
certificado, para atestar que todo processo de produção dos papéis utilizados pelas duas 
instituições segue os preceitos de sustentabilidade.  
 
Pela avaliação de Martins, a marca Real é muito associada justamente à idéia de 
sustentatibilidade e qualidade do atendimento, enquanto o Santander tem um apelo muito 
forte de inovação.  
 
Martins é da equipe que acompanha há anos Fábio Barbosa, então presidente do Banco Real 
que agora exerce o mesmo posto do Grupo Santander Brasil, num dos raros casos em que o 
comando permanece nas mãos de um profissional oriundo da corporação adquirida.  
 
Com ativos totais de R$ 269,6 bilhões e R$ 208,1 bilhões de captações totais, que incluem 
recursos de terceiros administrados - R$ 122,7 bilhões em depósitos e R$ 85,4 bilhões em 
fundos de investimentos-, o Grupo Santander Brasil possui mais de 8 milhões de correntistas 
ativos. Sua rede é composta por 3.551 pontos-de-venda, entre agências e postos de 
atendimento.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C6. 


