
Grupo Santander: gestão única para duas marcas  

Empresa espanhola incorporou várias instituições financeiras no Brasil, mas executa sua 
política de cultura juntamente com a bandeira do Banco Real.  

Banespa, Sudameris, Meridional, Bandepe, Banco Real, ABN Amro – todas essas conhecidas 
marcas de Banco possuíam ativos que passaram a ser propriedade de um grupo espanhol 
chamado Santander, potência ibérica que tem suas unidades principais na Espanha, Reino 
Unido e América Latina. Em 2007 o grupo espanhol integrou o consórcio liderado pelo Royal 
Bank of Scotland, que fechou a aquisição de todo o ABN Amro por 71 bilhões de euros. Os 
ativos do ABN (que já era dono do Banco Real) foram repartidos e o Santander ficou com os 
negócios da Itália e Brasil, o que na época o situou na terceira posição do ranking das nossas 
instituições financeiras, agora ultrapassada com a fusão dos Bancos Itaú e Unibanco.  

Esse breve histórico visa situar o peso de um grupo que no ano passado utilizou seis empresas 
para investir R$ 1,4 milhão em projetos culturais com a chancela da lei Rouanet, mas que, 
independentemente dos recursos incentivados, promove atividades culturais que atinjam o 
entorno das comunidades onde atua.  

Mas embora o Banco Real continue funcionando como entidade própria, um comitê gestor 
único envolvendo Santander/Real aplica um gabarito de avaliação para projetos que queiram o 
apoio do Grupo, como explica Fernando Egydio Byington Martins, diretor executivo de 
Estratégia de Marca e Comunicação Corporativa do Grupo Santander Brasil. 

“Nosso objetivo é construir a percepção de nossas marcas junto às comunidades onde 
atuamos, seja em Porto Alegre; no Nordeste, (o Bandepe passou a ser também Banco Real), 
ou mercados naturais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais. E para isso é 
preciso haver coerência nos investimentos. Sempre que possível vamos investir em projetos 
que dêem relevância e projeção à nossa marca”.  

O Grupo Santander Brasil mantém três Institutos: o Instituto Cultural Banco Real, em Recife; o 
Santander Cultural em Porto Alegre e o Santander Cultural em São Paulo. Fernando Martins 
explica que a política cultural dos dois bancos estimula a itinerância, buscando alinhamento 
para que o movimento cultural nascido em Recife ou Porto Alegre possa transitar pelas praças 
de interesse do Grupo. 

 



Dezenas de ações foram apoiadas em 2008 com as marcas de Real e Santander. Séries de 
teatro, entretenimento, cinema, exposições levaram a chancela do Santander, enquanto o Real 
também apoiou exposições como o Japão 100 anos (O Japão em cada um de nós), o Museu de 
Arte Moderna de São Paulo e Rio, o Museu do Futebol, entre vários outros. 

Mas Fernando Martins admite que em função de questões complicadas como aquisição de 
ativos, variação de dólar e a instabilidade criada pelo momento internacional estimulam 
revisões, já que houve mudança na dinâmica financeira e isso pode afetar investimentos em 
todas as áreas.  

“Mas o que enxergo – diz Fernando – é também uma oportunidade para nos destacarmos 
ainda mais; para aparecer ainda mais”.  

SERVIÇO: Instituto Santander Cultural Porto Alegre: www.santandercultural.com.br. 
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