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A concentração de empresas no setor 
bancário expõe uma realidade peculiar. 
Marcas que por décadas conviveram com 
os consumidores e que se transformaram 
em valiosos ativos somem da mídia e das 
fachadas em questão de meses ou de 
poucos anos. Alguns dos exemplos mais 
recentes são o do Itaú com o Unibanco e 
o do Santander com o Banco Real. 

No caso Itaú Unibanco, ainda não há 
prazo para que um dos nomes se evapore 
do nosso dia-a-dia, mas, na visão de alguns 
analistas, não haverá compartilhamento de 
marca e o Itaú prevalecerá. O vice-presidente 
de marketing da instituição, Antonio Matias, 
limita-se a dizer que “todas as decisões futu-
ras serão técnicas e fortemente apoiadas nas 
expectativas e desejos dos clientes”. 

Quanto às agências de publicidade, 
Matias afi rma que “como as operações dos 
dois bancos continuam independentes, elas 
mantêm os seus papéis”. Embora a posição 
ofi cial seja a do nada muda, sabe-se que, 
enquanto os clientes começam a compar-
tilhar caixas eletrônicos, a comunicação do 
Unibanco já sofre alterações. Uma das pri-
meiras ações nesse sentido foi acabar com o 
slogan “Nem parece banco”, que soava como 
uma provocação às outras instituições. Em 
seu lugar retomou-se a assinatura do “banco 
único”. Também é um indicativo sobre qual é 
o lado mais forte da história o fato de todas 
as peças veiculadas pelas duas marcas em 
conjunto, desde o anúncio do meganegócio, 
levarem a assinatura da Africa — uma das 
três agências que atendem o Itaú (as outras 
são DPZ e DM9DDB). A F/Nazca S&S tem 
a conta do Unibanco.

Já a relação do Real com o Santander 
prevê o desaparecimento do primeiro até 
o fi m de 2010. Os dois iniciam neste mês 
o processo de interoperabilidade (que 
possibilita saques em quaisquer caixas 
eletrônicos das duas redes, pagamento de 
contas e consulta de saldos e extratos) — 
o qual teve seu piloto lançado em janeiro 
em 50 caixas eletrônicos de 18 agências 
das duas instituições fi nanceiras. 

Esse é o maior passo rumo à integra-
ção dos clientes dos dois bancos. Call 
centers, caixas das agências e internet 
banking também estarão integrados. Cer-
ca de cem funcionários estão envolvidos 
na condução desse processo.

No fi m do ano passado, foi veiculada a 
primeira campanha conjunta da marcas, 
“Natal do nosso mundo – Valorizando idéias 
por um mundo melhor”, com a assinatura 

Lew’Lara\TBWA e McCann Erickson). 
“Já estamos comprando mídia de forma 
integrada em alguns veículos como Globo, 
Editora Abril e Editora Três”, afi rma o di-
retor de estratégia de marca e marketing 
do Santander, Fernando Egydio Martins. 
A consultoria Thymus Branding, que já 
atendia o Real, continua trabalhando com 
o grupo. Já a Ogilvy deixou o portfólio de 
agências do Santander.

Posicionamentos
Diante do clima de “tudo que é sólido 

desmancha no ar”, impõem-se as pergun-
tas: afi nal, o que acontece com os atributos 
construídos por essas instituições durante 
toda a sua existência quando chega a hora 
de sumir do mapa? Para onde vai a forte 
ligação com o cenário cultural alinhavada 
pelo Unibanco? Ou o posicionamento de 
banco sustentável competentemente 
articulado pelo Banco Real? “O nome de 
um banco é importante, mas não é tanto. 
O mais importante são os atributos da 
marca e poder transferir esses valores ao 
Santander”, afi rma Martins.

Para alguns consultores do mercado, 
porém, a transferência dos valores nem 
sempre se dá de forma tão simples. Gilson 
Nunes, presidente da Brand Finance para 
a América do Sul, adverte que não há por 
que sustentar um posicionamento se este 
não se encontra no DNA da marca a ser 
mantida. E, em essência, Real e Santander 
são bem diferentes. Enquanto o banco 
brasileiro se dedicou a abraçar a bandeira 
dos indicadores socioambientais, o espa-

Para onde elas foram?
Confi ra o que aconteceu com algumas marcas após processos de venda e fusão 

Banespa ABN-Amro Bank Sudameris Bamerindus BankBoston Nossa Caixa Banerj 

Adquirido pelo 
Santander em 
2000, deixou de 
existir em 2006.

O banco holandês comprou 
a marca Real em 1998, mas 
nunca conseguiu se impor a 
ela por aqui. Virou ABN-Amro 
Real e, com a compra da 
instituição pelo Santander, 
vai sair do mapa brasileiro.

Também comprado 
pelo ABN, levou 
quatro anos para 
se absorvido pelo 
banco, em um 
processo que chegou 
ao fi m em 2007.

O banco foi comprado 
pelo HSBC em 1997 e 
a marca desapareceu 
totalmente em 
outubro do ano 
seguinte.

O Itaú comprou os ativos do banco em 2006 
e, como parte do contrato, em duas semanas 
tirou o nome das fachadas das agências. 
Explica-se: a marca BankBoston não fazia 
parte do negócio e segue como propriedade 
do Bank of America. Se, por acaso, a instituição 
decidir relançá-la no País, pode fazê-lo.

A marca adquirida 
pelo Banco do 
Brasil deve deixar 
de existir em 
cerca de um ano.

Foi comprado pelo 
Itaú em 1997 no 
primeiro leilão de 
um banco público. A 
marca desapareceu 
sete anos depois.

Quando as marcas desaparecem
Fusões e aquisições no setor de bancos mostram uma nova e implacável realidade desses importantes ativos
Paula Ganem e Sandra Silva

do Grupo Santander. Do ponto de vista con-
tábil, a fusão das empresas ocorre a partir 
de abril ou maio, quando desaparecerem 
as duas pessoas jurídicas, com a integração 
dos CGCs sob a marca Grupo Santander 
Brasil. Mas, sob a ótica operacional, a total 
sinergia não é tão simples. 

O desaparecimento da marca Real 
ocorre após fortes investimentos em mídia 
do holandês ABN Amro Bank, que o havia 
adquirido em 1998. A instituição iniciou, na 
década de 2000, a transformação do Banco 
Real brasileiro em uma instituição fi nancei-
ra apoiada na política da sustentabilidade, 
com oferta de fundos de investimento que 
privilegiavam empresas politicamente res-
ponsáveis, contratação de funcionários de 

diversas etnias e manutenção de ONGs na 
carteira de fornecedores. 

Há alguns meses, tornou-se constante 
a frase de executivos do banco de que 
o Santander resultante da fusão das 
duas instituições será o melhor dos dois 
mundos. Uma das práticas adotadas na 
nova gestão é reunir clientes de ambos 
os bancos para a discussão conjunta de 
práticas de sustentabilidade e do papel 
das ONGS na sociedade. O plano de ex-
pansão do Santander no Brasil até 2011 
engloba 400 novas agências de bandeira 
única em todo o País.

A compra de mídia do Grupo San-
tander também está unificada, com 
coordenação das três agências (Talent, 
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nhol manteve o foco no lado operacional 
e na efi ciência comercial. “É preciso ser 
fi el à sua própria estratégia”, diz Nunes. 
“O Santander não vai mudar seu posicio-
namento global por causa do Real.” 

Na visão do consultor, o natural é que 
as características do Real se esvaziem 
gradualmente até que se diluam por in-
teiro — como na lei da natureza, segundo 
a qual para construir é preciso destruir. 
“O sacrifício de quebrar a marca do Real 
é pequeno perto do benefício para o 
Santander.” 

Existem, porém, riscos quando se 
passa por um ciclo como esse. O primeiro 
é que se rompa o “pacto” que existia com 
os clientes da instituição em processo de 
extinção e que parte deles rume em busca 
de outros bancos condizentes com seus 
ideais e/ou necessidades. Outro perigo 
iminente no caso de um banco global que 
se apossa de um nacional é não conseguir 
se conectar com a cultura do mercado 
local. Para Nunes, é o que acontece, por 
exemplo, com o HSBC — que no Brasil 
adquiriu o Bamerindus. “Trata-se do banco 
de maior presença global, mas aqui ele não 
consegue alavancar clientes”, opina.

Mas a dissipação de marcas não é um 
fenômeno que ocorre apenas no setor 
bancário. No mercado brasileiro de te-
lefonia celular também desapareceram 
inúmeras marcas e nomes de empresas 
(entre elas, Telesp Celular e BCP) com 
a estatização das teles fi xas e celulares, 
dando lugar às superteles nacionais (Vivo, 
Claro, Oi, TIM e Telefônica). Atualmente, 
a Brasil Telecom também está em proces-
so de incorporação pela Oi.

Perdas e ganhos 
O desaparecimento de uma marca ou 

produto pode não signifi car necessaria-
mente prejuízos para a nova empresa ou 
clientes. “Não é possível afi rmar que há 
perda do dinheiro investido na marca ou 
produto porque o empresário pode ter 
obtido o retorno do investimento durante o 
período de funcionamento da empresa. E se 
conseguir transferir os clientes e as vendas 
de produtos também não haverá perdas, 
mas é difícil que 100% dos clientes migrem 
para a nova empresa”, afi rma o sócio con-

sultor da Top Brands, Marcos Machado.
A continuidade da marca adquirida 

por outra empresa só faz sentido se for 
complementar ao portfólio da companhia. 
Mas a sinergia de custos e operações 
é uma opção tentadora demais para as 
empresas e uma tentativa de alavancar 
rentabilidade. 

Há ainda fatores jurídicos e de concen-
tração de mercado que podem infl uenciar 
esse fi m. Um case é o da aquisição da mar-
ca Kolynos (Anakol) pela Colgate-Palmo-
live. “O Cade (Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica) não permitiu a 
continuidade da marca Kolynos, então a 
Colgate criou a Sorriso. A fusão da Nestlé 
e da Garoto também foi vetada pelo Cade 
porque criaria grande concentração no 
mercado de chocolates”, afi rma Machado. 
A questão da fusão entre Nestlé e Garoto 
continua na Justiça.

Outro case é o da marca global Electro-
lux, que adquiriu a brasileira Prosdócimo. 
Segundo o presidente da GAD, Luciano 
Déos, as marcas têm uma relação emo-
cional, de valor e interatividade com o 
consumidor. “Com o fi m dessas marcas as 
pessoas fi cam órfãs e viúvas, mas ninguém 
vai deixar de consumir um produto ou usu-

Mercado em constante movimento
Em um mercado em constante muta-

ção, é preciso conviver com a realidade de 
que não existem posições consolidadas. O 
Bradesco, que até outubro de 2008 era o 
maior banco privado do País, acordou na 
primeira segunda-feira de novembro com 
a notícia da união do Itaú com o Unibanco 
e agora tem de lidar com o Santander no 
seu encalço. 

Diante desse cenário, já há também 
pelo menos mais uma morte anunciada: 
a da Nossa Caixa, comprada pelo Banco 
do Brasil em novembro do ano passado. 
As constantes mudanças põem em xeque 
as estimativas de valor de marca, que se 
tornaram uma mania no setor corporati-
vo. Afi nal, se as marcas valem tanto, qual 

o sentido de tirá-las de circulação? José 
Roberto Martins, diretor-fundador da 
consultoria GlobalBrands, explica que o 
valor da marca não é estático nem pode 
ser analisado isoladamente. Ele muda de 
acordo com o contexto. 

Um exemplo vem da negociação 
pela compra do Banespa, em 2000. Nas 
propostas cegas, o Santander ofereceu 
R$ 7 bilhões pelo banco. A segunda 
maior proposta foi de R$ 2 bilhões. Os 
concorrentes consideraram a oferta do 
vencedor exorbitante. “Mas, para o San-
tander, o Banespa valia mais do que para 
os outros bancos”, avalia o consultor. 
“Ele estava pagando não só pela marca, 
e sim por uma posição no mercado. A 

carteira de clientes do Banespa deu ao 
Santander uma economia de tempo para 
se desenvolver no País.”

Uma marca pode ser mantida se de 
fato ela trouxer um ingrediente novo 
para a instituição mais forte. Quando 
comprou o BBA, em 2002, por exemplo, 
o Itaú preferiu manter a marca. “Ela é 
forte no segmento corporate e não con-
corre com a maior parte das operações 
do Itaú”, diz Martins. As apostas são 
de que o banco deve manter também o 
nome Fininvest, braço de fornecimento 
de crédito do Unibanco, em detrimento 
de sua marca própria para o segmento, 
a Taií. A lei que impera, mais uma vez 
como na natureza, é a do mais forte.

fruir serviço. As relações com as marcas 
são relações de consumo”, afi rma Déos. 

Com o desaparecimento de uma 
marca, a rejeição ou aceitação da nova 
dependerá muito mais da imagem que 
a empresa compradora tem perante os 
consumidores do que propriamente da 
qualidade de serviços e produtos. “Se a 
empresa compradora tem uma imagem de 
confi ança, proximidade e respeito, a fusão 
irá bem porque as pessoas estão fi cando 
mais acostumadas a fusões e aquisições 
no mundo globalizado. Mas se o setor for 
de prestação de serviços, a relação é one 
to one e é ainda mais delicada”, diz a sócia 
da CO.R Inovação, Rita Almeida.

Algumas marcas adquiridas passam 
por reformulações na nova companhia, 
como ocorreu com a Dunchen (comprada 
pela Parmalat). As embalagens da linha de 
biscoitos foram modernizadas. Há também 
cases em que as duas marcas não desapa-
recem. Um exemplo foi a Autolatina, joint 
venture entre Volskwagen e Ford, que 
não resultou no fi m das marcas durante a 
vigência do acordo. E de Antarctica e Brah-
ma, na criação da internacional Ambev.

Multinacionais também têm enxugado 
o portfólio de marcas nos últimos anos. 

A Unilever, por exemplo, diminuiu o seu 
portfólio para 50 marcas na tentativa de 
fortalecer as globais e ganhar escala na 
produção. E há ainda as híbridas. Após 
a aquisição da Cica, a Unilever criou a 
KnorrCica, com o objetivo de destacar a 
imagem da Knorr em outro nicho, além da 
fabricação de caldos de carne e galinha. 
Às vezes também ocorre a substituição de 
produtos, como o sabão em pó Campeiro, 
que saiu de linha para dar lugar ao Surf.

Há pouco menos de um mês, a GAD 
lançou a nova marca QuantiQ para opera-
ções da Ipiranga Química, dois anos após 
a aquisição do Grupo Ipiranga por Ultra, 
Braskem e Petrobras. O Ultra seguirá 
com a marca Ipiranga em distribuição e a 
Petrobras converterá postos Ipiranga na 
bandeira BR. Era necessário, no entan-
to, criar uma marca independente para 
operações de petroquímica e química 
(Ipiranga Química) comandadas pela 
Braskem para substituir o nome Ipiranga, 
com 60 anos de tradição. O nome criado 
vem do latim quantum (quantidade). 
“Fizemos um trabalho de lançamento da 
nova marca com os funcionários e trade, 
em eventos e campanha publicitária da 
QuantiQ”, conta Déos.
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