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Em pleno processo de alinhamento entre Santander e Real, o Grupo Santander a cada dia 
tem de optar sobre o que de melhor de cada banco deve prevalecer. Paralelo a isso, 
investimentos são feitos para que em 2010 a marca Real saia de cena e dê espaço para um 
Santander mais fortalecido. O diretor executivo de estratégia da marca e comunicação 
corporativa do grupo, Fernando Martins, fala dos planos e apostas da instituição para 
atingir a meta de ser o melhor e maior banco do País.  
 
Recentemente, o presidente mundial do Santander, Emilio Botín, reafirmou sua 
confiança no País em meio à crise e anunciou que investirá R$ 2,558 bilhões nas 
operações brasileiras até 2010, ano em que a marca Real deve sair de cena. Que 
peso esse investimento terá na comunicação da marca? 
 
Esse dinheiro será destinado à abertura de 400 novas agências e melhora dos produtos e 
serviços prestados aos clientes.   Ainda dentro desse investimento está o de R$ 1,06 bilhão 
destinado à compra da nossa nova sede na capital paulista (Torre São Paulo). Com todas 
essas ações, esperamos atingir a meta de manter o melhor de dois mundos, que é o que 
reforçamos em nossa campanha. Se der certo, estarei aqui em 2011.   
 
O Santander acaba de comprar o Tokio Marine Vida e Previdência. Existem planos 
de novas aquisições? 
 
Não há nada em vista. O nosso foco agora está na integração e fortalecimento das duas 
operações. 
 
Quanto será o investimento de marketing este ano? 
 
Não podemos divulgar esse valor. O que posso dizer é que o ‘bolo’ cresceu muito com a união 
dos dois bancos. As duas marcas tiveram ganhos de investimentos. Em alguns casos, já 
contamos com ações integradas de comunicação, focando determinados produtos e buscando 
potencializar os resultados.  
 
Como já foi falado, a unificação das marcas Real e Santander deve ocorrer de forma 
gradativa até 2010. Entretanto, um importante passo foi dado há quatro semanas, 



com a junção das operações bancárias. Qual o retorno que a marca já teve e espera 
ter com essa medida? 
 
Na verdade, todas as agências serão modificadas e integradas no segundo semestre de 2010. 
Mas já podemos ter uma ideia do que isso representará, uma vez que tivemos um retorno 
muito positivo com a integração das operações bancárias. Existem melhorias sendo realizadas 
a todo momento. O que observamos até então é o entusiasmo dos clientes e dos 
funcionários. As pessoas parabenizam a ação. É muito gratificante.  
 
Com a marca Santander prevalecendo sobre a do Real, de que forma acontecerá a 
transferência de investimentos na comunicação de uma para outra? 
 
Neste ano, a marca Santander detém 60% dos investimentos, enquanto que o Real está com 
40%. Já no primeiro semestre de 2010, essa proporção mudará para 70% (Santander) e 
30% (Real). Mas, enquanto o Real existir, garantiremos a entrega de todos os serviços e 
produtos. 
 
Como essa mudança movimentará a agenda de campanhas? 
 
Há uma série de ações que envolvem a integração das marcas. Em abril, teremos um 
concurso de talentos da maturidade, que contará com a participação dos dois bancos. 
Estamos tentando unir os atributos das duas marcas nas ações. Precisamos fazer escolhas o 
tempo todo, deixando sobressair o que há de melhor em cada um dos bancos. Um exemplo é 
o do patrocínio do Museu do Futebol no ano passado, que no início levaria o nome do Real, 
mas por conta da Copa Santander Libertadores, a proximidade com o esporte fez com que 
optássemos pelo Santander no patrocínio. Já no Dia Internacional das Mulheres tivemos uma 
campanha para cada um dos bancos, enquanto que para divulgar Seguros fizemos uma ação 
integrada. A estratégia é utilizar o ‘guarda-chuva’ da marca de acordo com a oportunidade, 
considerando o apelo e vínculo comercial de cada marca.  
 
Hoje o Real conta com Talent e Lew'Lara\TBWA no atendimento da conta 
publicitária, e Santander com a McCann Erickson. O controle das contas deve ser 
concentrado? De que forma e quando? 
 
Já está tudo meio misturado. Agora, o futuro a Deus pertence. Estamos muito satisfeitos com 
o trabalho das três agências. Trocamos ideias, sentamos e discutimos o plano de estratégia, 
as campanhas e a compra de pacote de mídia. Às vezes, fazemos uma concorrência entre 
elas para escolher qual vai desenvolver determinada ação. Mas não há muitos limites. Se a 
McCann cria uma coisa boa, a Talent também pode usar. O banco também se envolve muito 
no processo de criação. 
 
Qual agência está há mais tempo com o grupo? 
 
A Lew'Lara está há 11 anos, a Talent, sete e a McCann, quatro. 
 
O Real é conhecido pelo conceito de sustentabilidade. Já o Santander tem toda essa 
presença global e comunicação mais agressiva. Como será trabalhada a integração 
dessas distinções? 
 
Sabemos quais atributos de cada marca são estritamente complementares. Temos um 
conselho que discute a integração, além de diversos fóruns, que analisam o que há de melhor 
e como cada programa ou produto será trabalhado em cada banco e o que ficará de cada um. 
Existe um conselho de sustentabilidade, por exemplo, só para aprofundar e discutir as ações 
nessa área.  
 
Surgirá uma terceira via, um novo posicionamento? 
 
Sim. Inovar para liderar. Já estamos buscando isso em nossas ações. 
 



O portal Universia, voltado ao público universitário, deve se tornar autossustentável 
em 2010, com pequena participação do banco. Isso indica uma nova postura? 
 
Ambos os bancos estão envolvidos com o público universitário. O Real há mais tempo (30 
anos), mas o Santander também tem uma forte atuação nesse setor, inclusive com o portal 
Universia, que é motivo de orgulho para o grupo. Essa atuação será uma constante e 
continuará crescendo.  
 
Este ano o grupo deve ocupar a nova sede na zona sul de São Paulo, 
empreendimento avaliado em uma cifra bilionária. O que isso representa para a 
marca? 
 
Orgulho e satisfação. Do prédio temos uma visão de 360º da cidade de São Paulo. Vamos 
integrar 7 mil pessoas em um mesmo espaço, que possui toda a estrutura. Isso significa 
agilidade. Hoje trabalhamos (Real e Santander) em dez prédios. Com a mudança, esse 
número deve ser reduzido a dois, pois o prédio de Santo Amaro também deve continuar a 
operar.  
 
Quais as principais metas do Santander no Brasil? 
 
São quatro ambições estratégicas. Queremos ser o melhor banco no Brasil, e isso inclui ter os 
melhores funcionários e ser o melhor empregador. Também desejamos ter a melhor 
performance para os acionistas; ser o banco que mais ofereça satisfação aos seus clientes e a 
marca mais desejada e querida no Brasil.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 23 mar. 2009, p. 19.   


