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Obter escala de gestão, definir padrão, caracterizar e detalhar se resumem no Banco 
Santander na expressão “parametrização”.  
 
É sob esse conceito que a agência Talent vai coordenar um orçamento anual de R$ 150 
milhões para unificar a marca do Banco Real com a do Santander, processo que deverá 
consumir 18 meses e que terá início imediato, ficando visível para o público com os novos 
store plannings das cercas de cinco mil agências e postos de atendimento das duas instituições 
bancárias a partir do segundo semestre de 2010.  
 
A agência dos sócios Júlio Ribeiro, José Francisco Eustachio e Antonio Lino venceu a 
concorrência que envolveu seis agências (além da Talent, a Giovanni+DraftFCB, Ogilvy & 
Mather, Lew’Lara\TBWA e Euro RSCG Brasil). O briefing chave foi intitulado de “União das 
marcas”. O processo começou no final de janeiro e terminou na metade de julho. 
 
A primeira campanha dessa nova fase começa a ser veiculada nos canais de mídia no próximo 
dia 10 de agosto, como prevê o executivo Fernando Byngton Egydio Martins, diretor da área 
de estratégia da marca e comunicação corporativa do Grupo Santander Brasil. Porém, tanto a 
McCann Erickson quanto a Lew’Lara\TBWA continuam atendendo, respectivamente, ao 
Santander e ao Real por pelo menos mais três meses. Não é um prazo de 
“desincompatibilização”, na expressão de Martins, mas de otimização de um processo de 
branding que tem a ajuda de Ricardo Guimarães da Thymus Branding.  
 
A concorrência que definiu a Talent não tinha como foco ter apenas uma única agência. A ideia 
era manter a estrutura de três agências. Porém, Martins, que contou com oito executivos nas 
análises das propostas, dos quais dois do Santander de Madri, mudou de ideia no decorrer do 
processo seletivo. Para ele ficou claro que a união do Real com Santander deveria ter comando 
único.  
 
“Não trocamos de agência por trocar. Estávamos muito satisfeitos com todos os nossos 
fornecedores de publicidade, mas sentimos que era hora de fazer uma revisão devido ao 
momento pontual da fusão das marcas. Temos um público interno formado por 51 mil 
funcionários. O primeiro passo é motivar esse contingente para estarem aptos a tornar o 
Santander um banco referencial para o mercado, conhecer seus propósitos profundamente, 
gerar negócios e ideias. Com o funcionário engajado, consequentemente o cliente fica 
satisfeito. Em conjunto com o trabalho cultural, vamos à mídia motivar o público para exibir 
que nossos propósitos são o de ser líderes de mercado, referência na sociedade, entregar 
satisfação para o cliente, comprometimento social e deixar claro que o valor das ideias é 
essencial. O Santander quer fazer a diferença pela essência”, explicou Martins.  
 
A Talent poderá usar na comunicação interna a plataforma Altair que identifica a intranet do 
Grupo Santander. “O Santander é resultado de várias culturas bancárias, pois adquiriu ao 
longo do tempo o Bozano & Simonsen, Banespa, Banco Geral do Comércio, Noroeste e 
Meridional. O Real também cresceu com as aquisições do Bandepe, Pariban e Sudameris. 
Temos uma infraestrutura de tecnologia da informação que vai nos ajudar a gerar esse novo 
conteúdo cultural e a agência pode e deve usar isso. A Talent vai gerar a diretriz que será 
seguida por todos”.  Isso significa que agências como a Buzz, SunMRM, Garage Interactive e 
ID\TBWA e outros fornecedores de comunicação do Grupo Santander Brasil terão que alinhar 
seus projetos à estrutura que será desenvolvida pela Talent. 
 
Patrocinador da Fórmula 1, o Real será substituído na temporada 2010 da competição 
automobilística pelo Santander. Aliás, o grupo quer ser bem mais agressivo nas estratégias de 
mídia tanto que contou com a ajuda da Aquanima, empresa de compras de produtos 
terceirizados do banco espanhol, na concorrência. Ela se fundiu no País com a Produtora 
Digital. “A intenção é implementar maior agressividade nos planos de mídia. A competitividade 
de mercado é grande e temos planos audaciosos para a marca”, confirmou Martins. 



Na verdade, o processo de união das duas marcas já está em andamento. Tanto que as ações 
de comunicação de marketing do Real e as do Santander já apresentam a assinatura Grupo 
Santander Brasil. “Há alguns meses estamos nos posicionando como grupo. Não queremos 
causar nenhuma confusão com a nossa cadeia de clientes e colaboradores”, justificou o 
dirigente do banco espanhol, acrescentando que em princípio pretendia remunerar as agências 
convidadas para a concorrência, mas depois desistiu. “Não queríamos nada pirotécnico nas 
apresentações. A abordagem foi mais conceitual”. 
 
A Talent, que atendia o Banco Real há nove anos, entrou na concorrência com ar de 
perplexidade, afinal residia a dúvida sobre qual real motivação o cliente propunha para a 
revisão das suas agências. A saída, segundo Eustachio, foi envolver a equipe composta por 20 
profissionais da própria agência, de uma “ignorância providencial” para participar do processo. 
A única empresa terceirizada a compor o grupo foi a CO.R, da empresária Rita Almeida, na 
área de pesquisas mercadológicas e de comportamento. 
 
“Não poderíamos ter velhas respostas para não parecermos acomodados com a situação e nos 
repetirmos. Partimos do zero para sugerir algo muito novo até mesmo para nós”, resumiu o 
sócio da Talent. “Na década de 40, a Pan American World Airways encomendou à Boeing um 
projeto que tivesse capacidade para voar dos Estados Unidos à Europa sem escalas que 
resultou no modelo Clipper, que também permitia consertos dos motores em pleno vôo. Nesse 
caso do Santander, vamos corrigir a rota no plano de voo, mas dentro do foco estratégico 
proposto”, finalizou Júlio Ribeiro. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 3 ago. 2009, p. 3.  


