
Oprocesso de integração de duas empresas
passando pela exclusão de uma marca em
favor da outra, nem sempre se pauta por

critérios técnicos do ponto de vista de gestão de
marca. No setor financeiro, que vive um momento
de consolidação marcado por fusões e aquisições,
a história não é diferente. As associações mais
recentes foram a do Itaú com o Unibanco, a do
Banco do Brasil com a Nossa Caixa e a do Santan-
der com o Banco Real. Oficialmente, apenas o es-
panhol Santander se posicionou quanto ao futuro
da marca Real, que deve desaparecer como banco,
mas se manter ligada a produtos da instituição.

A descontinuidade de uma marca não é um
processo simples por causa do impacto mercado-
lógico que pode ter. "Existem muitos aspectos a
serem levados em consideração, como a avaliação
de qual marca tem melhor performance dentro
dos objetivos traçados, além de ser fundamental a
montagem de uma estratégia que preserve os con-
sumidores ao longo da retirada do mercado da-
quela marca", explica José Carlos Pereira, especia-
lista em marcas da Kriando Branding Design. Um
dos aspectos que pesam sobre a decisão, segundo
Pereira, é o fato de o comprador desejar que sua
marca prevaleça, independentemente de fatores
técnicos. "Do ponto de vista de gestão de marca,
muitas vezes o comprado tem mais apelo, mais
força de mercado do que a marca do comprador.
Medir adequadamente os ativos intangíveis, como
a marca, é fundamental nesse processo."

Em relação ao Banco Real, o especialista diz
que a marca do banco holandês tem mais for-
ça no mercado brasileiro do que a do espanhol
Santander. "No entanto, precisamos saber quais
os objetivos traçados pela instituição para ava-
l iar adequadamente a estratégia definida para as



marcas", pondera Pereira. O Santander deu a par-
tida, agora em agosto, em seu projeto de trans-
formar o Real em uma marca ligada a produtos,
não mais a banco propriamente dito. O primeiro
produto lançado de acordo com esse novo con-
ceito é um cheque especial que unifica um pro-
duto do Real, o cheque com dez dias sem juros, e
um do Santander, que é o parcelamento do saldo
devedor pela metade dos juros. "Esse produto,
com os nomes Realmaster e Santander Master,
marca mais um passo no processo de integração
dos bancos. A idéia é fazer um banco novo, com o
que há de melhor das duas instituições", explicou
Fábio Barbosa, presidente do Santander.

O nome Real associado a um banco deve co-
meçar a desaparecer em meados do ano que
vem. "Ainda não temos uma data precisa, mas, no
meio de 2010, devemos começar esse processo,
que manterá a marca Real, mas não mais como
um banco, decisão que reforça o compromisso do
Santander de absorver o que o banco tem de me-
lhor", afirma Fernando Martins, diretor-executivo
de Estratégia da Marca e Comunicação corporati-
va do Santander Brasil. O Real trabalhou por mui-
to tempo a idéia de ser um banco mais humano,
marcado por ações em favor da sustentabilidade,
e é exatamente o que o Santander quer absorver.
"A cultura e as práticas de gestão do Real serão
incorporadas durante esse processo e aumenta-
rão a oferta de bons produtos e serviços para os
clientes de ambas as organizações", explica Mar-

Carlos Danie l Coradi, presidente da EFC -
Engenheiros Financeiros & Consultores, lem-
bra que o Santander está mantendo um padrão
adotado nas aquisições globais que tem feito.
"Em todos os mercados, o banco espanhol ad-
quire marcas locais e, com o tempo, vai desa-
parecendo com elas", diz Coradi. "Foi assim
com o Banespa, comprado há alguns anos pelo
Santander. Por um tempo as duas marcas coe-
xist i ram, mas a estratégia do banco espanhol
se fez presente e o Banespa, que era muito for-
te, simplesmente desapareceu."

Outras duas definições envolvendo a continui-
dade de marcas tradicionais no setor financeiro
são aguardadas. O Itaú, que no ano passado se
fundiu com o Unibanco, ainda não se manifestou
em público sobre o futuro das marcas. No entan-
to, é dada como certa a permanência apenas da
marca Itaú, com o Unibanco lentamente sendo
retirado dos logotipos. A instituição não quis dar
informações sobre o assunto. "A expectativa é que
o Unibanco, com o tempo, simplesmente desa-
pareça como marca", diz Coradi. Outra aquisição
recente foi a da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil
(BB). Por enquanto, nada mudou, mas a tendên-
cia novamente é que o BB opte por descontinuar
a marca Nossa Caixa. O BB informou que não tem
ainda uma definição sobre o tema.

Leia também
a matéria
"Jovens lidam
melhor com
fusões e aquisi-
ções", publi-
cada no site
da Elap (www.
elap.com.br).
Para acessar o
texto, faça uma
busca pelo títu-
lo da matéria.

tins. "Queremos transferir os atributos da marca
Real para a marca Santander para transformá-la
na mais atrativa entre os bancos do País."

José Pereira, da Kriando Branding Design, faz
um alerta. "No caso de bancos, essa ilusão de ma-
nutenção de todos os clientes da instituição cuja
marca desaparecerá é de difícil sustentação. Isso
só ocorre se, de fato, a estratégia de descontinui-
dade de uma marca for associada a mudanças
que agreguem valor aos clientes do banco com-
prado, cuja marca será extinta. É preciso que eles
vejam valor na mudança."
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