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A agência Talent apresentou ontem a nova campanha publicitária do banco Santander, com 
enfoque no novo posicionamento do banco para o mercado brasileiro e na extinção da marca 
Real. Com o conceito "Vamos Trabalhar Juntos", a campanha será lançada no próximo 
domingo, no intervalo comercial do Fantástico, na Rede Globo. "A campanha enfoca as 
pessoas, procurando mostrar uma visão de como elas querem se relacionar com o mundo e 
como o banco pode ajudá-las na realização de seus projetos pessoais", explica José Eustáchio, 
sócio-diretor da Talent.  
 
A agência é responsável pela administração da verba publicitária do banco, que desde o início 
da integração com o Real, em julho do ano passado, anunciou investimentos de R$ 150 
milhões em ações de marketing e mídia no Brasil. Em 2008, os dois bancos investiram, 
somados, R$ 140,5 milhões. O valor pode chegar a R$ 170 milhões se se considerar a verba 
que será destinada a ações na internet.  
 
A verba prevista para 2010 inclui investimentos em compra de mídia, mais ações na internet e 
patrocínios esportivos, como à Copa Santander Libertadores, além de ações ligadas ao piloto 
Felipe Massa no País, por conta do patrocínio mundial do banco à equipe Ferrari. Também 
inclui patrocínio ao programa "CQC", da Rede Bandeirantes.  
 
O novo conceito da campanha será apresentado em quatro filmes, que irão ao ar nas principais 
emissoras de televisão aberta, fechada e cinema, além de peças para a mídia impressa e 
internet. Saem de cena atores globais e locutores e entram em cena empresários e líderes de 
projetos sociais, como Walter Mancini, do restaurante Famiglia Mancini, em filme que mostra 
um projeto de revitalização da Rua Avanhandava, na cidade de São Paulo, e José Junior, o 
criador do grupo social AfroReggae. "Procuramos preservar os atributos e serviços ligados ao 
Real, como sustentabilidade e apoio ao empreendedorismo", ressalta Fernando Martins, vice-
presidente de Marketing do Santander, a mesma posição que ocupava anteriormente no Banco 
Real.  
 
O conceito também será aplicado aos canais de comunicação do banco em mídias sociais, 
como Twitter, que está em operação há dois meses e tem uma rede de 2 mil seguidores. "A 
campanha poderá sofrer adaptações ao longo do tempo. Terá uma forte presença digital e por 
isso terá um teor colaborativo", afirma João Livi, diretor de Criação da Talent. 
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