
ÉPOCA - Faz dois anos e meio que o 
Santander comprou o Real do ABN Amro, 
da Holanda. Até hoje os dois bancos conti
nuam a atuar com marcas diferentes. 
Por que isso está demorando tanto? 
Fabio Barbosa - O processo de integração 
só começou, de fato, em julho de 2008. 
Embora o negócio tenha sido fechado 
em outubro de 2007, só recebemos o 
o.k. para fazer a divisão do A B N entre os 
vários compradores quase um ano depois. 
Como a compra do Real foi anunciada 
antes, algumas pessoas podem ter a sensa
ção de que a integração está levando mais 
tempo do que deveria. Eu mesmo, apesar 
de ter sido indicado como presidente do 
Santander Brasil em março de 2008, só 
assumi em julho. Desde o princípio, o 
plano era fazer a integração em dois anos 
- e o prazo está dentro do previsto. 

ÉPOCA - No Itaú, que anunciou a fusão com 
o Unibanco no final de 2008, a integração 
das agências já começou. Por que esse 
processo está tão atrasado no Santander? 
Barbosa - Decidimos fazer um bigue-ban-
gue - uma conversão rápida das agências, 

em vez de fazê-la de forma gradual. Isso 
não quer dizer que todas as agências do 
Real serão convertidas para o padrão do 
Santander numa noite só, mas num perío
do curto de tempo, de semanas. Deverá ser 
em junho, julho, por aí. Mais importante 
que fixar a data é minimizar o incômodo 
para os clientes. Queremos ter certeza 
de que os sistemas funcionarão de forma 
adequada e evitar a troca das senhas 
e dos números de contas-correntes. 

ÉPOCA - Comenta-se no mercado 
que haveria pressão da matriz para 
acelerar a integração. É isso mesmo? 
Barbosa - Não existe nenhuma pres
são para acelerar o processo. O estrago 
que poderia ser causado em função da 
aceleração da integração seria maior que 
o benefício. A maior demonstração de 
confiança e expectativa da matriz no Bra
sil foi o IPO (sigla em inglês para Initial 
Public Offering, ou oferta pública inicial de 
ações), do Santander Brasil, que chegou 
a US$ 8 bilhões - o maior do mundo no 
ano passado. O potencial de crescimen
to do Brasil é grande. O banco precisa 
ter uma base de capital que lhe permita 
aproveitar as oportunidades, principal
mente na área de crédito. 

ÉPOCA - Até que ponto o Santander 
foi atingido pela retração da 
economia da Espanha, uma das maiores 
vitimas da crise global? 
Barbosa - O resultado do Santander em 
2009 foi o maior de todos os bancos 
ocidentais. Só os bancos chineses tive
ram lucro maior. Foram € 8,9 bilhões. 
No Brasil, o resultado do banco, de 
R$ 5,5 bilhões, representou 20% do 
lucro global. O Santander é um banco 
de feijão com arroz. Não tem exposição 
em derivativos nem uma alavancagem 
desnecessária. Além disso, na Espanha, 
os bancos têm de fazer provisões quan
do os negócios vão bem para enfrentar 
as necessidades quando a economia 
passa por alguma dificuldade. 

ÉPOCA - No final de 2008, Emilio Botín, 
o presidente mundial do Santander, 
disse que o objetivo do banco era ser o 
maior do Brasil. Depois, o Santander pas
sou a dizer que queria ser o melhor, e não 
mais o maior. Por que essa mudança? 
Barbosa - Poucos dias depois da afirmação 
de Emilio, foi anunciada a fusão do Itaú 
com o Unibanco. Diante de um fato tão 
relevante, que criou na época o maior 
banco do país, tivemos de reavaliar nosso 
objetivo. A distância que existia em relação 
aos líderes aumentou muito. A meta de se 
tornar o maior ficou fora do alcance no 
curto prazo. Depois, com o crescimento 
do Banco do Brasil durante a crise, reto
mando a liderança do mercado, a briga 
ficou ainda mais difícil. 

ÉPOCA - Como o Santander pretende se 
tornar o melhor banco do país? 



ÉPOCA - Alguns funcionários dizem 
que houve conflitos entre as turmas dos 
dois bancos durante a integração. 
Essas divergências foram superadas? 
Barbosa - Qualquer fusão traz um estresse 
causado pela sobreposição de funções. 
O clima fica pesado, porque é preciso 
fazer escolhas. Com a estabilização dos 
quadros, isso passa a ter um peso menor. 
Nosso objetivo sempre foi olhar para a 
frente, buscar a organização que queremos 
construir. Agora, uma integração dessas é 
algo complexo. Estamos falando de gente, 
de processos, de história, de percepções, 
de emoções, de clientes. O banco que 
temos em mãos hoje é a somatória de 11 
instituições, em 12 anos: Real, A B N Amro, 
Banespa, Noroeste, Geral do Comércio, 
Meridional, Bozano Simonsen, Sudameris, 
Banep, Paraiban e América do Sul. 

ÉPOCA - Quantos funcionários 
foram demitidos? 
Barbosa - O banco tinha um total de 54 
mil funcionários em 2008. Hoje, tem 50 
mil. É natural que isso aconteça, com 
as sinergias da fusão. Mas não fecha
mos nenhuma agência. Ao contrário. O 
banco anunciou um plano para abrir 600 
agências em quatro anos, o que significa 
150 por ano. É um crescimento ousado, 
equivalente a quase 30% de nossa rede 
atual, de 2.200 agências. Agora, tem-se a 
sensação, com base em nossas pesquisas 
de medição de clima, de que o momento 
de maior estresse ficou para trás. Não 
podemos ter uma estrutura de custos 
elevada e depois repassar a ineficiência 
para os clientes. Felizmente, estamos 
num momento bom, em que o país está 
crescendo, e tivemos condições de recolo
car muita gente que saiu do banco. 

ÉPOCA - A sustentabilidade, uma marca 
do Real, foi incorporada pelo Santander? 
Barbosa- A questão da sustentabilidade 
não está apenas sendo absorvida pelo 
novo Santander aqui no Brasil. Ela foi 
incorporada pela matriz do banco, 
em Madri. Hoje, faz parte da missão do 
banco no mundo todo. Não há nenhuma 
prática do Real que não tenha sido 
replicada e abraçada pelo Santander, 
seja a questão do microcrédito, 
seja a relação com fornecedores, seja 
a análise de impacto socioambiental. 
Obviamente, a intensidade e o ritmo 
disso no dia a dia das operações levam 
um tempo, mas tem caminhado bem. 
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