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Para comunicar a unificação da marca Santander, começaram a ser veiculados na última 
quin-ta-feira (4), no intervalo da novela das 2oh, da Rede Globo, dois novos filmes: um de 30 
segundos, que reafirma a permanência das boas práticas e atendimento do Real, e outro de três 
minutos, que compartilha um pouco da cultura e dos valores da organização. O roteiro do filme de 
três minutos, criado pela Talent, segue o conceito "Juntos", que permeia toda a comunicação da 
instituição desde o começo deste ano, e diz que a confiança é uma moeda universal, que não 
compra nada, mas constrói tudo. E destaca que o tamanho do Santander é o tamanho da 
confiança que ele inspira. Ao final, apresenta a assinatura "Já somos um só banco, agora seremos 
uma só marca. Com muito orgulho, somos Santander". 
 
Já o filme de 30 segundos começa com o locutor lembrando que "as agências do Real estão se 
transformando em Santander". As imagens mostram cenas de trocas de fachada e da rotina de 
uma agência. Na continuação, um cliente que até então era Real entra na agência, agora com 
identidade visual do Santander, e encontra com sua gerente. Nesse momento, o locutor diz: 
"Talvez você estranhe no primeiro momento, mas logo vai entender que o Santander valoriza os 
relacionamentos, as ideias e as atitudes que fizeram você gostar do Real". 
 
Os filmes também serão exibidos em TV fechada. A campanha contempla ainda mídia impressa e 
rádio. "Vamos focar bastante esse veículo porque as pessoas ouvem muito rádio no carro e 
prestam muita atenção. E vamos orientar os correntistas sobre a mudança", declarou Fernando 
Byington Egydio Martins, vice-presidente executivo de marca, marketing e comunicação corpo-
rativa do Santander. 
 
A campanha teve direção de criação de João Livi, Philippe Degen e Felipe Luchi; criação de Livi, 
António Nogueira e Rodrigo Tortima. A produção é da Cine, com direção de Clovis Mello. A trilha 
é da Tentáculo. 
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