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A unificação da marca Santander com o Banco Real já começou. Na última quinta-feira (4), Emilio 
Botín, presidente do Grupo Santander, e Fábio Barbosa, presidente do Santander Brasil, 
apertaram a campainha que simbolizou o início do processo. Dessa forma, todas as agências e os 
canais de relacionamento do Banco Real passam oficialmente a ter a marca do banco espanhol. 
 
Esse ato, que consolida a integração iniciada no final de 2008, deve ser concluído no final deste 
mês. Para Botín, o Brasil é hoje o principal País para o Santander e, segundo ele, em breve, será 
o quinto maior mercado mundial. "O ano de 2010 foi o ponto de inflexão na história e o Brasil vai 
continuar crescendo de forma sustentável". 
 
Botín aproveitou para falar sobre a força da marca Santander. De acordo com o presidente do 
grupo, ela está entre as dez mais fortes do mundo, segundo o ranking da Interbrand. "A marca 
[Santander] é estratégica, poderosa e tornou-se única. Somos um banco internacional". 
 
Nos últimos dez anos, o banco investiu US$ 27 bilhões na economia brasileira. E com a integração 
com o Banco Real, a instituição financeira soma 24 milhões de clientes, 10,6 milhões de contas 
ativas e 36 milhões de base de cartões de crédito e débito. Até 2013, o Santander espera 
inaugurar mais 600 agências. "Juntos num caminho para reverter o Santander Brasil no melhor 
banco do País", afirmou Botín. 
 
OPERAÇÕES 
 
As operações para clientes pessoa física e jurídica permanecem inalteradas até fevereiro de 
2011, quando os clientes terão os números do banco, agências, contas e senhas modificados. "A 
agência mudou a cor, mas sua conta continua a mesma. Só em fevereiro muda. Temos um 
projeto-piloto no interior, como em Piracicaba (SP), e obtivemos muito sucesso", contou 
Barbosa. 
 
Os cartões e talões de cheques emitidos sob a marca do Banco Real continuarão sendo aceitos 
normalmente. No caso de canais de relacionamento, como Disque Real, SAC (Serviço de 
Atendimento ao Consumidor) e Ouvidoria, também permanecem com o mesmo número de 
atendimento. 
 
Os clientes do Santander e do Real podem utilizar qualquer um dos pontos de atendimento de 
ambos para realizar a maioria das operações, como consulta de ex-tratos e saldos da conta 
corrente e da poupança; saques de conta corrente com cartão de débito; pagamento com cartão 
de débito das contas de água, luz, telefone e gás de concessionárias conve-niadas ao Santander 
e ao Real; pagamentos de títulos de ambos os bancos e outros bancos com cartão de débito; e de 
títulos de ambos. "Problemas vão existir, mas queremos dar o máximo de atenção ao nosso 
cliente. Afinal, cliente bom é aquele que reclama. Estou muito confiante. O que vai prevalecer é 
a conveniência para o cliente", disse Fernando Byington Egydio Martins, vice-presidente 
executivo de marca, marketing e comunicação corporativa do Santander. 
 
INTERNET 
 
Com a unificação, o site do Santander foi reformulado. Para isso, o banco ouviu, por meio de uma 
pesquisa, a opinião de 45 mil pessoas. O conceito que nasceu desse levantamento já está no ar 
e também foi aplicado no site do Banco Real, que passa a ter identificação visual e funções 
similares às do Santander. "O internet banking, muitas vezes, é o ponto de conta-to com diversos 
de nossos clientes. Recebemos, diariamente, 700 mil visitas no nosso portal", falou Martins. 
 
O novo site agora pode ser personalizado. Portanto, basta arrastar os ícones com o mouse e 
posicionar com mais destaque os itens de interesse prioritário. 
 
Embora os portais de Santander e Banco Real tenham o mesmo conceito e identidade visual, eles 
continuam existindo separadamente até o primeiro semestre de 2011. 
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