
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOME DO PRODUTO OU SERVIÇO 
Conta corrente + Cartão SX para Games Online 

 

CONTEXTO  

Quem somos: 

O Santander é um banco internacional e um dos maiores bancos do Brasil. Ele tem como propósito contribuir 

para que as pessoas e seus negócios prosperem, por isso as ações do banco se pautam na relação próxima e 

duradoura com seus clientes e acreditamos que a melhor forma de contribuirmos com as pessoas e empresas é 

assumir uma postura propositiva, focada na busca pela melhor prestação de serviços ao cliente. 

Isso se reflete nas assinaturas que o banco tem usado: “O que a gente pode fazer por você hoje?” e “A gente 

vai errar, vai acertar, mas de braços cruzados não vai ficar”. No caso do território game temos usado a 

assinatura “Tem Santa, tem game” 

 

Tom de voz: 

Nossa comunicação tem sempre como base a premissa de que um argumento legítimo e bem contado, basta. 

Falamos a verdade, mesmo que ela seja dura e, sempre que possível, de forma leve e bem-humorada. 

O Santander é feito de gente, por isso, nunca subestimamos o público, tornamos o nosso conhecimento 

técnico em informação útil para o cliente. 

Provocamos mudanças no mercado, mas não os nossos concorrentes. 

 

DESAFIO 

O Santander deseja fortalecer seu posicionamento no mundo dos games digitais através do lançamento de 

benefícios nos seus produtos de base: a conta corrente e cartão de crédito, como um combo. O Santander já 

está posicionado dentro do território dos jogos online com o nickname SANTA e o patrocínio à equipe de e-

sports FÚRIA, mas existe o desafio de se consolidar como um banco forte neste universo e quebrar a imagem 

do “banco tradicional”.  

 

 OBJETIVO DA COMUNICAÇÃO 

Divulgar os benefícios que esses produtos (conta corrente e cartão) oferecem ao público dos jogos online e 

gerar cadastro de leads do público nas páginas dos produtos para receberem novas comunicações sobre o 

Santander e criar proximidade do banco com o público. 

 

O QUE PRECISA SER FEITO? 

Uma campanha para canais online e offline. 

 

QUAL A MENSAGEM PRINCIPAL  

O Santander (ou SANTA) é o banco dos e-sports e por isso oferece benefícios exclusivos para os clientes que 

possuem conta corrente e cartão Santander. 

 

DETALHAMENTO DO PRODUTO/ OFERTA  

Clientes Santander possuem descontos e benefícios exclusivos em jogos e acessórios para gamers. 

O Cartão SX é o cartão de entrada do Santander e o cartão que sempre usamos em nossas comunicações. O 

Cartão SX oferece 2 possibilidades de isenção da anuidade: gasto mensal de R$ 100,00 ou cadastro de, pelo 

menos, 2 chaves no PIX do Santander. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Gamers – pessoas que jogam qualquer tipo de jogo online, seja no smartphone, no computador ou em 

consoles que tenham modos competitivos (ex.: Free Fire, Counter Strike, League of Legends, FIFA, etc). 



 

CONCORRÊNCIA 

Existem concorrentes diretos e indiretos e abaixo destacamos alguns. Vocês podem mapear e analisar outras 

marcas que dividam o coração e o bolso do nosso público-alvo. 

 

Concorrentes diretos: 

Itaú, Banco do Brasil, Next, Credicard, C6 e Iti. 

 

Concorrentes indiretos: 

Gilette, Sky e Redbull. 

 

DIRETRIZES IMPORTANTES  

Do’s: 

. Utilizar o nome “Santa” para se referir ao Santander; 

. Seguir o tom da marca; 

. Garantir o uso dos elementos proprietários da marca como cor, assinatura e nickname, por exemplo. 

 

Dont’s: 

. Não utilizar o termo “vantagens”; 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Dados demográficos do público gamer: 

Receita de U$D5.6B no Brasil em 2020 

Audiência de 84MM no Brasil em 2020 

53,8% são mulheres 

35 a 54 anos = 24,7%  

25 a 34 anos = 34,7%  

16 a 24 anos = 34,6% 

10,9% Classe A  

39,4% Classe B  

38,8% Classe C  

10,9% Classe D e E 

 

Interesses e comportamentos do público gamer: 

74% Conciliam estudo com trabalho  

34,4% moram com pais 

30,9% moram com filhos 

Mobile Gamers são 23% mais propensos a INFLUENCIAR na decisão de compra de amigos, família e colegas, do 

que não-gamers. 

Mobile Gamers são 34% mais propensos a concordar com associações POSITIVAS relacionadas a marcas e 

propagandas, do que não-gamers. 

 

 

Canais proprietários Santnader: 

Instagram: @santanderbrasil 

Facebook: /santanderbrasil 

Twitter: @santander_br 

 



ANEXOS 

Guide de marca. 


