
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

ContaSuper chega às agências do Santander 
  

 Conta digital da fintech adquirida pelo Banco será oferecida ao público na rede de 
atendimento; 

 
 Potencial é chegar a 1 milhão de contas até o fim do ano, duplicando o número 

atual. 
 
 
São Paulo, 08 de agosto de 2016 – A ContaSuper – fintech adquirida pelo Santander que oferece 
uma conta digital que permite transferências, saques nacionais e internacionais e compras online 
ou em lojas físicas – começa hoje a ser comercializada nas 2,7 mil agências e postos de 
atendimento do Banco. 
  
A estratégia representa mais um passo para integrar uma operação simples, rápida e 100% digital a 
uma estrutura financeiramente robusta e com grande capilaridade. “A ContaSuper complementa o 
leque de produtos do Banco, uma vez que cobre necessidades diferentes das atendidas por uma 
conta comum, com a agilidade que só uma fintech tem”, afirma Ezequiel Archipretre, CEO da 
ContaSuper. 
  
A conta pode ser gerenciada pelo aplicativo ou pelo site da ContaSuper e possibilita ao cliente 
controlar totalmente sua vida financeira. Oferece serviços como pagamentos de contas com o leitor 
do código de barras, transferências de valores, recargas de celular, operações de câmbio e cartão 
virtual para compras online. 
  
Além disso, a ContaSuper traz novidades exclusivas como o SuperTransfer (transferências rápidas 
entre ContaSuper, por meio da leitura de QR Code), o SuperToken (token dinâmico no aplicativo, 
que dispensa o uso de dispositivos físicos) e o sistema de recarga de Bilhete Único SPTrans 
diretamente no celular.   
  
A oferta da conta digital nas agências do Santander ajudará a ContaSuper a alcançar o potencial de 
1 milhão de contas até o final deste ano. Em janeiro de 2015, quando o Banco comprou 50% de 
participação na startup, havia 203 mil contas. Hoje, já são 500 mil. 
  
Para a pessoa física, a ContaSuper é um meio seguro que pode ser usado para: remunerar 
funcionários domésticos; depositar crédito no cartão para as compras mensais do lar; carregar o 
cartão com moeda estrangeira para viagens internacionais; ou depositar as mesadas dos filhos, em 
um exercício de educação financeira. Também é destinada aos universitários que estão 
estruturando sua vida financeira. 
  



 

 

 

 

      
 

 

 

 

Já para as empresas, a ContaSuper facilita os pagamentos a funcionários, em setores como o de 
agronegócios e construção, que contratam mão de obra temporária. “São atividades que empregam 
muitas pessoas não bancarizadas e que trabalham por safra ou até o empreendimento ser 
construído. A ContaSuper, por ter um processo de abertura simples e não restringir o acesso, 
facilita a vida do empregador e a do empregado”, conclui o executivo.  
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