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Introdução
A Ouvidoria Santander publica semestralmente, atendendo a Resolução 
4433/15, o relatório referente a sua atuação como Canal de Relacionamento 
com o Cliente e órgãos reguladores, as atividades exercidas no período de 
01 de julho a 31 de dezembro de 2017.

Neste relatório é apresentada uma visão geral sobre o modelo de governança 
e atuação da Ouvidoria, os indicadores gerais sobre o período e um 
conjunto de proposições identificadas e implantadas a partir das 
manifestações recebidas de nossos Clientes.

Este relatório atende a Resolução no 4433/15 do Conselho Monetário Nacional e contempla informações a respeito das seguintes 
empresas do Grupo:

Banco Santander (Brasil) S.A., Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S.A., Aymoré Crédito, Financiamento e 
Investimento S.A., Santander Securities Services Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco RCI Brasil S.A., 
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., Santander Leasing S.A. 
Arrendamento Mercantil, Santander Brasil Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Bandepe S.A., 
além das Instituições supervisionadas pela Susep (Superintendência de Seguros Privados):  Zurich Santander Brasil Seguros S.A., Zurich 
Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., Evidence Previdência S.A., Santander S.A. – Serviços Tecnicos, Administrativos e de 
Corretagem de Seguros e Santander Capitalização S.A.
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Mensagem da Ouvidoria
A Ouvidoria tem um papel fundamental dentro da organização de conduzir o tema de Clientes em todos os fóruns em 
que participa, buscando sempre colaborar para que as decisões sejam tomadas de forma sustentável e que gerem 
uma melhor experiência e jornada em um cenário de mudanças constantes e consumidores cada vez mais conectados. 

Estamos acelerando e criando grande evolução tecnológica, o Santander investe no desenvolvimento de ferramentas 
sistêmicas e cria soluções que facilitam a vida de nossos Clientes. A melhorias de processos e a constante capacitação 
das equipes gera cada vez mais excelência no atendimento.

Nossos aplicativos para Mobile, Internet Banking e outros canais eletrônicos passam por constante evolução, com o 
intuito, exclusivamente, de tornar a vida de nossos Clientes mais simples e fácil, oferecendo tudo de mais moderno e 
avançado na prestação de serviço bancário.

Cada interação com o Cliente serve como feedback, além de ser uma oportunidade de dialogar, nos possibilita atuar 
na solução, discutir o assunto internamente, e em conjunto com as áreas parceiras influenciar mudanças. Ouvir o 
Cliente nos ajuda a transformar e evoluir.

A Ouvidoria preza pelo bom diálogo, pela mediação de conflito e está em constante contato com órgãos reguladores e 
de defesa do consumidor, apoia e incentiva o uso do canal Consumidor.gov.br, por entender ser essa uma ótima 
iniciativa da SENACON (Secretaria Nacional do Consumidor) que aproxima o cidadão da Instituição Financeira, além de 
proporcionar soluções rápidas e eficientes evita o litígio e a contenda.

Velocidade é o que buscamos, as soluções rápidas impulsionam nossos Clientes a seguirem seu caminho e a decidirem 
a cada dia em manter a parceria com o Santander. Produtos e Serviços adequados às necessidades de nossos Clientes 
são primordiais para fortalecer os vínculos de bom relacionamento.

Estamos empenhamos em conquistar nossos consumidores, surpreendendo-os com melhores e mais eficientes 
produtos e serviços de forma simples, pessoal e justa.
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Panorama em 2017

Único banco internacional 
com forte presença no País

+3.400 agências e
PABs em todo o País

+47 mil funcionários

8,6 milhões de 
Clientes Digitais

Atacarejo: Atacado e 
Varejo em conjunto geram 
soluções integradas para 

os Clientes

Representou 26% de 
participação nos 

resultados do Grupo 
Santander

Santander Brasil
O Santander Brasil iniciou suas atividades no país em 1982 e, 
entre fusões e aquisições de mais de 50 bancos, criou 
estruturas competitivas nas áreas de Banco Comercial, no 
qual atende pessoas físicas e pequenas e médias empresas, 
e Banco de Atacado, voltado a grandes empresas e mercado 
de capitais. É parte do Grupo Santander, o maior banco da Zona 
do Euro e o 11º maior conglomerado financeiro do mundo.

Nossa atuação está pautada em uma relação próxima e 
duradoura com Clientes, fornecedores e acionistas. 
Sendo sempre uma instituição Simples, com serviços 
descomplicados e fáceis de operar; Pessoal, com soluções e 
canais que atendam às necessidades e preferências dos 
Clientes; e Justo, promovendo negócios e relações que 
sejam bons para todos.

Desempenho 

Em 2017, o Grupo registrou lucro líquido de 6,619 bilhões de euros, um 
crescimento de 6,6% em relação a 2016. A participação do Santander Brasil representou 
26% do lucro do Grupo em 2017, a maior entre as subsidiárias. 4
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Visão de futuro
Uma organização só é capaz de gerar vínculos sustentáveis e de 
confiança com os diferentes públicos com quem se relaciona 
quando tem uma forte cultura e princípios de conduta ética que 
sejam não só conhecidos, como também praticados por 
todos os que fazem parte dela. 

Trabalhamos sempre para sermos o melhor banco, cativando 
pessoas, construindo uma relação ética e respeitosa com nossos 
Clientes, funcionários, fornecedores, acionistas e toda a 
sociedade, conquistando sua confiança e fidelidade. Hoje, 
para nós do Santander Brasil, o como fazemos é tão 
importante quanto o que fazemos. Acreditamos que esses 
elementos nos diferenciam e são responsáveis por criar uma 
base sólida para a construção dos nossos negócios.

5
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Estamos conectados 24 horas, 7 dias por semana

Facebook: /santanderbrasil
Twitter: @santander_br
Instagram: @santanderbrasil
LinkedIn: Santander Brasil 

Resolva On-Line
Informações e ferramentas para que o consumidor obtenha 
soluções simples e rápidas: www.santander.com.br

Consumidor.gov.br
Serviço público para solução alternativa de conflitos de consumo 
ligando consumidores e empresas:
www.consumidor.gov.br

Central de Atendimento
Consultas, informações e transações
4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 702 3535 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva e de fala)

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 
Reclamações, cancelamentos e informações gerais: 0800 762 7777
Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401

Ouvidoria
Caso o Cliente não fique satisfeito com a solução apresentada por outros 
Canais de Atendimento do Banco:
0800 726 0322
Atende também pessoas com deficiência auditiva e fala no 0800 771 0301 
Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
www.santander.com.br
Rua Domingos Marchetti, 77 Térreo B São Paulo - SP, CEP 02712-150.

Canais de Atendimento
Para garantir que todos os Clientes sejam atendidos sempre que nos acionem, e entendendo que vivemos em um mundo cada vez mais 
conectado, o Santander disponibiliza Canais de Atendimento diferenciados e especializados para cada necessidade.

6
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A Ouvidoria

Instituída em 2007, a Ouvidoria recebe cada manifestação de forma única, 
imparcial, atuando com transparência, ética e seriedade, entendendo que em 
cada acionamento há a oportunidade de resolver o problema de forma 
definitiva, além de identificar melhoria ou correção no processo, produtos e 
serviços, melhorando a experiência do Cliente, retroalimentando a 
Instituição.

Saber escutar, entender as necessidades específicas, responder 
com soluções inovadoras e construir relações de confiança a longo prazo, 
são as bases sobre as quais se sustenta o compromisso do Santander com 
nossos Clientes.

Para apoiar aqueles que já recorreram aos Canais Primários 
da Instituição e permanecem insatisfeitos com a solução apresentada, o 
Canal da Ouvidoria funciona como a última instância de 
atendimento do Banco Santander. A Ouvidoria também atende aos 
consumidores que recorrem ao Banco Central e Órgãos de Defesa do 
Consumidor. 7
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Atendimento Diferenciado
A Ouvidoria preza por um atendimento completo e diferenciado, no qual busca identificar, através da voz do Cliente, as 
oportunidades de melhoria na jornada e experiência oferecida pelo Banco, desde a aquisição de um produto e/ou serviço, além 
da prontidão na análise e solução de todas as manifestações.
Diferenciais no atendimento:

FUNCIONÁRIOS PREPARADOS

No 2º semestre de 2017, foram investidas + de 1600 horas 
de capacitação dos funcionários.

AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO

As manifestações recebidas dos Clientes que  acionam a 
Ouvidoria são transformadas em insumos e oportunidades 
para impulsionar as inovações internas, incrementais, com 
foco na melhoria contínua da prestação de serviços e 
produtos, além do aprimoramento de processos em toda 
a Organização.

AGILIDADE E RESOLUTIVIDADE

A Ouvidoria conta com alçadas e autonomias que propiciam 
mais agilidade e eficácia na solução das manifestações. 
Constantemente, os processos e ferramentas são 
revisados para garantir um atendimento resolutivo e 
diferenciado a todos os Clientes.

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

A satisfação do Cliente depende totalmente da 
experiência que este tem com o Canal que lhe 
acolheu. Visando atender e superar expectativas, 
transmitindo sempre segurança e confiança, todo o 
atendimento prestado pela Ouvidoria é conduzido por 
um único profissional, o qual garante que todos os 
pontos abordados sejam tratados e esclarecidos. 8
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Governança
Norteada pela Cultura Santander de que tudo o que se faz deve 
ser Simples, Pessoal e Justo, a Ouvidoria atua nos 
principais pontos da relação com o Cliente, bem como na 
definição das etapas necessárias para redesenhar o negócio 
de forma cada vez mais centrada no Cliente e obter 
sempre melhores resultados.

Integrante da Diretoria de Satisfação de Clientes, que se reporta à 
Vice-Presidência de Finanças, Estratégia e Qualidade, atua com 
autonomia e independência, sinalizando sobre as necessidades de 
medidas preventivas e de aprimoramento dos processos de 
autonomia no atendimento ao Cliente, beneficiando e 
fortalecendo a Organização. Para tanto, a Ouvidoria está presente 
nos principais Fóruns Internos e Externos de discussão, 
assegurando sempre que o Cliente esteja no centro de decisão.
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Agenda positiva- Atuação ativa nos fóruns externos

oferecendo um Canal para soluções preliminares.

FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos: participamos da Comissão de Ouvidoria e 
Relações de Clientes e discutimos melhorias do setor no que se refere a atendimento, à 
mediação de conflitos e à solução de problemas.

ABBC - Associação Brasileira de Bancos: somos membros da Subcomissão de Ouvidoria, 
Qualidade, Experiência do Cliente da Associação Brasileira de Bancos, onde são 
discutidos temas relacionados a Experiência do Cliente, com incentivo a um 
relacionamento transparente entre Instituições Financeiras e Clientes.

ACREFI -Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento 
e Investimentos: participamos da Comissão de Relacionamento com Clientes e 
Ouvidoria, da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e 
Investimentos com objetivo de discutir e trocar experiências sobre assuntos 
relacionados as áreas de Ouvidoria e boas práticas

ABRAREC - Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente: somos membros 
do Comitê de Ouvidoria da Associação, que têm o objetivo de criar e disseminar a 
cultura do bom relacionamento entre empresas e Clientes, por meio da 
capacitação profissional e certificação da excelência do relacionamento.

CNSEG - Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada 
e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização: participamos como membro da Comissão 
de Ouvidoria, um dos importantes fóruns temáticos promovidos pela Confederação, em 
prol do melhor relacionamento com o Cliente.

Conselho de Administração e Comitê de Auditoria: apresenta as manifestações 
registradas nos Canais de reclamação, os temas de satisfação e as ações propostas 
para melhora da experiência do Cliente.

Comitê Local de Comercialização: emite parecer e tem poder de veto a fim de 
garantir que os produtos e serviços oferecidos estejam alinhados às regulamentações 
e normas locais, aos princípios de ética do Santander e que a oferta seja adequada ao 
Cliente. Compliance lidera esse fórum do qual participam as áreas: Jurídico, 
Marketing, Riscos, Operações, Varejo, Diretoria de Satisfação de Clientes, entre 
outras.

Comitê Sênior de Tratamento de Reclamações: liderado pela Ouvidoria, promove a 
análise individual de demandas (trilhas de manifestações), tendo a satisfação dos 
Clientes como pauta principal. Participam desse fórum os executivos das 
áreas: Plataforma Multicanal (Canais), Produtos de Empréstimos e Recuperação de 
Crédito, Operações, Rede de Agências, Riscos Operacionais, Produtos PF e PJ e 
Financeira.

Mesas de Satisfação de Clientes: lideradas pelos executivos das áreas de negócio 
para tomadas de decisões estratégicas nos temas estruturados por relevância: 
críticos, não toleráveis e volumes. A Diretoria de Satisfação de Clientes apoia 
as reuniões apresentando diagnósticos e propondo ações de aprimoramento.

Satisfação e Experiência do Cliente Varejo: pauta com Vice-Presidente do varejo e 
seus diretos, no qual é apresentado os principais indicadores de reclamações, e 
busca-se o apoio para temas que necessitem do apoio do varejo para melhora da 
experiência do Cliente.

10

Fóruns internos de tomada de decisão
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Soluções a Clientes - Ouvidoria Atendimento- (0800 e Fale Conosco) - prazo médio de 
atendimento de 4 dias úteis.

Relacionamento com Órgãos de Defesa do Consumidor - PROCON (demandas recebidas
por meio dos Órgãos Municipais e Estaduais) – prazo médio de solução de 6 dias úteis.

Relacionamento com o Regulador- BACEN (Consolida as demandas dos Clientes que 
acessaram diretamente o Regulador) –prazo médio de 10 dias úteis.

Indicadores de Qualidade
No 2º semestre de 2017, 74% das demandas registradas neste canal foram resolvidas em até 
5 dias úteis. O tratamento diferenciado da Ouvidoria é essencial para atingir este resultado. 

Nesse período, foram atendidas 47.975 demandas.

Prazo de atendimento em cada canal

28%
Atendimento

24%
Cartão de Crédito

13%
Operações de Crédito

18%
Conta Corrente

17%
Outros temas

94%
Clientes
Pessoas Físicas

6%
Clientes 
Pessoas Jurídicas

PRINCIPAIS MOTIVOS DE RECLAMAÇÃO

PERFIL DE CLIENTES ATENDIDOS NA OUVIDORIA

RECLAMAÇÃO POR REGIÃO

Centro- Oeste

2%
Norte

8%

10%
Nordeste

68%
Sudeste

10%
Sul

*2% sem identificação
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Comunicação mais rápida e eficaz: revisado o processo de
comunicação com os Clientes via SMS, visando alertar sobre as ações que possam 
interferir na experiência e satisfação com relação aos produtos e serviços prestados 
pelo Banco. 

Mais segurança: Santander Pass, uma nova versão de cartão que utiliza a
tecnologia NFC (Near Field Communication) viabilizando o pagamento 
por aproximação sem a necessidade de senha. 

Oferta adequada: o consumidor pode se auto servir realizando simulação
e negociação do seu saldo de dívida acima de 60 dias através o APP Santander. 

AÇÕES DE APRIMORAMENTO
A Ouvidoria segue com o compromisso de prezar sempre 
pela melhoria contínua do atendimento, além da revisão 
e aprimoramento dos processos, buscando sempre a 
melhor jornada e experiência para cada Cliente.

Experiência do Cliente: Índice de Experiência
do Cliente, indicador implantado na Rede de Agências, que zela 
pelo atendimento de qualidade, soluções adequadas e garantia da melhor 
jornada para o Cliente.

Maior comodidade: CHAT disponibilizado no portal da
Santander Financiamentos, que visa apoiar o Cliente em qualquer 
dúvida ou dificuldade na navegabilidade e emissão de documentos pelo 
canal.

Mais praticidade: disponível a  emissão de 2ª via de fatura com código de
barras por e-mail através do Aplicativo Santander Way.

No 2º semestre de 2017, foram 
implantados + de 30 planos de ação
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Nossas Marcas
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