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Nota de Imprensa      

  
Santander conclui aquisição total da ContaSuper e 

reforça sua estratégia digital 
 
 

 Banco, que já era detentor de 50% da empresa de meios de pagamentos, 
anuncia a compra da outra metade da operação 

 

 Investimento na ContaSuper faz com que o Santander tenha um braço de 
serviços financeiros 100% digital e inclusivo 

   
 
São Paulo, 14 de março de 2016 – O grupo Santander Brasil concluiu hoje a 
aquisição total da ContaSuper, empresa de meios de pagamentos e recebimentos 
totalmente digitais. A operação em conjunto entre o Banco e a startup começou em 
janeiro de 2015, quando o Santander adquiriu 50% do capital da ContaSuper. Um ano 
e três meses depois, a instituição financeira anuncia a compra dos outros 50% da 
empresa.  
  
A ContaSuper é uma startup que oferece uma conta digital com direito a 
transferências, DOCs, TEDs, saques nacionais e internacionais e compras online ou 
em lojas físicas por meio de um cartão. Ao investir na empresa, reconhecida por ter 
soluções financeiras rápidas e simples, o Santander reforça a sua presença em uma 
sociedade formada por clientes que querem cada vez mais agilidade e menos 
burocracia.      
  
“A aquisição total da ContaSuper faz com que o Santander tenha um braço de 
serviços financeiros 100% digital e inclusivo. Digital porque é possível acessar os 
serviços só por meio online, sem precisar pisar em uma agência. E inclusivo porque, 
para ser cliente, não é preciso comprovar renda, basta ser maior de idade e ter CPF. 
Com isso, o Santander mergulha de vez neste novo mundo, que se conecta e se 
comunica de forma ágil e sem barreiras, o mundo digital”, diz o CEO da ContaSuper, 
Ezequiel Archipretre.  
  
O primeiro ano de sociedade entre Santander e ContaSuper foi de rápido crescimento 
para a operação. Em janeiro de 2015, quando o Banco comprou metade da startup, a 
ContaSuper tinha 203 mil contas. Hoje, são 360 mil. Um aumento de 77% em pouco 
mais de um ano. “Esse resultado positivo superou bastante a meta, que era crescer 
23%. Isso é fruto da união de um Banco sólido de presença nacional com uma 
empresa ágil e totalmente digital”, afirma Archipretre.        
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A conta digital facilita a relação entre as pessoas que têm conta em banco e aquelas 
que não têm, entre pagadores e recebedores. Estima-se que 60 milhões dos 
brasileiros, 40% da população adulta do país, não são clientes de nenhum banco. 
“Com essa imensa demanda reprimida por serviços financeiros, a ContaSuper tem 
potencial para chegar a 1 milhão de contas”, diz Archipretre. 
  
Para as pessoas, a ContaSuper é um meio seguro que pode ser usado para: 
remunerar o empregado doméstico, que muitas vezes não tem conta em banco; 
depositar crédito no cartão para as compras mensais do lar; carregar com moeda 
estrangeira para viagens internacionais; ou depositar as mesadas dos filhos, em um 
exercício de educação financeira.   
  
Nas empresas, a ContaSuper facilita os pagamentos a terceirizados, como os call 
centers, e a funcionários de setores com mão de obra temporária, como agronegócios 
e construção. “São segmentos que empregam muitas pessoas que não são 
bancarizadas e que trabalham por safra ou até o empreendimento ser construído. A 
ContaSuper facilita, de forma segura, a vida do empregador e a do empregado”, 
explica Archipretre.   

 
 

 


