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Perfil 
O Santander Brasil iniciou suas atividades em 1982 com um escritório de representação e 

evoluiu, entre fusões e aquisições de mais de 50 bancos, até tomar a forma atual: a de um banco 
completo, com 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. 

Sua missão é contribuir com o progresso das pessoas e das empresas presentes no País, 
por meio da prestação de serviços financeiros, da geração de valor aos seus acionistas e 
funcionários, e do investimento em iniciativas sociais e culturais. 

A forma de atuar no Brasil e no mundo é baseada na ideia de que tudo o que faz deve ser 
Simples, Pessoal e Justo. Essas três palavras foram escolhidas como norteadoras da sua cultura 
porque, juntas, representam o que os clientes esperam do seu banco. 

Um banco Simples, Pessoal e Justo significa oferecer serviços descomplicados e fáceis de 
operar; disponibilizar produtos e canais capazes de atender às necessidades e preferências de 
cada um; e promover negócios e relações que, a um só tempo, sejam boas para os clientes, 
acionistas, funcionários e comunidade. 

Com sede em São Paulo, o Santander Brasil é um dos maiores bancos do Sistema 
Financeiro Nacional, com uma base de mais de 33 milhões de clientes, uma equipe de cerca de 
49 mil funcionários e uma estrutura composta de mais de 3.400 agências e postos de atendimento, 
14 mil equipamentos de autoatendimento próprios e 18 mil compartilhados, além de escritórios 
regionais, centros de tecnologia e unidades culturais. 

Para alcançar o objetivo de continuar crescendo no País, o Santander desfruta de duas 
vantagens competitivas importantes: é o único banco internacional com grande presença no Brasil 
e tem uma estrutura diferenciada, que integra o Banco de Atacado ao de Varejo e proporciona 
mais eficiência aos negócios. 

É a unidade brasileira do Grupo Santander e o único banco internacional de grande porte 
com presença no País. No primeiro semestre de 2016, o Banco registrou ativos totais de R$ 655,2 
bilhões e gerou, no primeiro semestre de 2016, R$ 3,5 bilhões em lucro líquido, crescimento de 
4,8% em relação ao mesmo período no ano anterior. 
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Grupo Santander 
O Grupo Santander é o maior banco da Zona do Euro e possui mais de 191 mil funcionários 

que atendem cerca de 121 milhões de clientes em 12.500 agências. Presente em dez mercados 
principais, na Europa, América Latina e EUA, tem a diversificação geográfica como um dos pilares 
do seu modelo de negócio. 

No primeiro semestre de 2016, a unidade brasileira representou 19% do resultado global do 
Santander.  

 

Cultura 
 Todas as atividades do Santander Brasil são orientadas a partir de duas premissas: o seu 

propósito, que é contribuir para que as pessoas e os negócios prosperem; e a sua forma de atuar, 
que entrega aos clientes um banco Simples, Pessoal e Justo. 

No primeiro semestre de 2016, o Banco lançou um novo posicionamento, que fortalece a 
estratégia de aproximar ainda mais o Banco dos seus clientes. O posicionamento é expresso pela 
pergunta “O que a gente pode fazer por você hoje?” e tem o objetivo de mostrar que o Santander 
é um banco de negócios, que entende as necessidades do cliente e busca a melhor solução, 
procurando ser, cada vez mais, Simples, Pessoal, Justo e Contemporâneo. 
 

 

Governança 
O Santander Brasil considera a Governança Corporativa um elemento essencial aos seus 

objetivos: ela garante o bom funcionamento da empresa, assegura a perenidade do negócio e 
protege o interesse de todos os seus acionistas. Por essa razão, o modelo de governança adotado 
reúne práticas legais e voluntárias reconhecidas como referências no mercado. 

A Ouvidoria do banco exerce papel fundamental na viabilização de planos de melhorias, 
considerando a voz do cliente como principal insumo, para isso está inserida nos principais fóruns 
de discussões e tomada de decisões.  A alta administração participa desses fóruns, nos quais se 
priorizam as ações de aprimoramento em prol da satisfação dos clientes.  

As diretrizes para a melhoria da experiência do cliente estão fundamentadas nos seguintes 
pilares: 
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Descrição dos Principais Fóruns em que há participação da Ouvidoria: 
 

 Comitê Executivo:  os temas de qualidade e satisfação do cliente são pautas fixas 
desse fórum, do qual participam o presidente e os vice-presidentes responsáveis por 
diferentes áreas do Banco, entre eles, o vice-presidente de Finanças, Estratégia e 
Qualidade, que também é diretor de Ouvidoria.  

 Conselho de Administração e Comitê de Auditoria: realizam o acompanhamento 
da evolução das reclamações recebidas e tratadas na Ouvidoria, temas de qualidade 
e andamento de ações de melhorias.  

 Comitê Local de Comercialização: tem por objetivo garantir que os produtos e 
serviços oferecidos aos clientes estejam alinhados às regulamentações e normas 
locais, além dos princípios de ética do Santander. A Superintendência Executiva de 
Ouvidoria, Qualidade e Experiência do Cliente emite parecer e tem poder de veto. 
Também fazem parte desse fórum: Compliance, Jurídico, Marketing, Riscos, Meios, 
Varejo, Finanças, entre outras áreas. 

 Comitê Sênior de Tratamento de Reclamações: tem como pauta principal assuntos 
relacionados à satisfação dos clientes, a partir da análise individual de demandas 
(trilhas de manifestações). A Ouvidoria lidera esse fórum, do qual participam os 
executivos das áreas: Plataforma Multicanal (Canais), Recuperação de Crédito, 
Operações, Rede de Agências, Riscos Operacionais, Produtos, Financeira, Segmento 
PJ, Proteção e Capitalização (Seguros). 

 Comitê Executivo de Varejo: a satisfação dos clientes e os motivos de reclamações 
são os principais assuntos tratados nesse fórum, com ênfase na atuação da Rede de 
Agências e Centrais de Atendimento. A liderança é da VPE Varejo apoiada pela 
Ouvidoria, Qualidade e Experiência do Cliente e conta com a participação de Diretores 
de Rede e executivos de Produtos, Operações, Canais e Segmentos. 

 Mesas de Qualidade: fóruns liderados pelos executivos de cada área de negócio. 
São tomadas decisões estratégicas para redução de reclamações e garantia da 
satisfação dos clientes. A pauta considera insumos extraídos das reclamações em 
todos os Canais (internos e externos), indicadores operacionais e pesquisas de 
satisfação. 
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Atendimento aos Clientes 
Para facilitar o relacionamento do cliente com o Banco, são disponibilizados canais de 

atendimento simples e acessíveis, para atender às necessidades e expectativas dos nossos 
clientes: 

Resolva on-line 

Ferramenta disponível na página principal do Banco (www.santander.com.br), que permite 
aos clientes acessarem serviços de forma simples e rápida: 

 
 

 
 

Multicanalidade 

Implantação de iniciativas que facilitam as transações digitais, como o aplicativo de mobile 
banking e o Internet Banking, que pode ser feito diretamente com o CPF do correntista. 
Atualmente, o Banco já possui mais de 5,5 milhões de clientes digitais. 
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Central de Atendimento Santander 

Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para 
consultas, transferências, pagamentos e outras 
transações.  

 
 

 

 

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) 

Atendimento a reclamações, solicitações de 
cancelamentos e informações, pode ser acessado por 
telefone ou internet: 24 horas, todos os dias da semana. 

 

 

Ouvidoria 

Conta com uma equipe especializada para prestar 
atendimento aos clientes e usuários de produtos e serviços, 
que já recorreram aos nossos canais de atendimento, e que 
não ficaram satisfeitos com a solução apresentada. 

De forma imparcial e isenta, visa uma solução ágil e 
tem o compromisso de buscar soluções efetivas, além 
trabalhar na identificação de melhorias nos demais Canais 
de Relacionamento, produtos e serviços do Banco. 

Além das demandas recebidas no canal interno, a Ouvidoria também é responsável pelo 
atendimento às demandas registradas nos órgãos de defesa do consumidor (PROCONs 
municipais e estaduais, Defensorias Públicas e outros) e nos órgãos reguladores (BACEN, SUSEP 
e CVM).  

 

Consumidor.gov 

O portal Consumidor.gov é um serviço público para solução alternativa de conflitos de 
consumo por meio da internet, que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas. 

O Santander Brasil aderiu à plataforma no lançamento da ferramenta em maio de 2014.  
  

Ouvidoria 

 
Se não ficar satisfeito com a solução 
apresentada: 0800 726 0322. 

Disponível de segunda a sexta-feira, das  
9h às 18h, exceto feriado. 

Atende também pessoas com deficiência 
auditiva e de fala. 

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 
 
Reclamações, cancelamentos e 
informações gerais: 0800 762 7777. 

Atende também pessoas com deficiência 
auditiva e de fala. 
No exterior, ligue a cobrar para: 
55 11 3012 3336 
Atendimento: 24h por dia, todos os dias. 



 
 

8 
 

|  1º Semestre de 2016 
 

Relatório Semestral - Ouvidoria Santander 
 

Ouvidoria 
Desde sua criação, em 2007, a Ouvidoria do Santander Brasil atua como instância máxima 

de atendimento e canal mediador de conflitos, tendo como compromisso atender aos clientes que 
já recorreram aos canais convencionais e não ficaram satisfeitos com a solução apresentada. 

O acesso ao canal pode ser feito por telefone, internet ou carta. A identificação do cliente é 
realizada por CPF ou número de protocolo obtido no canal de atendimento primário. 

Os contatos estão divulgados na página principal do site do Banco, nos materiais de 
comunicação dos produtos e serviços e são informados a cada interação com o cliente. 

 

Atuação da Ouvidoria 

 

 

 

A Ouvidoria conta com alçadas e autonomia que propiciam maior agilidade e eficácia na 
solução das demandas. Quando necessário, pode envolver outras áreas para apoiar com 
subsídios à proposta da resolução. Em todos os casos, a Ouvidoria é responsável pela solução e 
elaboração final da resposta ao reclamante. 

No 1º semestre de 2016, 71% das demandas registradas neste canal foram resolvidas em 
até 5 dias úteis. O tratamento diferenciado da Ouvidoria é essencial para atingir este resultado.  

A capacitação da equipe é uma das prioridades para a garantia da prestação de um 
atendimento personalizado aos clientes. Todos os funcionários que atuam no atendimento são 
certificados, além de constantemente treinados (foco em reciclagens, novos produtos/serviços, 
regulatórios e autodesenvolvimento) possibilitando o domínio sobre os temas para oferecer a 
melhor solução aos clientes. 

Neste 1º semestre de 2016 foram investidas 1.108 horas de treinamento para a equipe. 
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Para assegurar a qualidade do atendimento, a Ouvidoria conta com o apoio da equipe de 
Melhorias, que atua em três frentes: 

 Monitoria de Qualidade: análise amostral do processo de atendimento e do 
cumprimento de normas e políticas. Os resultados obtidos são importantes para 
promover ajustes necessários nos processos internos, além de serem utilizados para 
o aprimoramento profissional dos funcionários. 

 Pós-Atendimento: enquete com clientes atendidos na Ouvidoria para obter a 
percepção sobre a satisfação com a solução e com o atendimento. Para a Ouvidoria 
é mais um insumo para aperfeiçoamento de seus processos internos, além de permitir, 
em alguns casos, identificar as causas de insatisfação dos clientes com os produtos, 
serviços e canais de atendimento. No 2º semestre o resultado dessa enquete 
apresentou uma evolução positiva tanto na solução quanto ao atendimento. 

 Trilhas de Manifestações: análise individual de manifestações, realizada de forma 
amostral, identificando o caminho percorrido pelo cliente antes de acionar a Ouvidoria 
ou Órgão Externo, evidenciando os pontos relevantes quanto à solução oferecida ao 
cliente em cada Canal de Atendimento contatado, a fim de identificar a causa raiz da 
insatisfação do cliente, gerando insumos para proposição de melhoria contínua. 

Esse conjunto de iniciativas apoia de forma assertiva a melhoria continua em produtos 
e serviços. 
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Agenda Positiva 
O Santander Brasil, por meio de sua Ouvidoria, participa de fóruns externos nos quais são 

debatidos temas sobre as relações de consumo. O propósito é trocar experiências, conhecer boas 
práticas e entender as tendências do mercado: 

 

 Federação Brasileira de Bancos:  associação de bancos e instituições financeiras 
com atuação nacional. A Ouvidoria participa da Comissão de Ouvidoria e Relações 
com Clientes, e de grupos de trabalhos específicos, com foco em discutir melhorias 
setorial em prol do atendimento ao consumidor, mediação de conflitos e solução de 
problemas 

 ABRAREC - Associação Brasileira Relações Empresa Cliente:  associação 
voltada para criar e divulgar a cultura do bom relacionamento entre empresas e 
clientes, aprimorar a capacitação profissional e certificar a excelência em 
relacionamento. A Ouvidora é membro do Comitê de Ouvidoria desta associação. 

 CNSEG - Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização: confederação que tem como 
missão congregar as principais lideranças, coordenar ações políticas, elaborar o 
planejamento estratégico do setor e representar o segmento perante o Governo, a 
sociedade e as entidades nacionais e internacionais.  

 

A Ouvidoria também mantém diálogo contínuo com os Procons e defensorias públicas, com 
os seguintes objetivos: 

 Divulgar a atuação da Ouvidoria como canal para atendimento preliminar aos 
PROCONS (disponibilização do 0800 aos técnicos) 

 Construir uma agenda positiva, reforçando a parceria   

 Fortalecer os relacionamentos regionais 

 Participar ativamente dos Mutirões  

 Manter altos índices de resolutividade das demandas de clientes 

 Compartilhar o andamento de ações de melhoria contínua 
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Ouvidoria em Números 
Volumetria de Atendimentos: 

No 1º semestre de 2016 a Ouvidoria atendeu 36.185 demandas, apresentado uma redução 
de 10% no comparativo com o semestre anterior.  

Prazo de atendimento em cada canal: 

 Ouvidoria Atendimento (0800 e fale conosco) – prazo médio de atendimento:  4,2 
dias úteis 

 PROCON (demandas recebidas por meio dos órgãos municipais e estaduais), com 
prazo médio de solução de 5,8 dias úteis 

 BACEN (Consolida as demandas dos clientes que acessaram diretamente o 
Regulador), apresenta prazo médio 9,1 dias úteis 

 

Perfil de Clientes 

O maior volume de clientes que tiveram suas demandas tratadas pela Ouvidoria, 
representando 95% do total, são de Pessoa Física. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de Motivos de Reclamações 

Os principais motivos das reclamações registradas na Ouvidoria são: 
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Proposições de Melhorias 
No 1º semestre de 2016, a Ouvidoria propôs 29 ações de aprimoramento, sendo que todas 

foram acatadas e implantadas. 

 

 Motivos de Reclamações 
Ações 

Implantadas 

1º Atendimento 22 

2º Cartão de Crédito 04 

3º Operações de Créditos 01 

4º Conta Corrente 01 

5º Relação Contratual 01 

Total de Ações 29 

 

Alguns exemplos de ações implementadas: 

 Disponibilização de ícone na primeira página do site do Santander para consulta 
da fatura: para facilitar a consulta foi inserido na página principal do site do Santander 
(www.santander.com.br), ícone “consulte a fatura de seu cartão”. 

 Melhoria no site do Santander: revisão do menu deixando-o mais intuitivo para 
obtenção da 2ª via de boletos de pagamentos. 

 Reforço de Comunicação: materiais com orientações disponibilizados aos Canais 
internos de atendimento (Call Center, Rede de Agências e SAC) contendo diretrizes, 
procedimentos, políticas e normas relacionadas aos temas mais reclamados.  
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Considerações Finais 
O primeiro semestre do ano de 2016 reafirma o posicionamento da Ouvidoria do Santander 

Brasil em representar adequadamente o cliente junto ao Banco, permitido exercer ativamente o 
papel de área mediadora de conflitos e, ao mesmo tempo, impulsionar mudanças em processos, 
melhorando cada vez mais a experiência do cliente. 

Entre os principais resultados alcançados: 

 Melhora consistente nas posições registradas no Ranking BACEN; 

 Diálogo permanente com Órgão Regulador e de Defesa do 
Consumidor para assuntos relacionados à gestão de reclamações e 
planos de melhorias; 

 Reconhecimento do mercado por meio da conquista do XVI 
Prêmio Efinance, na categoria Gestão da Qualidade, com os cases 
“Trilhas de Manifestações”, “Modelo de Gestão de Satisfação” e 
“Rede de Proteção” 

 Percepção positiva dos clientes com relação ao atendimento 
prestado pela Ouvidoria, identificado no processo de Pós 
Atendimento. 
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Fale com a Gente 
 

 

 

 

 

Empresas atendidas pela Ouvidoria 
 
Banco Santander (Brasil) S.A., Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Banco Olé Bonsucesso 
Consignado S.A., Banco RCI Brasil S.A., Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., 
Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, Banco Bandepe S.A., Santander Securities Services 
Brasil DTVM S.A., Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda, Santander Brasil Asset Management 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.  
A sociedade Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil foi incorporada em 
29/01/2016 pelo Banco RCI Brasil S.A. 
Além das Instituições acima, também presta serviços para as empresas supervisionadas pela Susep: 
Santander Capitalização S.A., Santander S.A. – Serv Tec, Adm e de Corr Seguros, Zurich Santander Brasil 
Seguros e Previdência S.A., Zurich Santander Brasil Seguros S.A. e Evidence Previdência S.A. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
A Ouvidoria atua conforme os seguintes critérios normativos: Resolução nº 4433/15 – 
CMN (Conselho Monetário Nacional), instrução nº 529/12 da CVM (Comissão de 
Valores Mobiliários) e Resoluções nº 279/13 e 337/16 – CNSP (Conselho Nacional de 
Seguros Privados). 
 


