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Nota de Imprensa 
 

Santander lança modelo global de atendimento a empresas com 
negócios internacionais 

 

 
 Mais de 4 mil grupos empresariais serão titulares do Santander Passport, com 

atendimento e reconhecimento homogêneos em todas as unidades do Grupo, 
independentemente do país de origem 
 

 Os clientes terão um interlocutor global, um gestor de contas em seu idioma e 
acesso a serviços de prospecção de mercado 
 

 Banco reforça sua plataforma Santander Trade com o Club Santander Trade, 
uma ferramenta que permite aos clientes do banco em diferentes países 
interagirem para ampliar suas atividades internacionais 

 
 

Madri, 4 de julho de 2014 – O Banco Santander anuncia hoje o lançamento do 
Santander Passport, um modelo de atendimento especializado dirigido a clientes com 
atividade internacional e que tenham negócios em países onde o Grupo atua. Os 
titulares do Santander Passport serão reconhecidos como clientes preferenciais e 
atendidos de forma homogênea em todas as unidades do Grupo, independentemente 
do país em que estão presentes. 
 
O novo modelo está sendo lançado simultaneamente em oito países (Argentina, Brasil, 
Chile, Espanha, México, Portugal, Reino Unido e Uruguai) e, até o fim de 2015, estará 
em operação em todas as unidades do Grupo Santander. 
 
Com esta iniciativa, o Santander oferece aos clientes os benefícios de um banco 
inovador, global e com profundo conhecimento dos mercados regionais. Javier San 
Félix, diretor-geral do Banco Santander e responsável pela divisão de Banco 
Comercial, afirma: “A história de crescimento do Grupo tem sido muito ligada à 
inovação, com um investimento muito significativo em plataformas tecnológicas que 
hoje nos dão uma vantagem diferenciada em todas as geografias onde o banco opera, 
e nos facilitam a evolução e a adaptação às mudanças. A inovação deve estar a 
serviço do negócio. É a melhor forma de desenvolver novos negócios e dar a melhor 
resposta às demandas de nossos clientes. O Santander Passport reforça o caráter 
global do Grupo e o compromisso de colocar a inovação a serviço do cliente”. 
 
 


