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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 janeiro a 30 de 
junho de 2017.

Neste relatório é apresentado 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., 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.

Em 15 de maio de 2017, a Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S/A foi homologada pelo Banco 
Central como IP – Instituição de Pagamento, e passa a ter sua Ouvidoria atendida pela Ouvidoria do Conglomerado.

As empresas Santander Finance Arrendamento Mercantil S.A., Banco PSA Finance Brasil S.A., Getnet Adquirência e 
Serviços para Meios de Pagamento S.A. e Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., são Empresas do Grupo que 
possuem Ouvidorias próprias e, por isso, seus volumes de reclamações não estão consolidados neste relatório.

Introdução
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Nós, da Ouvidoria, somos guiados por valores que direcionam a razão de existir, fundamentados em princípios éticos e com 
conduta imparcial. Somos os representantes dos Clientes, atuando como canal de última instância na mediação de conflitos. 
Nosso interesse é legítimo e fortalece o diálogo aberto, no qual a voz do Cliente é o propulsor de mudanças e contribui com a 
construção de uma relação cada vez mais Simples, Pessoal e Justa.

O fortalecimento do papel da Ouvidoria representa o comprometimento do Santander com os cidadãos, a forte atuação em 
favor do Cliente, que preza pelo respeito e pela melhoria constante, com a evolução na prestação de serviço, oferecendo cada 
vez mais conveniência, experiência e personalização, contribuindo para a credibilidade da instituição e a perenidade dos 
negócios.

O apoio da alta gestão por meio de um forte modelo de governança nos atribui a autonomia necessária para transitar 
internamente e externamente, criando diálogo com reguladores, órgãos de defesa do consumidor e entidades representativas, 
participando de debates e discussões com foco na melhora das relações de consumo, impulsionando evoluções no mercado 
financeiro.

A valorização das pessoas que compõem a Ouvidoria e o senso de engajamento, criam estimulo à cultura do servir. Cada 
indivíduo é legitimado dentro da organização para solucionar as demandas dos Clientes sem medir esforços, propagando a 
indignação como fator chave para soluções definitivas, estimulando mudanças de processos e restabelecendo vínculos de 
relacionamento.

Reconstruindo laços de confiança, é assim que caminhamos como representantes dos nossos Clientes, agindo de forma isenta e 
imparcial encontrando oportunidade de potencializar os relacionamentos e abrindo caminho para estabelecer novos negócios.

Carlos Rey
Vice-Presidente Executivo 
Finanças, Estratégia e Qualidade

Valdemir Moreira de Lima
Superintendente
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Iniciamos nossas atividades no país em 1982 e, entre fusões e aquisições de 
mais de 50 bancos, criamos estruturas competitivas nas áreas de Banco 
Comercial, no qual atendemos pessoas físicas e pequenas e médias empresas, e 
Banco de Atacado, voltado a grandes empresas e mercado de capitais.

Nossa missão é ter a preferência dos Clientes por ser um banco simples, seguro, 
eficiente e rentável, que busca melhorar a qualidade de tudo o que faz, com 
uma equipe que gosta de trabalhar junto para conquistar o reconhecimento e a 
confiança de todos.

Para atender nossos mais de 34 milhões de Clientes, contamos com 
aproximadamente 47 mil funcionários, uma estrutura de mais de 3.400 
agências e Postos de Atendimento Bancários (PABs) e mais de 33 mil 
equipamentos de autoatendimento, além de escritórios regionais.

Nossa atuação

No primeiro semestre de 2017, o lucro atribuído do Grupo atingiu 3,6 bilhões de 
euros, um incremento de 10,8% sobre o mesmo período do ano passado. O 
Santander Brasil foi responsável por 26% do resultado global, com um lucro de 
R$4,62 bilhões de reais. Nesse período, o Grupo foi considerado o Melhor Banco 
do mundo para Pequenas e Médias Empresas pela revista Euromoney.

Desempenho do Semestre

Grupo SantanderO Santander Brasil
Maior banco da Zona do Euro e o 11º maior conglomerado financeiro do 
mundo, o Grupo Santander está presente em dez mercados principais da Europa 
e da América. Seus negócios estão organizados de forma descentralizada, com 
filiais autônomas em capital e liquidez. Conta com unidades de suporte e 
controle, que realizam funções de riscos, auditoria, tecnologia, recursos 
humanos, jurídico, comunicação e marketing, entre outras. 

Esse modelo de Centro Corporativo:

Torna a governança mais sólida, por meio de marcos de controle e de uma 
supervisão global, e da tomada de decisões estratégicas;

Aumenta a eficiência das unidades do Grupo, fomentando o intercâmbio de 
melhores práticas em gestão de custos, economias de escala e marca única; 

Permite o compartilhando das melhores práticas, com foco na 
conectividade global, implementando iniciativas comerciais globais e 
impulsionando a digitalização.

Nosso desempenho neste primeiro semestre prova que o Santander Brasil é um 
banco que entrega resultado, que tem o arrojo e o espírito empreendedor 
necessários para ganhar espaço em um mercado competitivo como o nosso, 
inclusive nos cenários econômicos mais exigentes. Cumprimos a maior parte 
dos compromissos assumidos para 2018, em especial o de rentabilidade. Essa 
consistência é possível porque temos um modelo de negócios totalmente 
centrado no Cliente. Somos quase 47 mil pessoas trabalhando duro para criar 
valor para cada um de nossos Clientes e acionistas.

Sérgio Rial, presidente do Santander Brasil, durante divulgação de 
resultados do 2º trimestre de 2017  

“
”
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Integridade: Entender as necessidades dos Clientes e indicar soluções financeiras 
que atendam aos seus interesses.

Transparência: Apresentar de forma clara e correta as informações necessárias 
para que os Clientes tomem suas decisões de forma independente.

Responsabilidade: Cumprir o que se promete e utilizar critérios justos com 
Clientes, acionistas, colegas, fornecedores e sociedade.

Diversidade: Prover a todos os Clientes, sem distinção e preconceitos, excelência 
no atendimento.

Respeito: Atender prontamente ou retornar o quanto antes ligações de Clientes e 
de colegas de trabalho.

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. 

O Código de Ética Santander está baseado em cinco princípios, fundamentado 
no nosso propósito e no banco que queremos construir a partir dos nossos 
comportamentos corporativos. Esses princípios ajudam a proteger a nossa 
reputação e buscam garantir a integridade das nossas ações, além de reger a 
atuação de todos os funcionários do Banco Santander (Brasil) S. A. e de suas 
empresas:
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PORTAL IMOBILIÁRIO

Lançamos uma plataforma digital que simplifica e agiliza o processo de 
contratação do crédito imobiliário. A inovação nos posiciona para 
capturar as oportunidades do negócio e reforça nossa estratégia de 
proporcionar uma melhor experiência para os nossos Clientes.

E-COMMERCE

Melhoramos nosso e-commerce, tornando mais intuitiva a experiência 
durante a compra de produtos como investimentos, crédito e 
renegociação de dívidas. A contratação pelos canais digitais mais que 
dobraram em 12 meses, em relação ao mesmo período de 2016.

APP FINANCIAMENTOS

Lançamos uma solução para contratação de financiamentos de veículos 
direto pelo celular, disponível também para quem não é correntista 
Santander. Um novo jeito de fazer financiamento 100% online com 
segurança, agilidade e rapidez! Desde o lançamento tivemos mais de 
150.000 downloads e 1,5MM de simulações.

Temos evoluído constantemente em nossas entregas para oferecer aos 
clientes experiências digitais cada vez mais simples e seguras, aumentando a 
sua satisfação. Nesse sentido, destacamos os seguintes avanços:

Evolução Digital

SANTANDER WAY

Nosso aplicativo de gestão de cartões tem conquistado cada vez mais os 
Clientes, e já ultrapassou a marca de 6,5 milhões de downloads e mais 
de 18,8 milhões de acessos por mês. Com novas funcionalidades, o 
aplicativo oferece acompanhamento online das compras realizadas e 
pagamento por aproximação com smartphones Android.

CLIENTES DIGITAIS

Novos Clientes em potencial podem abrir uma conta direto de seu 
smartphone ou tablet, com opções de avaliação de crédito, escolha 
do pacote de serviços e cartão de crédito, feito de forma totalmente 
on-line. Nos últimos 12 meses o número de Clientes digitais alcançou 
7,4 milhões, um crescimento de 35% no último ano, e continuamos 
expandindo nossas transações digitais diante de nossos 
aprimoramentos contínuos.
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Consultas, informações e transações
4004 35 35 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 702 3535 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva e de fala)

Central de Atendimento

Reclamações, cancelamentos e informações gerais: 0800 762 7777
Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 

Caso o Cliente não fique satisfeito com a solução apresentada por outros 
Canais de Atendimento do Banco: 0800 726 0322 em todo o Brasil das 
9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301

Ouvidoria

Serviço público para solução alternativa de conflitos de consumo por meio 
da internet, no endereço www.consumidor.gov.br, ligando consumidores e 
empresas. 

consumidor.gov.br

Canais de atendimento

Os Canais de Atendimento são a principal forma de comunicação e relacionamento entre 
o Banco e seus Clientes, sendo o meio pelo qual são feitas sugestões, reclamações e 
trocas de informações. Diante da rápida evolução dos meios digitais, a forma do 
Santander informar e se relacionar com os Clientes também mudou. Visando sempre 
atender o Cliente prontamente, mantendo proximidade e um diálogo aberto, 
disponibilizamos Canais especializados para cada necessidade de nossos Clientes.

Estamos conectados 24 horas, 7 dias por semana

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

Aplicativo Santander: permite ao Cliente acessar sua conta corrente pelo celular ou 
tablet e ainda realizar pagamentos, consultas e transferências com toda a segurança. 

Aplicativo Way: permite a gestão de todos os cartões, desde o ciclo completo de 
pagamento, até a contratação de serviços.

Aplicativos

Disponível no endereço www.santander.com.br, traz informações e ferramentas para 
que o Cliente obtenha soluções simples e rápidas.

Resolva on-line
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Diferenciais de atendimento

Instituída em 2007, é o canal de última instância de atendimento, que acolhe 
manifestações que não tiveram solução satisfatória nos Canais Primários, além das 
registradas no BACEN e Órgãos de Defesa do Consumidor, atuando como mediadora 
de conflitos e buscando a satisfação do cliente.

Como funciona
A Ouvidoria

Para que o atendimento seja ágil e eficiente, a Ouvidoria tem o cuidado de preparar 
cada um de seus funcionários, mantendo-os atualizados e capacitados para a 
execução de um atendimento diferenciado.

1.618 horas de capacitação Funcionários qualificados  

Fazemos continuamente a avaliação da qualidade do atendimento e dos principais 
ofensores de reclamações, por meio de estudo de causa raiz, identificando 
oportunidades e mobilizando a Organização para o aprimoramento em processos, 
produtos e serviços.

Plano de melhorias para os 
principais motivos de reclamação

Agente de transformação

Assertividade no atendimentoExperiência do cliente
Todo o atendimento é preferencialmente conduzido por um único profissional, 
garantindo uma solução completa e personalizada.

Tempo médio de 4 dias úteis 
para solução

Agilidade e eficácia Constantemente os processos e autonomias são revisados para que a Ouvidoria 
possa atuar de forma satisfatórias a todos que a acionam.

Atua com imparcialidade, isenção, agilidade, ética, transparência e seriedade, 
assegurando a qualidade dos atendimentos prestados, oferendo respostas assertivas 
e conclusivas para cada acionamento. 

A Ouvidoria recebe cada demanda de forma única e entende que em cada 
acionamento, temos 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.
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Em maio de 2017, na busca por mais excelência operacional por meio de eficiência, 
performance e satisfação dos Clientes, nossa Superintendência ganhou ainda mais 
autonomia, e passou à Diretoria de Satisfação de Clientes, que se reporta à Vice-
Presidência de Finanças, Estratégia e Qualidade.

Com essa mudança, Valdemir Moreira de Lima foi nomeado Ouvidor das empresas do 
Santander no Brasil.

A estrutura foi pensada para abranger os pontos mais importantes na relação com o 
Cliente, tendo como principal objetivo comum de aumentar a Satisfação, surpreender 
o Cliente e manter uma relação saudável e sustentável.

A Ouvidoria participa ativamente dos principais Fóruns Internos e Externos de 
discussão, apresentando insumos para tomadas de decisões estratégicas, assegurando 
sempre que o Cliente seja o centro de decisão.

GovernançaDisponibilidade

TELEFONE: 0800 726 0322
Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
Atende também pessoas com deficiência auditiva e fala no 0800 771 0301.

INTERNET: www.santander.com.br

CARTA: Rua Domingos Marchetti, 77 Térreo B
São Paulo - SP, CEP 02712-150.

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

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 consumidor.

Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), Procons e Defensorias Públicas: temos 
um diálogo contínuo com a Senacon, Procons e Defensorias Públicas, reforçando nossa 
parceria, fortalecendo os relacionamentos regionais, participando ativamente dos 
mutirões de solução, apresentando a essas Organizações as nossas ações de melhoria 
contínua. Mediante acordo firmado com Procons de várias localidades e de Defensorias 
Públicas do Estado do Rio de Janeiro, disponibilizamos um telefone exclusivo (0800) para 
contato com a Ouvidoria durante o atendimento de um Cliente em sua Instituição, 
oferecendo um Canal para soluções preliminares. 10

Nossa Ouvidoria tem atuação ativa nos fóruns externos, que debatem as relações de 
consumo, com o objetivo de trocar experiências, conhecer boas práticas, entender as 
tendências do mercado e atuar para melhorar a experiência e satisfação do Cliente.

Agenda positivaParticipação nos fóruns internos de tomada de decisão

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 Executivo: com pautas sobre satisfação do Cliente e participação do 
Presidente do Santander Brasil, e dos Vice-Presidentes responsáveis por diferentes 
áreas do Banco. O Vice-Presidente de Finanças, Estratégia e Qualidade é também o 
Diretor de Ouvidoria.

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, 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 do Cliente: 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 apoia as reuniões apresentando 
diagnósticos e propondo ações de aprimoramento.
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Principais motivos das reclamações
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BACEN (Consolida as demandas dos clientes que acessaram diretamente o Regulador) –
prazo médio de 9 dias úteis.

Prazo de atendimento em cada canal
Ouvidoria Atendimento (0800 e Fale Conosco) –
prazo médio de atendimento de 4 dias úteis.

PROCON (demandas recebidas por meio dos Órgãos Municipais e Estaduais) –
prazo médio de solução de 5 dias úteis.

Reclamações por região

2%
Norte

6%
Centro-Oeste

12%
Nordeste

66%
Sudeste

11%
Sul

No 1º semestre de 2017, 84% das demandas registradas neste canal foram resolvidas em até 
5 dias úteis. O tratamento diferenciado da Ouvidoria é essencial para atingir este resultado. 

Indicadores de Qualidade

Nesse período, a Ouvidoria atendeu 38.068 demandas.

28%
Atendimento

26%
Cartão de Crédito

13%
Operações de Crédito

13%
Conta Corrente

20%
Outros temas
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Perfil dos Clientes atendidos pela Ouvidoria

94%
Clientes
Pessoas Físicas

6%
Clientes 
Pessoas Jurídicas
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Temos o compromisso de aprimoramento contínuo do atendimento, recebendo 
cada reclamação como uma oportunidade de aperfeiçoar os processos, produtos 
e serviços. Por meio do agrupamento das reclamações nos Canais Internos de 
Atendimento, Órgãos Reguladores e de Defesa do Consumidor em temáticas 
comuns, identificam-se as causas que originam as manifestações mais frequentes 
e, dessa forma, os planos de ação são impulsionados.

Ações de aprimoramento

No primeiro semestre de 2017, realizamos 54 ações de aprimoramento:

18 ações de atendimento 7 ações de cartão de crédito15 ações de operações de crédito 5 ações de tarifas

Exemplos de ações implementadas

Lançamos o aplicativo para smartphone de Seguros que, dentre as novas 
funcionalidades, facilita a abertura de sinistro residencial, possibilita o envio de 
documentos pelo próprio Cliente e o acompanhamento da análise, simplificando e 
agilizando o processo. Nele também é possível consultar apólices e coberturas do 
seguro.

Capacitamos nossa equipe de rede de agências com o material "Saiba o que falar e o 
que fazer“, com enfoque nas boas práticas de atendimento e  oferta de produtos 
adequada ao perfil de cada Cliente.

Reforçamos ainda mais os processos de segurança nas transações realizadas nos caixas 
eletrônicos com a expansão do processo de validação das transações por biometria no 
Banco 24 Horas. Já contamos com 79,2% de Clientes correntistas com a biometria 
cadastrada.

Lançamos no 1º semestre de 2017 o ID Santander, que traz mais segurança nas 
transações realizadas no aplicativo Santander em substituição ao Cartão de Segurança 
Online.

Facilitamos a consulta e emissão de boletos de acordo de dívida com o Banco 
Santander por meio da ferramenta Resolva On-line, disponível no site institucional.

9 ações de seguros e capitalização
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Nossas Marcas
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