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O QUE VOCÊ QUER SABER SOBRE UM BANCO?

Como tornar o Relatório Anual mais atrativo, claro  

e informativo para o leitor, seja ele um investidor,  

um funcionário ou um universitário interessado  

em conhecer mais sobre o funcionamento do Banco  

e suas atividades? 

Foi com esse desafio em mente que elaboramos  

o Relatório Anual 2013 do Banco Santander Brasil.  

Com textos explicativos, infográficos, artigos assinados  

por especialistas e um glossário de termos técnicos, 

procuramos não apenas relatar o que houve de mais 

importante em nossa operação durante o ano de 2013,  

mas também proporcionar uma ferramenta de consulta, 

análise e comparação para os mais diversos públicos sobre  

a estrutura e as atividades de cada área e cada segmento  

de negócios do Banco.

Você perceberá que a estrutura dos capítulos está  

mais enxuta e organizada, de modo a facilitar a leitura  

e a compreensão dos temas, inclusive para quem não  

está familiarizado com o ambiente financeiro. Notará 

também que o conteúdo que complementa o atendimento  

à GRI, antes apresentado no Caderno de Indicadores, 

encontra-se no Anexo deste Relatório.

Buscamos, por fim, tornar ainda mais integrados  

os resultados financeiros e as variáveis sociais e ambientais  

de nossas atividades, provando que a incorporação  

de práticas de sustentabilidade à estratégia de negócios  

é um exercício que gera resultados positivos em todas  

as esferas de nosso negócio. Para nós, para todos  

os públicos com os quais nos relacionamos e para  

o meio ambiente.

Boa leitura!

Os indicadores G4-17 a G4-27 estavam corretamente  
alocados no índice GRI G4 e neste Relatório no momento  
de sua publicação.

INDICADOR GRI – As informações que respondem aos indicadores de desempenho GRI (Global Reporting 

Initiative) estão marcadas no final do respectivo trecho.
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PRINCIPAIS  
INDICADORES

Os dados apresentados a seguir atendem ao padrão  

contábil local, o BR GAAP (Brazilian Generally Accepted 

Accounting Principles), principal referência de publicação  

de resultados financeiros entre os bancos no Brasil. 

As demonstrações financeiras completas em BR GAAP  

podem ser encontradas em www.santander.com.br/ri,  

na seção Central de Resultados. No mesmo ambiente,  

é possível conferir os resultados apurados conforme  

o critério contábil internacional, o IFRS (International  

Financial Reporting Standards).

Além de destacar os dados mais relevantes do ano,  

o capítulo busca refletir dois fatores: a linha editorial  

do Relatório Anual, cujo objetivo é integrar resultados 

sociais, ambientais e econômicos; e o posicionamento  

do Banco para sustentabilidade, de que o tema deve  

estar no centro do negócio, e não à margem dele.

Evidência disso é que indicadores-chave de sustentabilidade, 

como financiamentos socioambientais, reclamações  

de clientes e investimento social e cultural, não estão 

separados das principais informações financeiras neste 

capítulo, mas alocados em estruturas que permitem a 

visão geral do negócio, como Indicadores de Resultados, 

Indicadores de Clientes e Indicadores de Crédito. 

A CARTEIRA DE CRÉDITO  

CRESCEU 7,3% EM 2013 E ATINGIU  

R$ 227,5 BILHÕES
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 MARGEM FINANCEIRA BRUTA
 (R$ milhões)

201320122011

 28.078 

32.380

29.827

 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 E TARIFAS BANCÁRIAS (R$ milhões)

10.674
9.680

8.805

201320122011

 ROAE   

11,0%

12,9%
14,3%

201320122011

 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
 E DE PESSOAL1 (R$ milhões)

16.29715.842
 14.430

201320122011

 ÍNDICE DE EFICIÊNCIA 

47,5%
44,3%46,8%

201320122011

 LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL 
 (R$ milhões)

5.744
6.363

 6.661

201320122011

 

37mil

BOLSAS DE ESTUDOS  

CONCEDIDAS

 

21,8 milhões

DE CONTAS CORRENTES

Indicadores de Resultados

 INVESTIMENTO SOCIAL EXTERNO 
 SOBRE O LUCRO LÍQUIDO

4,7%

4,2%

2,7%

201320122011

Indicadores de crédito

 FINANCIAMENTOS 
 SOCIOAMBIENTAIS (PF+PJ) (R$ milhões)

1.988

 2.270

1.218

201320122011

 EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO
(R$ bilhões)

212,0  211,7  218,1  222,1  227,5

Dez/13Set/13Jun/13Mar/13Dez/12

 DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA 
 DE CRÉDITO (dez/13)

33%

35%

15%

17%

Pessoa Física

Grandes Empresas

Pequenas 
e Médias Empresas

Financ. Consumo-9,7%

-7,9%

7,3%

3,2p.p 0,5p.p

-12,4p.p

-1,9p.p

10,3% 2,9%

1.  Despesa administrativa exclui 100% da despesa  
de amortização do ágio. Despesa de pessoal inclui PLR.
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PRINCIPAIS INDICADORES

 ANÁLISE GERENCIAL(1) - BR GAAP 2013 2012 VAR. 2013X2012

RESULTADOS (R$ milhões)

Margem Financeira Bruta 29.827 32.380 -7,9%

Receita de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 10.674 9.680 10,3%

Resultado da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (11.720) (13.223) -11,4%

Despesas Gerais(2) (16.297) (15.842) 2,9%

Lucro Líquido Gerencial(3) 5.744 6.363 -9,7%
 BALANÇO PATRIMONIAL (R$ MILHÕES)

Ativo total 485.866 448.876 8,2%

Títulos e valores mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 78.146 76.832 1,7%

Carteira de crédito 227.482 211.959 7,3%

Pessoa física 75.522 71.287 5,9%

Financiamento ao consumo 37.849 36.806 2,8%

Pequenas e médias empresas 33.712 36.487 -7,6%

Grandes empresas 80.400 67.379 19,3%

Carteira de crédito ampliada(4) 279.812 255.964 9,3%

Captação de clientes(5) 222.067 199.193 11,5%

Patrimônio líquido final(6) 53.446 50.514 5,8%

 INDICADORES DE DESEMPENHO

Retorno sobre o patrimônio líquido médio excluindo ágio(6) - anualizado 11,0% 12,9% -2,0 p.p.

Retorno sobre o ativo total médio excluindo ágio(6) - anualizado 1,3% 1,5% -0,2 p.p.

Índice de Eficiência(7) 47,5% 44,3% 3,3 p.p.

Índice de Recorrência(8) 65,5% 61,1% 4,4 p.p.

Índice de Basileia(9) 19,2% 20,8% -1,6 p.p.

 INDICADORES DE QUALIDADE DA CARTEIRA

Índice de Inadimplência  (acima de 90 dias) 3,7% 5,5% -1,8 p.p.

Índice de Inadimplência  (acima de 60 dias) 4,6% 6,6% -2,0 p.p.

Índice de Cobertura (acima de 90 dias) 179,4% 125,6% 53,9 p.p.

 OUTROS DADOS

Fundos(10) (R$ milhões) 144.942 134.935 7,4%

Nº de Cartões de Crédito e Débito (mil) 53.221 48.362 10,0%

Agências 2.313 2.407 (94)

PABs 1.253 1.381 (128)

Caixas eletrônicos 16.958 17.793 (835)

Total de Clientes (mil) 29.512 27.315 2.197

Total de Contas Correntes(11) (mil) 21.808 20.789 1.019

Funcionários 49.621 53.992 (4.371)

 INDICADORES SOCIAIS E AMBIENTAIS

Mulheres em cargos de liderança 24,9% 25,5% -2,0%

Financiamentos Socioambientais (PF+PJ) (R$ milhões) 1.988 2.270 -12,4%

Total de Investimento Social e Cultural (R$ mil) 99.466 113.828 -12,6%

Total de Bolsas concedidas 37.030 17.627 110,1%

*Emissões de CO2 (toneladas)(12)   

Escopo 1 16.106 15.790 2,0%

Escopo 2 37.202 22.861 62,7%

Escopo 3 53.621 76.665 -30,1%
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(1)  Exclui 100% da despesa de amortização do ágio, o efeito do hedge fiscal e outros ajustes, conforme descrito nas páginas 67 e 68. Adicionalmente, os números de 2012  
foram retroativamente impactados pela Deliberação CVM 695, emitida em 13 de dezembro de 2012, que trata de benefícios a empregados, principalmente fundos de pensão.

(2)  Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio. Despesa de pessoal inclui Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
(3)  Lucro Líquido Gerencial corresponde ao lucro líquido societário mais 100% da reversão da despesa de amortização do ágio, ocorrida no período.
(4)  Inclui outras operações com risco de crédito (debêntures, Fundos de investimentos em Direitos Creditórios - FDCI, Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI, notas promissórias,  

notas promissórias de colocação no exterior, ativos relacionados a atividades de adquirência, avais e fianças).
(5)  Inclui Poupança, Depósitos à vista, Depósitos a prazo, Debêntures, Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliária (LCI) e Letras Financeiras.
(6) Exclui 100% do saldo do ágio (líquido de amortização).
(7) Eficiência: Despesas Gerais/(Margem Financeira Bruta + Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias + Despesas Tributárias + Outras Receitas/Despesas Operacionais).
(8) Recorrência: (Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias) / Despesas gerais.
(9) Índice segundo critério do Banco Central (BACEN). Não considera os eventuais impactos do Plano de Otimização da estrutura de Capital.
(10) De acordo com o critério da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).
(11) Quantidade de contas de depósito à vista, de acordo com o BACEN.

 MULHERES EM CARGOS 
 DE LIDERANÇA

24,9%

75,1%

HomensMulheres

 UNIVERSIDADES - 
 TOTAL DE BOLSAS CONCEDIDAS

37.030

 17.627

 8.121

201320122011

Indicadores de clientes

Indicadores ambientais e sociais

 TOTAL DE CONTAS CORRENTES
 (mil)

 21.80820.789
 19.322

201320122011

 RANKING DE RECLAMAÇÕES DO BANCO CENTRAL
 (posição do Santander Brasil, mês a mês)

4º

1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º

2º 2º 2º3º 3º

4º

5º 5º 5º 5º 5º

2012

2013

6º 6º

7º 7º

DezNovOutSetAgoJulJunMaiAbrMarFevJan

Escopo 1: gases refrigerantes, geradores e frota de veículos 
Escopo 2: compra de energia elétrica 
Escopo 3:  viagens em aeronaves, resíduos orgânicos  

em terceiros, papa-pilhas, consumo elétrico  
em terceiros e transporte de valores e fretados 

 EMISSÕES DE CO2 
(toneladas)

80.290

9.312
8.070

76.665

22.861
15.790 16.107

37.202

53.621

2011 2012 2013

4,9%

110,0%
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Inicialmente, ressalto as mudanças que efetuamos no formato do Relatório  

Anual, buscando torná-lo mais objetivo e explicativo, com infográficos sobre  

o setor e as atividades do Banco. Estas mudanças refletem inúmeras sugestões  

que recebemos e esperamos aumentar o interesse em sua leitura, tornando-a  

mais dinâmica e elucidativa.

O cenário de atividade econômica moderada em 2013, com menor crescimento 

do crédito e compressão dos spreads, fez com que todos os players do setor 

financeiro no Brasil tivessem de adaptar sua estratégia, buscando mais eficiência 

operacional e melhorando a qualidade do seu portfólio de ativos. A continuidade 

do crescimento da taxa de juros, a depreciação do Real e a potencial alta da 

inflação contrabalançaram com o baixo desemprego, a estabilidade no mercado 

consumidor e a melhoria gradual no ambiente externo.

Atento às transformações no ambiente econômico, o Santander Brasil teve  

um ano-chave em 2013 na busca por dois objetivos: ajustar sua estrutura à nova 

realidade da Indústria Financeira no País e se tornar cada vez mais um banco 

focado na satisfação dos clientes.

O Santander Brasil já vinha atuando nesse sentido desde o ano anterior  

e aprofundou a transição a partir do segundo semestre de 2013 com a chegada 

do novo presidente executivo, Jesús Zabalza – ex-diretor geral do Grupo Santander 

para América Latina, que trouxe sua experiência internacional para completar  

a transição iniciada com sucesso pelo antecessor Marcial Portela.

Para atender ao mandato definido pelos acionistas, de crescimento forte, 

recorrente e com rentabilidade, o Conselho de Administração e a Diretoria 

Executiva estão empenhados na realização de mudanças sustentáveis de melhoria 

no desempenho e de resultados. A Diretoria Executiva implantou um novo  

foco de negócios, voltado para a melhora da qualidade da carteira de crédito  

e para o aumento da eficiência, da produtividade e da vinculação com clientes.

Os resultados dos últimos dois trimestres de 2013 já evidenciam os benefícios 

desse modelo, mais sustentável para o Banco e para os clientes. Mostra disso é 

que, com o forte crescimento de produtos de menor custo de crédito, a qualidade 

da carteira de crédito melhorou, a inadimplência diminuiu e o spread líquido voltou 

a crescer, mesmo depois de redução importante do spread bruto, beneficiando 

tanto os clientes quanto o negócio.

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO G4-1 

A QUALIDADE DA CARTEIRA DE CRÉDITO MELHOROU, A INADIMPLÊNCIA 
DIMINUIU E O SPREAD LÍQUIDO VOLTOU A CRESCER, BENEFICIANDO 
TANTO OS CLIENTES QUANTO O NEGÓCIO

Com a implantação desse novo foco de negócios,  

o Santander Brasil está adaptado ao novo ambiente 

econômico e financeiro e mais bem preparado para 

capturar oportunidades em todos os segmentos em  

que atua, de forma a ampliar sua operação e continuar  

a remunerar os acionistas de maneira robusta. 

Em 2013, foram muito bem aceitos pelos acionistas  

o plano de otimização do capital, a distribuição de 

proventos e os aprimoramentos na governança corporativa. 

Além de declararmos mais de R$ 2,4 bilhões para 

distribuição em dividendos e juros sobre capital próprio 

relativos ao exercício de 2013, estruturamos um plano de 

bonificação e grupamento das ações ordinárias e 

preferenciais, com finalização em 2014, que atende os 

anseios dos minoritários por eliminar a negociação em 

centavos dessas ações, aumentar sua liquidez e reduzir os 

custos de transação.

O conselho de administração empenhou-se em 2013  

na implantação das ações decorrentes de sua avaliação, 

feita em 2012, ao mesmo tempo em que, com objetivo  

de melhoria contínua e olhando para o futuro, efetuou  

nova avaliação com apoio de consultoria independente. 

Em linha com nossa missão, o Conselho de Administração 

empenhou-se junto com a Diretoria Executiva na análise  

e aprovação da estratégia de longo prazo, que tem como 

mandato central a execução vigorosa das prioridades 

estabelecidas para qualidade da carteira de crédito, 

aumento da eficiência, da vinculação com clientes  

e da produtividade. Isso tudo alinhado à renovada atuação 

na capacitação e oferta de oportunidades de crescimento  

a todos os nossos profissionais.

Temos confiança no Brasil e contamos com uma  

estratégia de longo prazo que prioriza o crescimento 

seletivo, a relação próxima e duradoura com os acionistas  

e o alinhamento com a agenda de desenvolvimento 

econômico e social do País, que se dá por meio de aspectos 

como um modelo sustentável de expansão do crédito,  

forte apoio ao empreendedorismo e grandes aportes  

aos projetos de infraestrutura.  

A visão de longo prazo e alinhada às prioridades do Brasil 

está intrinsecamente associada ao nosso compromisso  

com a sustentabilidade, uma vez que tem como premissa  

o desenvolvimento conjunto e continuado do negócio  

e do País. 

Temos ciência de que este é um tempo de grandes 

transformações, seja de ordem social, com a intensa 

mobilidade de classes vista nos últimos anos, seja de  

ordem ambiental, com todas as implicações das mudanças 

climáticas. E sabemos que um banco como o Santander 

Brasil, com mais de 29 milhões de clientes de todos os 

segmentos, tem a capacidade e o dever de contribuir  

com o desenvolvimento do entorno. 

Essa será nossa agenda e nosso principal desafio  

nos próximos anos: capturar oportunidades alinhadas  

ao momento do País e, dessa forma, entregar os melhores 

resultados a nossos acionistas e a toda a sociedade.  

Celso Clemente Giacometti 

Presidente do Conselho de Administração 

 

São Paulo, março de 2014.
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MENSAGEM  
DO PRESIDENTE G4-1

NOSSAS AÇÕES TERÃO SEMPRE COMO OBJETIVO O CLIENTE E A SUA 
SATISFAÇÃO. RENTABILIDADE, CRESCIMENTO E RECONHECIMENTO  
DE MARCA SÃO CONSEQUÊNCIAS.
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COMO O SANTANDER VÊ O POTENCIAL DO BRASIL  

NOS PRÓXIMOS ANOS E QUAIS OS PLANOS PARA O PAÍS?

Poucas economias no mundo têm a massa crítica e o potencial  

de crescimento do Brasil. O País conta com um mercado doméstico  

forte e um ambiente de negócios dinâmico e estável, que geram  

grandes oportunidades de investimento. Naturalmente, a crise 

internacional dos últimos anos fez com que o crescimento de nossa 

economia ficasse abaixo do que se gostaria e deixou claro a necessidade  

da implementação de algumas reformas macro. Porém, nada que altere  

ou comprometa nossa confiança no País. O Brasil é prioridade para  

o Grupo Santander e continuará sendo. Como o presidente do Grupo, 

Emilio Botín, citou em um recente discurso, “o que nos preocuparia  

em relação ao Brasil, seria não estar no Brasil”. 

O ANO DE 2013 FOI DE MUITAS MUDANÇAS NO SETOR 

FINANCEIRO. COMO VOCÊ AVALIA O DESEMPENHO  

DO SANTANDER E QUAIS OS PRINCIPAIS AVANÇOS?

O cenário de transformação da indústria financeira exige que  

os bancos aumentem a produtividade e a eficiência operacional.  

Esse não é um trabalho que terminou em 2013, mas sim um  

objetivo que temos de continuar buscando, se quisermos nos  

manter competitivos.

Nessa linha destaco algumas frentes: completamos nossa oferta  

e segmentação para pessoa física, com o lançamento das Contas 

Combinadas e do Santander Select; concluímos o novo Data Center,  

o mais moderno da América Latina; com uma gestão primorosa da 

concessão de crédito e de recuperações, fizemos com que a inadimplência 

se reduzisse em ritmo superior ao do mercado; e com uma criteriosa  

política de controle de custos, nossas despesas subiram a metade  

da inflação no período.   

Outro ponto a ressaltar em 2013 foi a sensacional resposta de nossos 

funcionários ao nosso programa de sugestões interno, o “Trabalhar  

Bem”. Tivemos a participação de mais de 7 mil funcionários, que  

deram 935 ideias, que já estão adotadas ou em fase de implantação.  

Esse engajamento, demonstrado pelos nossos funcionários, nos estimula  

a continuar avançando cada vez mais.

1

2

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS E A ESTRATÉGIA  

DO SANTANDER BRASIL EM 2014?

Nosso objetivo pode ser resumido em uma palavra: 

Crescer. Crescer de forma seletiva, eficiente e com 

rentabilidade. Para isso, nosso foco está em uma 

única direção: o cliente. Queremos ter mais clientes. 

Clientes vinculados e satisfeitos. Todas as ações  

que faremos terão sempre como objetivo o cliente  

e a sua satisfação. Rentabilidade, crescimento  

e reconhecimento de marca são consequências.  

O ano de 2014 será o ano comercial..

E DE QUE FORMA O SANTANDER TEM BUSCADO 

AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES?

Em 2013, tivemos um aumento nas reclamações 

junto ao Banco Central. Apesar de ser um número 

muito reduzido em relação ao total de nossos 

clientes, é uma situação que não podemos e não 

vamos admitir. O programa “Trabalhar Bem” está 

indo nas causas dessas reclamações e solucionando-

as. Vamos sentir esses resultados dentro em breve. 

Aliás, os números de reclamações no SAC e na 

Ouvidoria já começam a refletir esse trabalho. 

Queremos clientes satisfeitos e, em consequência, 

clientes vinculados. Esse é um dos pontos-chave de 

nossa estratégia. Queremos não só crescer o número 

de clientes; queremos crescer o número de clientes 

para os quais o Santander é seu banco principal.

QUAL O POSICIONAMENTO DO SANTANDER 

BRASIL EM RELAÇÃO À SUSTENTABILIDADE  

E COMO O BANCO TEM AVANÇADO  

NESSA QUESTÃO?

A Sustentabilidade é um dos pilares do Santander 

Brasil. Além de seguir os mais importantes marcos  

a esse respeito, como o Pacto Global, Princípios  

do Equador e Pacto Nacional pela Erradicação  

do Trabalho Escravo, temos uma agenda própria  

que busca apoiar os temas mais críticos para o Brasil. 

Para isso, orientamos nossas iniciativas por meio  

de três eixos: Inclusão Social e Financeira; Educação; 

e Negócios Sustentáveis. Em 2013, conquistamos  

e consolidamos grandes avanços dentro destes três 

temas. Entre outros aspectos, superamos a marca  

de R$ 2 bilhões na concessão de microcrédito; 

ultrapassamos a marca de 47 mil bolsas de estudo 

para estudantes de baixa condição econômica e alta 

performance acadêmica, por meio do Santander 

Universidades; desembolsamos cerca de R$ 2 bilhões 

em financiamentos socioambientais e lançamos  

um programa pioneiro que permite a compensação 

das emissões de carbono do dia a dia, seja de pessoas 

físicas ou empresas. Em 2014, avançaremos em um 

plano de trabalho que contemple compromissos  

e resultados de longo prazo, integrados ao negócio  

e com métricas quantificáveis. 

Jesús Zabalza 

Presidente 

 

São Paulo, março de 2014.
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O modelo adotado aqui e nos demais 

países é o de subsidiária autônoma 

em capital e liquidez, em linha com 

as características de funcionamento 

e de regulação em cada mercado,  

de forma a segregar o risco entre  

as diferentes unidades.

Nos últimos quatro anos, os resultados 

do Santander Brasil representaram  

a maior participação individual nos 

resultados globais do Grupo Santander, 

o que revela a importância estratégica 

da operação brasileira em nível 

mundial. Em 2013, a unidade local 

representou 23% dos resultados.

Reconhecido no Brasil e no  

exterior pelo seu compromisso  

com o desenvolvimento sustentável,  

o Santander Brasil foi considerado pelo 

jornal britânico Financial Times e pelo 

IFC (Internacional Finance Corporation) 

o banco mais sustentável das Américas 

em 2013. Na mesma edição, o Grupo 

Santander foi escolhido o Banco  

Global Sustentável do Ano.

A Missão do Santander Brasil, 

aprovada pelo Comitê Executivo  

e pelo Conselho de Administração,  

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”. 

Com Índice de Basileia  

de 19,2%, o Santander Brasil 

é o mais sólido entre  

os grandes bancos do País

 

PERFIL 
ORGANIZACIONAL

 

3.566 agências

E POSTOS DE ATENDIMENTO 

BANCÁRIO COMPÕEM  

A REDE COMERCIAL

 

29 milhões

DE CLIENTES

SOTAQUE ESPANHOL, 
ALMA BRASILEIRA

Com ativos totais de R$ 485,9 bilhões,  
o Santander Brasil é o terceiro maior 
banco privado do País.

Em atividade no mercado local desde 1982,  

o Santander Brasil é o terceiro maior banco privado  

do Sistema Financeiro Nacional, com ativos totais  

de R$ 485,9 bilhões e 29 milhões de clientes. A instituição 

conta com uma equipe de cerca de 50 mil funcionários  

e está presente em todas as regiões do País por meio  

de uma ampla estrutura, composta de 3.566 agências  

e Postos de Atendimento Bancário (PABs) e 16.958 

equipamentos de autoatendimento, além de escritórios 

regionais, centros de tecnologia e de atendimento  

ao consumidor e unidades culturais. G4-6 G4-8

A atuação do Santander Brasil se divide em duas  

grandes estruturas: o Banco Comercial, que reúne todas  

as atividades do Varejo, como atendimento a pessoa física  

e Pequenas e Médias Empresas, e o Atacado, voltado  

às grandes empresas e operações no mercado de capitais. G4-3

Com essa estrutura, o Banco oferta serviços financeiros  

como conta corrente, concessão de crédito, assessoria 

financeira e distribuição de produtos de seguros  

e de investimento para clientes de todos os segmentos. G4-4

Sediada em São Paulo, a operação brasileira é parte  

integrante do Grupo Santander, de origem espanhola,  

que é o principal conglomerado financeiro da Zona  

do Euro e tem grande presença na América Latina. G4-5 

*Por José Cláudio Securato

Todos os dias agentes econômicos  

usam dinheiro para realizar suas 

atividades. Parte desses agentes tem 

superávit, ou seja, sobra de recursos, que 

podem ser usados para fazer poupança. 

Por exemplo, governos têm a arrecadação 

de tributos para administrar; pequenas, 

médias e grandes empresas poupam para 

planejar investimentos futuros; e pessoas 

físicas guardam dinheiro para realizar  

seus sonhos. Portanto, os poupadores 

guardam recursos agora para gastar, 

investir e realizar seus planos no futuro. 

Por outro lado, há os devedores,  

ou seja, aqueles agentes econômicos  

que desembolsam mais recursos  

do que possuem e, por isso, precisam  

de empréstimos no banco para equilibrar 

suas contas. Por exemplo, governos 

pegam empréstimos para investir mais  

nas cidades, nos estados e no País; 

pequenas, médias e grandes empresas 

tomam recursos para fazer mais 

investimentos em novas fábricas, lojas  

e estoques; e pessoas tomam recursos 

emprestados para realizar seus sonhos 

agora, como comprar a casa própria, 

financiar estudos, veículos, viagens,  

casar e ter filhos. Portanto, os devedores 

continuam seus planos de investimentos 

com recursos emprestados. 

E qual o papel dos bancos nesse processo? 

O banco é o responsável por encontrar  

os agentes que têm recursos sobrando  

e aqueles que precisam de recursos.  

Por isso, se diz que a principal função  

do banco é intermediar recursos  

da poupança gerada pelos agentes 

superavitários (poupadores), e direcioná-los  

aos agentes deficitários, que precisam 

desses recursos para investir (devedores). 

Os bancos ainda podem usar capital 

próprio (proveniente dos acionistas)  

para empréstimos, aumentando  

o volume de recursos para investimentos.

O banco cobra juros aos devedores, como 

forma de remuneração dos recursos que 

emprestou, e possibilita aos devedores 

terem acesso imediato ao capital.  

De outro lado, o banco remunera  

os recursos que capta com os poupadores 

pagando juros, como um prêmio por 

guardarem seus recursos. Com o tempo, 

os poupadores terão ainda mais recursos 

pelo recebimento desses juros e poderão 

realizar ainda mais sonhos. O spread  

é a principal remuneração do banco  

e consiste na diferença entre a taxa  

de juros que cobra dos devedores  

e a taxa de juros que paga  

aos poupadores.

Os bancos trabalham além de unir  

a poupança aos investimentos, pois 

prestam diversos serviços à sociedade, 

como conta corrente, investimentos, 

previdência, cartões, seguros, entre outros 

serviços. Com tudo isso, é possível afirmar: 

os bancos contribuem para o crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB) e para  

a geração de empregos, e assim aceleram  

o desenvolvimento do País. 

O PAPEL DOS BANCOS NA SOCIEDADE

*José Cláudio Securato é doutor em Administração pela FEA-USP e diretor-presidente da Saint Paul Escola de Negócios
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PERFIL ORGANIZACIONAL PERFIL ORGANIZACIONAL

 ¡ EM ATIVIDADE NO MERCADO LOCAL 

DESDE 1982, O SANTANDER BRASIL  

É O TERCEIRO MAIOR BANCO 

PRIVADO DO SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL, COM ATIVOS TOTAIS  

DE R$ 485,9 BILHÕES E 29 MILHÕES  

DE CLIENTES.

 ¡ ESTÁ PRESENTE EM TODAS  

AS REGIÕES DO PAÍS, COM  

UMA REDE DE 3.556 AGÊNCIAS  

E POSTOS DE ATENDIMENTO 

BANCÁRIO E UMA EQUIPE DE  

CERCA DE 50 MIL FUNCIONÁRIOS.

 ¡ SUA 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”.

 

 

23%

É A PARTICIPAÇÃO DA UNIDADE 

BRASILEIRA NOS RESULTADOS  

DO GRUPO SANTANDER

 13 

Estrutura Acionária G4-9

O Santander Brasil tem ações ordinárias, preferenciais e units listadas na Bolsa  

de Valores local, a BM&FBOVESPA, com os códigos SANB3, SANB4 e SANB11, 

respectivamente; além de negociar American Depositary Receipts (ADRs)  

na Bolsa de Valores de Nova York (código BSBR). G4-7

A composição acionária do Banco em 31 de dezembro de 2013 era: 

 

Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total

Acionistas Quantidade (%) Quantidade (%)  % 

(Em Milhares de Ações, Exceto Porcentagens)

Grupo Empresarial 

Santander, S.L. (GES) (1) 61.350.950 28,8% 51.153.553 27,5% 28,2%

Sterrebeeck B.V. (1) 99.527.083 46,8% 86.492.330 46,5% 46,6%

Santander Insurance 

Holding, S.L. (SH) (1) 206.664 0,1% - 0,0% 0,1%

Funcionários 154.108 0,1% 141.276 0,1% 0,1%

Membros do Conselho (*) (*) (*) (*) (*)

Membros da Diretoria 

Executiva (*) (*) (*) (*) (*)

Outros 50.581.468 23,8% 47.486.627 25,5% 24,6%

Total 211.820.273 185.273.786

Ações em Tesouraria 1.021.459 0,4% 928.599 0,4% 0,4%

Total 212.841.732 100,0% 186.202.385 100,0% 100,00%

 
(1) Empresas do Grupo Santander Espanha. 
(*) Nenhum dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva mantém 1,0% ou mais de qualquer classe de ações.

Base Acionária G4-9

A distribuição do capital social por tipo de acionista em 31 de dezembro 

de 2013 era a seguinte: 

 

ON PN Total

PF 1,36% 2,09% 1,70%

Institucional 22,64% 23,59% 23,08%

Não Institucional 0,32% 0,41% 0,36%

Santander Espanha(*) 75,68% 73,92% 74,86%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

(*) Sterrebeeck / Grupo Empresarial Santander / Santander Insurance Holding

O Santander Brasil possui mais de 172 mil investidores pessoas físicas, 

adotando uma política de distribuição de dividendos clara e transparente  

para seus acionistas.

1997:
Aquisição Banco Geral

do Comércio

2007:
Aquisição 

do Banco Real 
(controlado pelo 

ABN AMRO)

2013: 
Finalização do novo 

Data Center

2009: 
Abertura de Capital

1982:
Abertura escritório
de representação

2010: 
Unificação da marca 

Santander

2000:
Aquisição 

dos Bancos Meridional, 
Bozano Simonsen 

e Banespa

Grupo Santander no Brasil

Organograma societário simplificado (1)

24,6%Outros 
acionistas

Banco Santander S.A. 
(Espanha)99,99%

99,1%

28,19%

100%

Exterior

Brasil
46,62%0,05%

Grupo Empresarial 
Santander S.L. 

(Espanha)

Santander Insurance 
Holding S.L.

Sterrebeeck B.V. 
(Holanda)

Banco Santander 
(Brasil) S.A.

(1) Data-base: 31 de dezembro de 2013



Conteúdo em 
construção/
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Conteúdo em 
construção/
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SANTANDER 
NO MUNDO

 

47 %

FOI A PARTICIPAÇÃO DA AMÉRICA 

LATINA NOS RESULTADOS GLOBAIS

 

10 BILHÕES DE EUROS

FOI A RECEITA APROXIMADA 

GERADA PELO GRUPO  

POR TRIMESTRE

Sede do Santander no Reino Unido

RESULTADOS DO 
GRUPO SANTANDER

O Grupo divulgou lucro líquido  
de 4,4 bilhões de euros em 2013.  
A menor necessidade de provisões,  
uma vez completado o saneamento 
imobiliário na Espanha, permitiu  
um forte aumento no resultado  
em comparação a 2012

O cenário econômico para os negócios do Grupo Santander 

permaneceu fraco em 2013. À medida que o ano avançou,  

a economia global começou a melhorar de forma gradual. 

As economias desenvolvidas, em especial, começaram a 

mostrar de forma geral um melhor ritmo de crescimento, 

enquanto a inflação se manteve em níveis baixos,  

o que ajudou a manter as taxas de juros em níveis 

excepcionalmente baixos em toda a curva de juros.  

Ao mesmo tempo, foram criadas as bases para uma 

recuperação no crédito, embora, com exceção da economia 

americana, isso ainda não deva se refletir nos números reais 

até este ano.

A Zona do Euro saiu da recessão e deu passos importantes 

rumo à integração, principalmente no que se refere à União 

Bancária. Com isso, a Espanha também teve crescimento 

positivo no quarto trimestre de 2013, o que a ajudou  

a recuperar a confiança do mercado, conforme mostrado  

pela queda no prêmio de risco, pela subida da bolsa e pelo 

avanço dos investimentos estrangeiros.

Atividade comercial e receita 

As operações de crédito do Grupo tiveram queda de 2%,  

já que o crescimento nos países emergentes (+14%) não  

foi suficiente para compensar a queda na demanda por 

crédito nos mercados maduros (-6%), apesar dos esforços  

para dar suporte às Pequenas e Médias Empresas (PMEs)  

na Espanha e no Reino Unido. Já os depósitos do Grupo 

tiveram crescimento de 0,1%, com ganhos significativos em 

participação de mercado na Espanha nos últimos dois anos.

Apesar do ambiente ainda difícil, o Grupo conseguiu gerar 

cerca de 10 bilhões de euros em receitas por trimestre –  

excluindo o impacto das taxas de câmbio – e 39,8 bilhões  

de euros no ano.

Os custos ficaram praticamente estáveis em cerca  

de 5 bilhões de euros por trimestre, com tendência de  

queda nos mercados maduros e aumento nos emergentes 

devido à contínua expansão da rede comercial. O Índice  

de Eficiência do Grupo, de 49,9%, continua a colocar  

o Santander entre os bancos internacionais mais eficientes. 

Neste sentido, as sinergias provenientes das fusões em  

curso na Espanha e na Polônia começam a dar resultado  

e devem ter um impacto maior em 2014 e em 2015.

O resultado operacional antes de provisões para créditos 

duvidosos foi de 19,9 bilhões de euros, um dos mais altos 

entre os principais bancos do mundo.

Qualidade do crédito 

O índice de inadimplência subiu para 5,6%. Já o índice  

de cobertura de inadimplência do Grupo foi de 62%.

As provisões para perdas com crédito foram reduzidas  

para 10,9 bilhões de euros (-14,1%), favorecidas pela boa 

evolução do Brasil. Consequentemente, o custo do crédito 

(provisões/crédito total) caiu de 2,4% no final de 2012 para 

1,5% em dezembro de 2013.

Lucro líquido

Essas tendências em receita, custos e provisões, juntamente  

com reduções no valor contábil dos imóveis, resultou em um 

salto de 90,5% nos lucros, totalizando 4,4 bilhões de euros.

O lucro líquido permaneceu diversificado em termos 

geográficos: Brasil (23%), Reino Unido (17%), México  

e EUA (10% cada), Espanha (7%), Chile, Alemanha  

e Polônia (6% cada), Argentina (5%), Portugal (2%),  

demais países da América Latina (3%) e demais países  

da Europa (5%).

Solidez de balanço 

Em 2013, o Grupo Santander continuou a reforçar  

seus principais índices de capital e liquidez, em resposta  

ao difícil ambiente econômico e financeiro e às novas 

exigências regulatórias.

O índice de core capital teve alta de 138 pontos-base, 

atingindo 11,71%, de acordo com os critérios da Basileia II. 

A composição do capital coloca o Grupo em uma posição 

bastante confortável para atender aos requisitos do Índice 

de Basileia III, cujo regulamento tornou-se vigente em  

1º de janeiro de 2014.

A fraca demanda por crédito e a capacidade do Grupo de 

captar depósitos por meio de sua rede comercial permitiram 

ao Santander continuar a melhorar sua posição de liquidez 

em 2013. O gap comercial – diferença entre empréstimos  

e depósitos – teve redução de 23 bilhões de euros e o índice 

crédito/depósitos foi de 109% (113% no final de 2012).

Foco comercial

Eficiência

Prudência 
em riscos

Diversificação geográfica
e modelo de subsidiárias

Marca

Disciplina 
de capital 
e solidez 
financeira
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SANTANDER NO MUNDO

C

    

Mercados-chave

Outros países nos quais 
o Grupo Santander tem 
operações de banco 
comercial: Peru, Porto 
Rico, Uruguai, Colômbia, 
Noruega, Suécia, Finlândia, 
Dinamarca, Holanda, 
Bélgica, Áustria, Suíça  
e Itália.

DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA G4-6

O Grupo Santander possui diversificação geográfica 

equilibrada entre mercados maduros e emergentes,  

que contribuíram, respectivamente, com 47% e 53% 

do lucro em 2013.

O Banco concentra-se em dez mercados-chave: 

Espanha, Alemanha, Polônia, Portugal, Reino Unido, 

Brasil, México, Chile, Argentina e Estados Unidos. 

Também possui participação de mercado significativa 

no Uruguai e em Porto Rico, além de negócios  

em financiamento ao consumo em outros países  

da Europa. Tem ainda presença na China por meio  

de operações no atacado e em financiamento  

ao consumo.

As áreas globais também desenvolvem produtos  

a serem distribuídos nas redes comerciais do Grupo, 

prestando serviços a clientes no mundo todo.

Espanha

7%

Demais países  
da Europa

5%

Demais países 
 da America Latina

3%

Reino Unido

17%

México

10%

Chile

6%

Argentina

5%

Estados  
Unidos

10%

Brasil

23%

Portugal

2%

Alemanha

6%

Polônia

6%

SUSTENTABILIDADE

Para o Grupo Santander, ser sustentável 

significa:

 è Integrar critérios éticos, sociais e ambientais  
ao negócio;

 èTer uma governança corporativa forte;

 èCombinar visão de longo prazo a um ambiente 
de mudanças, aproveitando as oportunidades;

 èManter relacionamentos estáveis e duradouros 
com seus principais grupos de interesse, para 
entender suas expectativas e responder às suas 
necessidades;

 èContribuir para o progresso social e econômico das 
comunidades em que desenvolve suas atividades.

Para conhecer iniciativas do Grupo Santander em 

outros países, acesse www.santander.com.

Distribuição do lucro atribuído por região geográfica
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SANTANDER NO MUNDO

 RESULTADOS (MILHÕES DE EUROS) 

2013 2012 % 2013/2012 2011 

Ativo Total 1.115.637 1.269.598 (12,1) 1.251.008 

Crédito a clientes (líquido) 668.856 719.112 (7,0) 748.541 

Depósitos de clientes 607.836 626.639 (3,0) 632.533 

Recursos de clientes administrados 924.621 968.987 (4,6) 984.353 

Fundos próprios(1) 84.269 80.921 4,1 80.379 

Total de fundos administrados 1.240.806 1.387.740 (10,6) 1.382.464 

Resultado de intermediação financeira(2) 25.935 29.923 (13,3) 28.883 

Margem bruta(2) 39.753 43.406 (8,4) 42.466 

Resultado operacional antes de provisões para créditos duvidosos(2) 19.909 23.422 (15,0) 23.055 

Resultado de operações continuadas 5.539 2.993 85,1 6.103 

Lucro líquido(2) 4.370 2.295 90,5 5.330 

 ÍNDICES

2013 2012 2011

Índice de eficiência com amortização 49,9% 46,0% 45,7% 

ROE 5,42% 2,91% 7,12%

ROTE 7,73% 4,28% 10,77%

ROA 0,44% 0,25% 0,50%

RoRWA 1,01% 0,56% 1,05%

Core capital (de acordo com Basileia II) 11,71% 10,33% 10,02%

Índice de créditos sobre depósitos(3) 109% 113% 117%

Índice de inadimplência 5,64% 4,54% 3,90%

Índice de cobertura 61,7% 72,4% 61,0%

 AÇÃO E CAPITALIZAÇÃO 

2013 2012 % 2013/2012 2011

Número de ações em circulação (milhões) 11.333 10.321 9,8 8.909 

Cotação (euros) 6,506 6,100 6,7 5,870 

Capitalização na bolsa (milhões de euros) 73.735 62.959 17,1 50.290 

Patrimônio líquido por ação (euros) 7,44 7,88 8,59 

Preço da ação/ patrimônio líquido por ação (vezes) 0,88 0,77 0,68 

PER (preço da ação/lucro líquido por ação) (vezes) 16,13 25,96 9,79 

Lucro líquido diluído por ação (euros) 0,40 0,23 71,7 0,60 

Dividendos por ação (euros) 0,60 0,60 0,60

Retorno total aos acionistas (milhões de euros) 6.775 6.128 10,6 5.260 

 OUTROS DADOS

2013 2012 % 2013/2012 2011

Número de acionistas 3.299.026 3.296.270 0,1 3.293.537 

Número de funcionários 182.958 186.763 (2,0) 189.766 

Número de agências 13.927 14.392 (3,2) 14.756 

 INFORMAÇÃO SOBRE LUCROS(4)

2013 2012 % 2013/2012 2011

Lucro líquido(5) 4.370 5.341 (18,2) 7.000 

Lucro líquido por ação (euros) 0,40 0,55 (26,3) 0,79 

ROE 5,42 6,78 9,35 

ROTE 7,73 9,97 14,14 

ROA 0,44 0,48 0,63 

RoRWA 1,01 1,10 1,34 

PER (preço da ação/lucro líquido por ação) (vezes) 16,13 11,15 7,46 

(1) Em 2013, dividendo escriturado para maio de 2014 (estimativa). 
(2) Variações, excluindo o impacto das taxas de câmbio: Resultado de Intermediação financeira -7,0%; lucro bruto -2,2%; lucro antes das provisões -8,4%; lucro atribuível +136,8%. 
(3) Inclui commercial papers (varejo) 
(4) Exclui ganhos de capital líquidos e provisões 
(5) Variação excluindo diferenças nas taxas de juros: -10,7%.

Em um ambiente econômico difícil, em 2013, o Grupo Santander obteve lucro 
líquido de 4,4 bilhões de euros, aumentou seus índices de capital, melhorou  
sua posição de liquidez e manteve a remuneração de acionistas a 0,60 euros 
por ação pelo quinto ano consecutivo.

 LUCRO LÍQUIDO
 (milhões de euros)

201320122011

5.330

2.295

4.370

 MARGEM BRUTA
 (milhões de euros)

201320122011

42.466 43.406
39.753

 EFICIÊNCIA
 (%)

201320122011

45,7 46,0
49,9

 RETORNO TOTAL AOS ACIONISTAS
 (milhões de euros)

201320122011

5.260

6.128
6.775

 RESULTADO OPERACIONAL 
 ANTES DE PROVISÕES PARA 
 CRÉDITOS DUVIDOSOS
 (milhões de euros)

201320122011

23.055 23.422

19.909

 CORE CAPITAL 
 (de acordo com Basileia II)
 (%)

201320122011

10,02 10,33
11,71

+90,5%
 2013/2012

+10,6%
 2013/2012

-8,4%
 2013/2012

+3,9p.p.
 2013/2012

-15,0%
 2013/2012

+1,38p.p.
 2013/2012
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ESTRATÉGIA  
E INVESTIMENTOS

 
CONTAS COMBINADAS  

PARA 6 PERFIS DE CLIENTES

REDUÇÃO DE 

1,8
PONTO PERCENTUAL  
NA INADIMPLÊNCIA

UM BANCO PARA  
OS CLIENTES 

Não existe crescimento  
recorrente, rentável e sustentado  
sem clientes satisfeitos

Bancos comerciais, como o Santander Brasil, têm no 

relacionamento com consumidores e empresas seu desafio  

e seu ativo mais importante. O melhor caminho para crescer 

de forma recorrente, rentável e sustentada nesse ambiente  

é conquistar a satisfação dos clientes, aumentando  

a vinculação com o Banco e prestando mais e melhores 

serviços. Toda a estratégia do Santander Brasil deriva  

dessa visão e se apoia em quatro pilares: Satisfação  

de clientes, Gestão, Eficiência e Capital.

Satisfação de Clientes
A melhor forma de conquistar o cliente é promovendo  

a combinação de serviços ágeis e eficazes, segmentação  

e oferta de valor adequadas à necessidade de cada perfil  

e plataforma multicanal, que permita diferentes maneiras 

de interagir com o Banco. Com a indústria financeira e as 

relações de consumo passando por grande transformação, 

é fundamental apresentar ofertas customizadas para  

cada perfil de cliente, respeitando suas necessidades  

e dando a ele a liberdade de escolher o canal pelo qual 

prefere operar. 

Essa foi a premissa que norteou duas das principais  

entregas de 2013 no segmento de Pessoa Física.  

Em fevereiro, foram lançadas as Contas Combinadas, 

pacotes que integram serviços de conta-corrente  

e cartões, desenhados para atender as necessidades

específicas de seis grandes perfis  

de clientes, identificados por meio  

de pesquisas de mercado conduzidas 

durante mais de um ano.  

O estudo da necessidade de cada 

grupo originou quatro pacotes,  

que dão benefícios como isenções de 

tarifas, reduções de taxas e flexibilidade 

no prazo de vencimento, desde que  

o cliente atenda aos pré-requisitos 

mínimos de vinculação definidos em 

cada Conta Combinada(1). 

Dois meses depois desse lançamento,  

o Banco completou a segmentação  

de Pessoa Física ao inaugurar  

o Santander Select, segmento  

de alta renda que se situa entre  

o Private Banking (patrimônio superior 

a R$ 3 milhões) e o Personal Banking 

(representado pelo Van Gogh, para 

clientes com renda superior a R$ 4 mil). 

Essa categoria conta com produtos 

exclusivos, assessoria personalizada 

para gestão de patrimônio e uma rede 

de agências própria. No ano passado, 

foram abertas 61 unidades. 

Em Pessoa Jurídica, o Banco  

consolidou seu modelo diferenciado. 

Para Pequenas Empresas, o Santander 

é o único a oferecer de forma massiva 

o Atendimento Unificado, que reúne 

no mesmo gerente o relacionamento 

pessoa física e jurídica do sócio;  

em Médias Empresas, a instituição 

aumentou de 64 para 73 o número  

de Núcleos, que são unidades  

regionais dedicadas e especializadas  

no atendimento e apoio aos clientes 

desse segmento; e para grandes 

corporações, o Banco conta com duas 

estruturas, o Corporate e o Global 

Banking & Markets (GB&M),  

que ofertam atendimento mais 

customizado, adequado às 

necessidades dessas empresas (veja 

mais em Desempenho dos Negócios).  

Gestão
A nova realidade da indústria 

financeira, de compressão dos spreads 

e menor crescimento do crédito, exigiu 

um ajuste de estratégia, que resultou  

na implantação de um novo foco  

nos negócios, baseado na melhora  

da qualidade da carteira de crédito  

e no aumento da vinculação dos 

clientes, da eficiência operacional  

e da produtividade.  

Com relação ao crédito, os produtos  

e segmentos estratégicos para  

o Santander Brasil são aqueles com 

maior capacidade de vinculação, alto 

potencial de crescimento e menor perfil 

de risco, entre os quais se destacam 

Crédito Imobiliário, Financiamento de 

Veículos, Pequenas e Médias Empresas, 

Cartões e Adquirência. 

No ano passado, o cenário  

favoreceu um crescimento mais 

acentuado dos produtos com 

garantia, e portanto de menor 

risco, em detrimento dos rotativos, 

como cartão de crédito e cheque 

especial. Isso mudou o portfólio  

de ativos do Banco, diminuindo  

seu perfil de risco. Se por um lado  

a alteração provoca alguma  

pressão na geração de receitas  

com intermediação financeira,  

por outro possibilita um forte recuo  

na inadimplência e nas provisões  

de crédito, o que gera um 

crescimento mais sustentado.  

Reflexo da melhora da qualidade  

na carteira de crédito, a inadimplência 

mostrou forte queda em 2013.  

Ao longo do ano, o índice de atrasos 

de mais de 90 dias caiu 1,8 ponto 

percentual, fechando em 3,7%. Com 

menor inadimplência e um salto nas 

recuperações de crédito, o resultado  

de provisões de crédito de liquidação 

duvidosa no período melhorou  

11,4%, diminuindo o custo de 

crédito e favorecendo o crescimento 

saudável e eficiente.

Eficiência
A eficiência operacional é importante 

tanto do ponto de vista do cliente, 

que espera serviços rápidos e eficazes, 

como da perspectiva financeira,  

que tem como premissa uma relação 

favorável entre receitas e despesas.  

Na visão do Santander Brasil, a melhor 

maneira de atender a esses dois 

fatores é oferecendo ao cliente um 

banco simples de usar, que atenda 

suas necessidades de forma rápida  

e fácil, e, ao funcionário, um banco 

simples de operar, que facilite ganhos 

de produtividade comercial.

Em 2013, o Santander Brasil  

lidou com essa questão simplificando 

processos, investindo maciçamente  

em sistemas, em plataformas digitais  

e em treinamento e controlando  

a evolução dos custos abaixo  

da inflação. Entre as principais 

realizações estão a finalização  

do novo Data Center, localizado  

em Campinas (São Paulo), que eleva 

radicalmente o patamar de tecnologia 

do Banco (veja mais detalhes em  

Ativos Intangíveis); os cerca de  

R$ 108 milhões em treinamento;  

e a disciplina de custos, cujo ritmo  

de evolução correspondeu a metade 

da inflação no período

(1)  Para conhecer as condições de cada oferta, acesse http://tinyurl.com/reanual1
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Capital
Um dos pilares do modelo global  

de negócios do Grupo Santander  

é a disciplina de capital. Além de 

proporcionar solidez à operação  

e segurança aos clientes, permite 

enfrentar eventuais mudanças 

regulatórias com maior tranquilidade  

e aproveitar as oportunidades de 

crescimento, seja de forma orgânica 

ou por meio de aquisições. 

Em 2013, o Santander Brasil anunciou 

uma grande operação de otimização 

de capital, apoiada em dois pilares: 

tornar a estrutura de capital mais 

eficiente e preservar a sua solidez. 

Para isso, o Banco adotou uma solução 

inovadora, que permitiu melhorar  

sua alavancagem e bonificar seus 

acionistas, sem reduzir o nível  

de capital regulatório. 

Nessa operação, concluída em  

janeiro de 2014, o Santander Brasil 

realizou uma restituição de recursos 

aos acionistas de R$ 6 bilhões  

e emitiu instrumentos no mesmo  

valor no exterior com alocação 

exclusiva para os acionistas. Dessa 

forma, o banco trocou um capital  

de maior custo (ações) por outro  

de menor custo (dívida). Como  

o instrumento de dívida escolhido 

para captar os recursos no mercado  

é considerado capital regulatório,  

o nível de capital do banco não se 

alterou e continuou sendo o maior  

do País entre os grandes bancos  

de varejo. 

Sustentabilidade no centro 
da estratégia G4-2

O posicionamento do Santander  

Brasil para sustentabilidade,  

aprovado pelo Comitê Executivo  

e pelo Conselho de Administração,  

é baseado em três grandes temas 

considerados fundamentais para  

a agenda de desenvolvimento  

do País: Inclusão Social e Financeira, 

Educação e Negócios Socioambientais. 

Orientados por esses três eixos,  

o banco integra sustentabilidade  

aos negócios em praticamente todas  

as suas operações, dos menores 

projetos aos grandes investimentos.

O eixo de inclusão Social e Financeira  

passa por programas como a operação 

de microcrédito, que é voltada  

a microempreendedores com pouco 

acesso a capital nos canais tradicionais 

de crédito. Nesse segmento, o Banco 

é pioneiro e líder isolado entre os 

bancos privados. 

O segundo eixo tem como base  

os diversos programas de educação 

do Banco. Entre eles, está o maior 

programa corporativo de apoio  

ao Ensino Superior no País,  

o Santander Universidades, que  

tem 450 Instituições de Ensino 

Superior conveniadas e em 2013 

concedeu mais de 47 mil bolsas. 

Em Negócios Socioambientais,  

a estratégia vislumbra oportunidades  

de negócios em praticamente todas  

as frentes de atuação. Diversas 

oportunidades surgem da necessidade 

das empresas e das pessoas de se 

adaptarem a um modelo de atuação 

mais sustentável e aos riscos gerados 

pelas mudanças climáticas e por novas 

tendências. Nesse eixo, o Santander 

Brasil também é líder e pioneiro em 

diversos aspectos, como:  

 èPrimeiro banco a desenvolver  

um fundo de investimento que 

incorpora os critérios dos Princípios  

de Investimento Sustentável (PRI) -  

iniciativa das Nações Unidas para 

promover a sustentabilidade  

nos mercados financeiros;  

 èÚnica instituição financeira do País  

a investir com recursos próprios em 

projetos de energias renováveis. 

 èEstrutura pioneira em análise  

de Risco Socioambiental, adotada 

não somente para financiamento  

de projetos, mas para concessão  

de crédito e aceitação de novos 

clientes no Atacado. O tema 

também integra o processo de 

homologação de fornecedores.     

Investimentos

Em 2013, o Santander Brasil estruturou 

a aquisição das operações da GetNet. 

O Banco anunciou a intenção de 

compra em julho e espera efetivar  

a operação no primeiro semestre  

de 2014. A GetNet era parceira  

do Banco desde 2010, atuando  

como o braço de tecnologia nas 

operações de adquirência (captura  

e processamento de transações  

via cartões de crédito e débito,  

as “maquininhas” de pagamento). 

A atividade nesse segmento  

é estratégica por duas razões  

principais: o mercado de cartões  

é um dos que mais cresce no País  

e a captura de transações eletrônicas 

tem grande sinergia com os serviços  

de banco comercial para Pequenas  

e Médias Empresas. Ao integrar  

essas duas atividades, o Banco pode 

conceder crédito de forma mais 

assertiva às empresas porque conhece 

mais a fundo o fluxo financeiro  

do cliente. A aquisição, portanto, 

fortalecerá a posição e o objetivo  

do Banco, de crescimento  

com rentabilidade. 

Outra operação relevante envolveu  

a operação de gestão de recursos de 

terceiros, atividade então desenvolvida 

no Brasil pela Santander Brasil Asset 

Management Distribuidora de Títulos  

e Valores Mobiliários SA.  Em uma 

operação global, o Grupo Santander 

fez um acordo com as líderes mundiais 

na área de Private Equity, a Warburg 

Pincus e a General Atlantic. Juntos,  

os parceiros passaram a deter uma 

participação de 50% de uma holding 

que integra as 11 gestoras de fundos 

sediadas na Europa e na América 

Latina, inclusive a filial brasileira. G4-13

Essa aliança permite à SAM  

melhorar sua capacidade  

de competir com as maiores  

gestoras de fundos independentes 

globais, com a vantagem adicional  

de contar com o conhecimento  

e experiência nos mercados nos  

quais o Banco está presente. O Grupo 

Santander distribuirá produtos  

da nova gestora nos países em  

que possui rede de agências, além  

de poder distribuir seus produtos  

e serviços internacionalmente fora  

da sua rede comercial. O Banco ainda 

se beneficiará da ampliação da gama  

de produtos e serviços que poderá 

oferecer aos seus clientes.

A nova companhia reforçará  

a unidade de gestão de fundos  

no mercado global de investidores 

institucionais, onde existe potencial  

de crescimento. Seu objetivo é dobrar 

o volume de recursos sob gestão em 

cinco anos e participar do processo  

de consolidação em curso no setor.

Outra empresa do Grupo  

que recebeu investimento foi  

a WebMotors, plataforma digital  

que une compradores e vendedores  

de automóveis. A companhia  

recebeu aporte de R$ 180 milhões  

da australiana Carsales, líder em 

classificados online de veículos,  

com operações na Ásia e na Oceania. 

G4-13

A parceria estratégica mantém 

o Santander Brasil como controlador  

e tem como objetivo acelerar  

o crescimento da WebMotors  

e consolidar sua liderança no mercado 

brasileiro, por meio de transferência  

de tecnologia e conhecimento. Após  

a operação, a participação societária  

do Santander passou a ser 70% 

e da Carsales de 30%.

ESTRATÉGIA E INVESTIMENTO

 ¡ A ESTRATÉGIA DO SANTANDER 

BRASIL SE APOIA EM QUATRO 

PILARES: SATISFAÇÃO DOS CLIENTES, 

GESTÃO, EFICIÊNCIA E CAPITAL.

 ¡ O POSICIONAMENTO DO BANCO 

PARA A SUSTENTABILIDADE É 

BASEADO EM TRÊS GRANDES TEMAS: 

INCLUSÃO SOCIAL E FINANCEIRA, 

EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS 

SOCIOAMBIENTAIS.

 ¡ O PRINCIPAL INVESTIMENTO 

ESTRUTURADO EM 2013 FOI  

A AQUISIÇÃO DA GETNET,  

QUE JÁ ATUAVA COMO PARCEIRA 

DO BANCO FORNECENDO SOLUÇÕES 

DE TECNOLOGIA PARA A OPERAÇÃO 

DE ADQUIRÊNCIA.
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R$108MILHÕES

FOI O INVESTIMENTO  

EM TREINAMENTO, FRENTE 

IMPORTANTE NA BUSCA POR 

PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA
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GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

 

100 %

DE TAG ALONG PARA  

OS MINORITÁRIOS

 

5 COMITÊS 

LIGADOS AO CONSELHO  

DE ADMINISTRAÇÃO

SOLIDEZ  
NA GOVERNANÇA 

Boas práticas de governança são 
decisivas para garantir o funcionamento 
e a perenidade dos negócios

Em uma companhia global, como o Santander, a adoção  

de boas práticas de Governança Corporativa é decisiva  

para garantir o bom funcionamento da empresa, assegurar  

a perenidade do negócio e proteger os interesses de todos  

os acionistas.

Por essa razão, o Santander Brasil se submete a um conjunto 

de práticas legais e voluntárias reconhecidas como referência 

pelo mercado. Entre elas estão as recomendações do IBGC 

(Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e as exigências 

do Nível 2 da BM&FBOVESPA(1). 

O Banco, por exemplo, garante a extensão de 100%  

de tag along aos acionistas minoritários; proíbe o acúmulo 

dos cargos de presidente do Conselho de Administração  

e de diretor-presidente; conta com três Conselheiros 

Independentes, que atualmente representam 37,5%  

dos membros do Conselho de Administração; convoca  

o Conselho de Administração a manifestar-se em todos  

os assuntos relevantes; e possui quatro Comitês de 

Assessoramento ao Conselho de Administração. G4-39 G4-41

A estrutura de Governança Corporativa do Santander Brasil 

se apoia nas suas duas principais instâncias: o Conselho  

de Administração e a Diretoria Executiva. O primeiro,  

órgão máximo decisório e representante dos acionistas,  

O vice-presidente executivo Carlos Galán,  
durante apresentação para acionistas

(1)  Recomendações do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e protocolos  
do Nível 2 da BM&FBOVESPA disponíveis em: http://tinyurl.com/reanual2

Governança Corporativa | Santander Brasil

Estrutura
Assembleia Geral 

de Acionistas

Conselho de Administração
Composição: 8 membros, 

sendo 3 independentes

Comitê de 
Remuneração e Nomeação

Composição: 3 membros independentes

Comitê de Auditoria
Composição: 4 membros independentes

Comitê Executivo
Composição: Presidente, Vice-Presidentes 

Executivos Seniores e Vice-Presidentes Executivos

Diretoria Executiva(¹)

Composição: Presidente, Vice-Presidentes Executivos Seniores, 
Vice-Presidentes Executivos, Diretores Executivos e Diretores 

sem designação específica.

Comitê de Riscos
Composição: 3 membros, 

sendo 2 independentes

Comitê de Governança 
e Sustentabilidade

Composição: 5 membros sendo, 
4 membros independentes

(1)  A Diretoria Executiva conta com o apoio de  
oito comitês não estatutários: Comitê Financeiro, 
Comitê de Recursos Humanos, Comitê de Meios, 
Comitê de Regulamentação e Normas, Comitê  
de Negócios e Comitê de Qualidade. O intuito  
é garantir que as decisões da Diretoria atendam  
às diretrizes e aspirações da Organização  
de maneira sistêmica e transparente.

tem a função de orientar e supervisionar a atuação da Diretoria Executiva – que por sua vez é responsável pela administração  

e gestão das atividades do Banco. Cabe a esses órgãos aprovar ou atualizar os princípios da Organização, como a Missão, 

além de definir estratégias, políticas e metas relativas aos temas econômicos, sociais e ambientais. G4-42 G4-45 G4-46

Conceitualmente, a Governança 

Corporativa surgiu para superar  

o chamado “conflito de agência”,  

que é o conflito de interesses que  

pode surgir entre os proprietários  

e os gestores de uma empresa. Nesta 

situação, o proprietário (acionista) delega  

a um agente especializado (executivo)  

o poder de decisão sobre sua propriedade. 

No entanto, os interesses do gestor  

nem sempre estarão alinhados com  

os do proprietário, resultando em  

um conflito de agência ou conflito 

agente-principal.

A preocupação da Governança 

Corporativa é criar um conjunto 

eficiente de mecanismos, tanto de 

incentivos quanto de monitoramento,  

a fim de assegurar que o comportamento 

dos executivos esteja sempre alinhado 

com o interesse dos acionistas. 

A boa governança proporciona  

aos proprietários (acionistas ou  

cotistas) a gestão estratégica de sua 

empresa e o monitoramento da direção 

executiva. As principais ferramentas  

que asseguram o controle da propriedade 

sobre a gestão são o conselho de 

administração, a auditoria independente  

e o conselho fiscal. 

A empresa que opta pelas boas práticas 

de Governança Corporativa adota como 

linhas mestras a transparência, a prestação 

de contas, a equidade e a responsabilidade 

corporativa. Para tanto, o conselho de 

administração deve exercer seu papel, 

estabelecendo estratégias para  

a empresa, elegendo e destituindo  

o principal executivo, fiscalizando  

e avaliando o desempenho da gestão  

e escolhendo a auditoria independente. 

Já a ausência de conselheiros  

qualificados e de bons sistemas  

de Governança Corporativa tem levado 

empresas a fracassos decorrentes de 

abusos de poder (do acionista controlador 

sobre minoritários, da diretoria sobre  

o acionista e dos administradores sobre 

terceiros); erros estratégicos (resultado  

de muito poder concentrado no executivo 

principal); e fraudes (uso de informação 

privilegiada em benefício próprio  

e atuação em conflito de interesses).

A ORIGEM DA BOA GOVERNANÇA

 29 Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - http://tinyurl.com/artigoibgc
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

Conselho de Administração G4-34

Amparado pelo regimento interno(1) e pelo Estatuto Social(2),  

o Conselho de Administração é atualmente composto  

por oito membros, dos quais três são independentes, 

número superior ao determinado pelo Regulamento  

do Nível 2 de Governança Corporativa, sendo todos  

eleitos em Assembleia de Acionistas, com mandato  

de dois anos e possibilidade de reeleição. 

A seleção dos membros do Conselho leva em consideração, 

além dos requisitos legais e estatutários e da regulamentação 

do Banco Central, a composição por profissionais alinhados 

com os valores do Banco, pautados pela legalidade e pela 

ética, e que sejam comprometidos com as práticas  

de sustentabilidade social e ambiental. G4-40

Em observância às boas práticas de Governança Corporativa, 

anualmente é realizada avaliação do Conselho, do seu 

Presidente e dos Comitês que o assessoram, bem como  

dos Conselheiros, a partir de critérios previamente definidos,  

com a assessoria de empresa especializada. G4-44

Com o intuito de aprimorar e atualizar o conhecimento  

dos membros do Conselho de Administração, temas relativos 

às tendências econômicas, situação social e ambiental  

do Brasil e do mundo são levados à maioria das reuniões  

por executivos da Companhia ou por profissionais externos. 

Na ocasião, são debatidos os riscos que poderão envolver  

os negócios do Banco e as oportunidades decorrentes  

das mesmas questões. G4-43 G4-45 G4-46

O órgão se reúne mensalmente, conforme datas divulgadas 

no Calendário de Eventos da Companhia, disponível em 

www.santander.com.br/ri. G4-38 G4-42

Em 31 de dezembro de 2013, a composição do Conselho 

de Administração era a seguinte:

Nome Cargo

Celso Clemente Giacometti Presidente e Conselheiro Independente

Jesús Zabalza Vice-Presidente e Conselheiro

Conrado Engel Conselheiro

José Antonio Alvarez Alvarez Conselheiro

José Manuel Tejon Borrajo Conselheiro

José de Paiva Ferreira Conselheiro

Marilia Artimonte Rocca Conselheira Independente

Viviane Senna Lalli Conselheira Independente

Outras informações sobre os conselheiros do Banco,  

como competências, períodos de mandato, funções  

em outras organizações, estão disponíveis em  

www.santander.com.br/ri, na seção Governança 

Corporativa, subseção Administração. G4-38

Comitês de Apoio(4) – O Conselho de Administração  

é assessorado por quatro comitês, todos com regimento 

próprio: Comitê de Remuneração e Nomeação, que trata  

de eleição, remuneração e sucessão de administradores; 

Comitê de Auditoria; que tem função de supervisionar  

a observância, por parte do Banco, de leis e regulamentos; 

o Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade, 

que discute a atuação da companhia em temas sociais, 

ambientais e de Governança, e seus reflexos econômicos 

nos negócios; e o Comitê de Riscos, cuja competência  

é a de validar e assegurar a efetividade dos limites de 

exposição aos diversos riscos, como de mercado,  

crédito, operacional, liquidez, entre outros. G4-35 G4-40

Por meio dos Comitês de Assessoramento,  

temas considerados críticos para a Companhia,  

como situações que podem acarretar impactos  

no desempenho econômico, ambiental e social  

da Organização, são levados ao Conselho  

de Administração para análise e estudo de planos  

de ações. G4-49

A seleção dos membros dos comitês leva em  

consideração os mesmos requisitos dos membros  

do Conselho de Administração. Busca-se também 

preservar a diversidade de opiniões, com a participação  

de profissionais com destacada experiência nas 

respectivas áreas de atuação. Em 31 de dezembro  

de 2013, a composição desses comitês era a seguinte: 

Comitê de Auditoria(5):

Nome Cargo

René Luiz Grande Coordenador e Membro Independente

Celso Clemente Giacometti Membro Independente

Elidie Palma Bifano Membro Independente

Taiki Hirashima Membro ind. e resp. técnico

Comitê de Remuneração e Nomeação(5): G4-52

Nome Cargo

Celso Clemente Giacometti Coordenador e Membro Independente

Eduardo Nunes Gianini Membro Independente

Viviane Senna Lalli Membro Independente

Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade:

Nome Cargo

Celso Clemente Giacometti Coordenador e Membro Independente

Gilberto Mifano Membro Independente

José Luciano Duarte Penido Membro Independente

Marília Artimonte Rocca Membro Independente

Maria Luiza Pinto e Paiva Membro 

Comitê de Riscos:

Nome Cargo

Celso Clemente Giacometti Coordenador e Membro Independente

René Luiz Grande Membro Independente

Conrado Engel Membro

(1)  Regimento Interno do Conselho de Administração disponível em: http://tinyurl.com/reanual3
(2)  Estatuto Social do Santander disponível em: http://tinyurl.com/reanual4

PRINCIPAIS DIRETRIZES  
DO CONSELHO

O Conselho tem como principais diretrizes:

 èdefinir a estratégia, analisar os assuntos de 
relevância para a Companhia e supervisionar 
efetivamente a sua gestão; 

 èpromover a prosperidade no longo prazo; 

 èempenhar-se para que os princípios do Santander 
sejam respeitados e difundidos; 

 è fazer cumprir as disposições do Código de Ética; 

 èavaliar a performance dos administradores e 
determinar a remuneração do principal executivo;

 èavaliar situações que podem resultar na revisão 
dos negócios da Companhia que geram impactos 
econômicos, ambientais e sociais, pesados  
os riscos e as oportunidades; G4-45 G4-46

 èavaliar a eficácia da gestão do risco em temas 
econômicos, sociais e ambientais. G4-45 G4-46

(4) Veja mais sobre os comitês assessores em http://tinyurl.com/reanual5 
(5) Comitê estatutário

Da esquerda para a direita: José Antonio Álvarez Álvarez, Conrado Engel, Marília Artimonte Rocca, Celso Clemente Giacometti, Jesús Maria Zabalza Lotina, Viviane Senna Lalli,  
José de Paiva Ferreira e José Manuel Tejón Borrajo.
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Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é composta  

por no mínimo dois e no máximo  

75 membros, eleitos pelo Conselho  

de Administração, com mandato  

de dois anos e possibilidade de 

reeleição. Assim como os demais 

profissionais que compõem o 

Conselho de Administração e os 

Comitês, os membros que fazem 

parte da Diretoria Executiva devem 

estar alinhados aos valores do Banco, 

pautados pela legalidade e pela ética  

e comprometidos com os princípios  

de sustentabilidade.

A Diretoria Executiva conta com  

um Comitê Executivo, formado  

pelo diretor presidente e diretores 

vice-presidentes, e tem o apoio de  

oito comitês não estatutários formados 

por executivos de diferentes áreas  

do Santander Brasil. G4-38

Comitês não estatutários
 èComitê Financeiro – Controla, avalia e aprova  

as políticas e diretrizes relacionadas à gestão  

do capital e dos riscos estruturais do balanço.

 èComitê de Recursos Humanos – Discute  

e aprova assuntos estratégicos de Recursos  

Humanos, para médio e longo prazo, e aprova 

assuntos ligados à cultura organizacional.

 èComitê de Meios – Acompanha e aprova plano  

de sistemas e portfólio de investimentos em tecnologia, 

além de indicadores de riscos operacionais e orçamento.

 èComitê de Regulamentação e Normas – Analisa  

as novas legislações e normas definidas por reguladores  

e órgãos autorreguladores, bem como políticas 

externas e internas.

 èComitê de Negócios Varejo – Analisa e delibera,  

dentre outros, os assuntos relacionados a Negócios  

e revisa periodicamente o posicionamento comercial  

e estratégico da Companhia.

 èComitê de Qualidade – Define as metas de satisfação 

de clientes, valida os indicadores e planos de qualidade  

e os resultados de pesquisas de satisfação de clientes.

 èComitê de Riscos – Discute, revê e aprova as políticas  

de riscos de Crédito e Mercado e das estratégias para 

minimizar impactos potenciais, além de indicadores  

de inadimplência, custo de crédito e PDD.

 èComitê de Divulgação – Aconselha o Banco sobre  

a forma de comunicar fatos relevantes, avisos aos 

acionistas, deliberações do Conselho de Administração, 

entre outros. 

Governança da sustentabilidade

A Governança de Sustentabilidade segue as diretrizes  

do Comitê Global de Sustentabilidade do Grupo Santander, 

que é presidido pelo CEO do Grupo e conta com a 

participação de todas as áreas de negócio. A função do 

Comitê Global é definir a estratégia de sustentabilidade; 

gerenciar os aspectos estratégicos das políticas;  

e impulsionar ações de formação e sensibilização  

no âmbito socioambiental. G4-34

Localmente, as diretrizes estratégicas de sustentabilidade 

são discutidas nas mais altas instâncias de decisão do 

Santander Brasil. A estrutura de Governança do tema  

se apoia no Comitê de Governança e Sustentabilidade  

e na Vice-presidência de Comunicação, Marketing, 

Relações Institucionais e Sustentabilidade, que reporta  

ao Presidente da Companhia e, quando necessário,  

ao Comitê Executivo e ao Conselho de Administração. 

Essa Vice-Presidência engloba a Diretoria de Sustentabilidade, 

que apoia as demais áreas do Banco no avanço do tema em 

suas práticas, além de elaborar e propor estratégias. G4-34 G4-36

O Comitê Executivo é 

apoiado por oito comitês 

não estatutários, formados 

por executivos de diferentes 

áreas do Santander

Em 31 de dezembro de 2013, a composição do Comitê Executivo era a seguinte: 

Nome Cargo

Jesús Maria Zabalza Lotina Presidente

Conrado Engel Vice-Presidente Executivo Sênior

José de Paiva Ferreira Vice-Presidente Executivo Sênior

Carlos Rey de Vicente Vice-Presidente Executivo

Carlos Alberto López Galán Vice-Presidente Executivo 

Ignacio Dominguez-Adame Bozzano Vice-Presidente Executivo

João Guilherme de Andrade So Consiglio Vice-Presidente Executivo

Manoel Marcos Madureira Vice-Presidente Executivo

Marco Antônio Martins de Araújo Filho Vice-Presidente Executivo

Oscar Rodriguez Herrero Vice-Presidente Executivo 

Pedro Paulo Longuini Vice-Presidente Executivo

Pedro Carlos Araújo Coutinho Vice-Presidente Executivo 

Da esquerda para a direita, João Guilherme de Andrade So Consiglio, Ignácio Dominguez-Adame, Carlos Alberto López Galán, Marco Antônio Martins de Araújo Filho, Conrado 
Engel, Jesús Maria Zabalza Lotina, José de Paiva Ferreira, Juan Moreno, Pedro Carlos Araújo Coutinho, Oscar Rodriguez Herrero, Carlos Rey de Vicente, Manoel Marcos Madureira  
e José Alberto Zamorano.
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Comitê de Governança Corporativa  
e Sustentabilidade
O Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade, 

liderado pelo Presidente do Conselho de Administração  

e composto de mais quatro membros, dos quais três 

independentes, assessora o Conselho de Administração  

em temas relacionados às práticas de Governança 

Corporativa e Sustentabilidade. O Comitê contribui para  

a definição das estratégias de sustentabilidade que serão 

implementadas pelas áreas executivas para garantir que  

o tema esteja inserido aos negócios, além de encaminhar  

ao Conselho, com sua recomendação, questões  

econômicas e socioambientais que devem ser decididas  

pelo órgão máximo.  G4-34 G4-35 G4-38

Em 2013, o Comitê propôs ao Conselho de Administração  

a revisão do posicionamento estratégico de sustentabilidade 

para o longo prazo, em linha com as novas demandas  

da sociedade e com a estratégia de negócio do Banco para  

os próximos anos. Este trabalho deve ser concluído em 2014.

O tema também é discutido pelo Comitê Executivo, 

responsável por garantir o alinhamento com as diretrizes 

estratégicas e a aprovação das iniciativas de sustentabilidade 

da organização. Em 2013, as pautas foram definidas de 

acordo com a necessidade de cada iniciativa. Adicionalmente, 

os detalhes dos projetos foram discutidos com os respectivos 

vice-presidentes responsáveis por cada área. 

Em 2013, o Banco ainda realizou uma reunião do Fórum 

Estratégico de Sustentabilidade, composto pelo Presidente  

do Santander Brasil, cinco membros externos com alta 

representatividade no tema e três executivos do Banco.  

O Fórum complementa a governança de sustentabilidade  

ao proporcionar uma visão externa sobre a estratégia  

de sustentabilidade do Banco. G4-38

Relações com acionistas e investidores

As Assembleias Gerais são o principal mecanismo de 

envolvimento de acionistas e investidores na tomada  

de decisões do Banco. Em 2013, foram realizadas cinco 

Assembleias, cujas atas, que trazem os temas deliberados, 

encontram-se disponíveis em www.santander.com.br/ri,  

na seção Governança Corporativa.

DIVIDENDOS E JUROS 
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

O total de dividendos e juros sobre capital 

próprio (“JcP”) declarados em 2013 somou  

R$ 2,4 bilhões. O valor total líquido de imposto 

recebido por classe de mil ações é apresentado  

na tabela a seguir:  

Dividendos + JcP líquido  

(R$ por milhares de ações/units)

Ordinárias 5,7685

Preferenciais 6,3454

Units 634,5422

Os pagamentos de dividendos e JcP resultaram 

nos seguintes rendimentos para as diferentes 

classes de ação (dividend yield): 

Rendimento anualizado

Ordinárias 2,74%

Preferenciais 3,05%

Units 3,03%
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Principais deliberações das Assembleias Gerais

Assembleia Geral Extraordinária de 15 de fevereiro de 2013

 èAprovou a outorga dos “Planos de Diferimento de Bônus” referentes a 2012.

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 29 de abril de 2013

 èAprovaram as contas dos administradores, as demonstrações financeiras do exercício social findo  

em 31 de dezembro de 2012, a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.  

Elegeu os membros do Conselho de Administração para um novo mandato; e fixaram a remuneração  

global anual dos administradores e dos membros do Comitê de Auditoria.

Assembleia Geral Extraordinária de 3 de junho de 2013

 èAprovou (a) a condução do Sr. Marcial Angel Portela Alvarez ao cargo de Presidente do Conselho  

de Administração e (b) do Sr. Celso Clemente Giacometti ao cargo de Vice-Presidente do Conselho  

de Administração da Companhia e (c) a eleição do Sr. Jesús Maria Zabalza Lotina como membro do  

Conselho de Administração; e aprovou a outorga dos “Planos de Diferimento de Bônus” referentes  

a 2013.

Assembleia Geral Extraordinária de 3 de julho de 2013 

 èRecebeu oferta para exercício do direito de preferência na aquisição de ações do capital social da Zurich  

Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.; e aprovou a realização, pelo Banco Santander, de operações  

com opções de compra de units de sua emissão.

Assembleia Geral Extraordinária de 1 de novembro de 2013 

 èAprovou a redução do capital social da Companhia em R$ 6 bilhões, passando de R$ 62,828 bilhões  

para R$ 56,828 bilhões, sem redução do número de ações; 

 èAprovou alteração do inciso XIII do artigo 17 do Estatuto Social, de forma a atribuir ao Conselho  

de Administração competência para deliberar sobre a emissão, dentro do limite do capital autorizado,  

de títulos de crédito e demais instrumentos conversíveis em ações; e

 èAprovou a condução do Sr. Celso Clemente Giacometti ao cargo de Presidente do Conselho  

de Administração e a condução do Sr. Jesús Maria Zabalza Lotina ao cargo de Vice-Presidente  

do Conselho de Administração.
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Quando aplicável, o Comitê Corporativo de Comercialização 

(órgão baseado na Espanha) é envolvido no processo de 

análise e aprovação dos produtos. De acordo com a política 

corporativa, quando aprovada, a comercialização dos 

produtos segue sendo monitorada.

O Santander Brasil ainda segue diretrizes internas  

e externas para garantir que produtos e serviços  

proibidos não sejam comercializados.

No âmbito interno, os direcionadores são  

o Código de Ética, a Política de Comercialização  

de Produtos e Serviços e o acompanhamento da 

comercialização dos produtos, seguindo as regras  

de negócios aprovadas. No âmbito externo, o código de 

autorregulação bancária (da FEBRABAN), os códigos  

da Anbima, e as demais normas dos órgãos  reguladores 

(Banco Central, CVM, SUSEP). G4-PR6

Políticas e códigos

Com a finalidade de orientar a atividade de  

seus funcionários, o Santander Brasil possui  

políticas e códigos que contribuem para dar 

transparência aos processos e fortalecer  

as práticas de Governança Corporativa. 

Conheça alguns desses documentos:

Política de Divulgação de Atos e Fatos  

Relevantes – Disciplina a forma de divulgação dos  

atos e fatos relevantes da Companhia, bem como  

trata da manutenção do sigilo dessas informações. 

Política de Negociação de Valores Mobiliários –  

Estabelece procedimentos a serem observados pelo 

Banco e pessoas vinculadas para a negociação com 

valores mobiliários da Companhia. 

Política para Transações com Partes Relacionadas –   

Visa a estabelecer regras para assegurar que todas  

as decisões, especialmente aquelas envolvendo  

partes relacionadas e outras situações com potencial 

conflito de interesses, sejam tomadas tendo em  

vista os interesses do Banco e de seus acionistas. 

Define quem são partes relacionadas, as situações 

envolvendo conflitos de interesse, as regras para 

celebração de operações com partes relacionadas  

e os procedimentos a serem observados pelos 

administradores envolvidos em operações com  

partes relacionadas ou outros potenciais conflitos  

de interesse. Define que, caso seja identificada  

uma situação de conflito de interesse, as partes 

envolvidas são informadas.  G4-41

Atendimento a Acionistas 
e Investidores

O Santander tem um modelo 

diferenciado de atendimento a 

acionistas e investidores em todos  

os países em que possui ações listadas 

em Bolsa. Pessoas físicas e jurídicas  

não financeiras são atendidos pela  

área de Relações com Acionistas,  

ao passo que as demandas de 

investidores institucionais, analistas  

e profissionais de mercado são  

tratadas pela área de Relações com 

Investidores, também responsável  

pela divulgação de informações  

ao mercado financeiro.

A área de Relações com Acionistas 

oferece canais exclusivos para os 

acionistas pessoas físicas e jurídicas  

não financeiras, entre os quais o mais 

importante é o Portal do Acionista 

(www.santander.com.br/acionistas). 

Nesse espaço, os interessados podem 

acessar as informações do Banco  

de forma simples e didática, além  

de conhecer serviços específicos 

oferecidos para os acionistas, como  

a calculadora de dividendos. O contato 

com a equipe interna também  

pode ser feito pelo e-mail acionistas@

santander.com.br e por telefone,  

no número 0800 286 848. 

A área também é responsável  

pela realização das Reuniões  

Públicas na Associação dos Analistas  

e Profissionais de Investimento do 

Mercado de Capitais (Apimec) que 

acontecem em vários estados do País. 

A proposta do Santander é apresentar 

nesses encontros informações sobre  

os resultados de cada trimestre, 

modelo e posicionamento no mercado, 

governança corporativa e iniciativas  

de sustentabilidade. Por regulamento, 

as empresas de capital aberto devem 

fazer uma reunião pública por ano.  

Em 2013, o Banco realizou seis 

encontros. Mais de mil pessoas, entre 

acionistas e demais interessados, 

participaram dos eventos e iniciativas 

da área de Relações com Acionistas.

A área de Relações com Investidores, 

por sua vez, faz o atendimento 

personalizado a investidores 

institucionais, nacionais ou estrangeiros, 

e a analistas e profissionais do mercado. 

Além disso, disponibiliza no seu site  

as informações periódicas divulgadas  

ao mercado e arquivadas nos órgãos 

reguladores (CVM e SEC) e nas bolsas 

de valores (BM&FBOVESPA e NYSE); 

detalhes sobre estrutura acionária; 

ratings; indicadores de desempenho 

histórico de dividendos; cotações  

e outras informações. G4-37

Governança de produtos

Para garantir que produtos ou  

serviços proibidos não serão oferecidos 

aos stakeholders, o Banco adota  

um nível de governança responsável 

pela aprovação, comercialização  

e monitoramento de produtos  

ou serviços. 

O objetivo é evitar que sejam 

comercializados antes que suas 

características gerais, riscos, controles,  

viabilidade legal e procedimentos 

operacionais, contábeis, tecnológicos, 

entre outros, sejam identificados  

e avaliados por todas as áreas técnicas 

envolvidas. Essa avaliação tem uma 

dupla visão: impactos para o Banco  

e impactos para o cliente.

Acionista manuseia material informativo durante  
reunião da APIMEC
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EM 2013, O BANCO REALIZOU  

SEIS ENCONTROS DA APIMEC. MAIS DE MIL PESSOAS,  

ENTRE ACIONISTAS E DEMAIS INTERESSADOS, 

PARTICIPARAM DOS EVENTOS E INICIATIVAS  

DA ÁREA DE RELAÇÕES  

COM ACIONISTAS
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 ¡ O SANTANDER BRASIL ADOTA BOAS 

PRÁTICAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS 

DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 

COMO PROIBIÇÃO DO ACÚMULO DE 

CARGO DE PRESIDENTE EXECUTIVO 

E DO CONSELHO E CONSELHO COM 

TRÊS MEMBROS INDEPENDENTES.

 ¡ EM 2013 O SANTANDER BRASIL 

PASSOU A TER UM NOVO PRESIDENTE 

EXECUTIVO, O SR. JESÚS MARIA 

ZABALZA LOTINA.

 ¡ POR SUGESTÃO DO COMITÊ  

DE SUSTENTABILIDADE, O BANCO 

REALIZARÁ UMA AMPLA REVISÃO 

DE SEU POSICIONAMENTO 

ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE 

PARA O LONGO PRAZO.

 

 

R$2,4BILHÕES

FOI O TOTAL DE PROVENTOS 

DECLARADOS RELATIVOS  

AO EXERCÍCIO DE 2013

Código de Ética – Aplicado a todos os administradores, 

funcionários e estagiários no contrato de trabalho, 

estabelece diretrizes para a sua atuação, bem como  

as responsabilidades e conduta. Orienta a relação  

com clientes, fornecedores, órgãos públicos, parceiros  

e imprensa. Instrui outros documentos, como os manuais 

globais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate 

ao Financiamento do Terrorismo. G4-56

Condutas que estejam em descordo com  

o Código podem ser relatadas por meio de  

canais de comunicação estabelecidos. Cada  

caso é investigado e, se confirmada a transgressão,  

as sanções específicos vão de medidas disciplinares  

à rescisão de contrato, além de encaminhamento  

para sanções criminais que também possam  

decorrer das atitudes de descumprimento. G4-58

Código de Conduta nos Mercados de Valores –  

Contém as obrigações gerais, as ações preventivas  

e corretivas para possíveis casos de conflito de 

interesses, além do procedimento para tratamento  

das informações privilegiadas. Estende-se a pessoas 

físicas e jurídicas que tenham ligação direta com 

funcionários e administradores.  

Política de Segurança da Informação – Contém  

os princípios básicos adotados para recepção, 

armazenamento e utilização das informações  

pessoais disponibilizadas por clientes e visitantes, 

orienta a todos na proteção dos ativos de informação 

e auxilia na resolução de problemas relacionados ao 

tema. Todos os colaboradores tomam conhecimento 

da Política de Privacidade(6), que fica disponível  

na Internet. Além da segurança proporcionada  

nos canais eletrônicos, o cuidado com os dados  

dos clientes é um item básico de todo colaborador 

que trabalha no Santander. Desde o início das suas 

atividades no Banco, os funcionários têm contato  

com os temas de segurança e realizam cursos 

obrigatórios sobre o tema. 

As políticas de segurança da informação são 

divulgadas nos canais de comunicação internos,  

em palestras presenciais e eventos internos com  

a participação de especialistas de mercado. G4-PR8

Veja as políticas completas em www.santander.com.br/ri, 

na seção Governança Corporativa.

Canais de Denúncias G4-58

O Canal de Denúncias Santander recebe as 

manifestações relativas a não conformidade de 

políticas internas ou de legislação, uso indevido  

de senhas, gestão inadequada e discriminação  

de qualquer tipo, assédio moral e/ou sexual, riscos  

à integridade física, corrupção e suborno, uso  

indevido de informações confidenciais ou estratégicas,  

conflitos de interesses, dentre outras, que são  

tratadas e solucionadas internamente.

Os casos de maior complexidade são avaliados  

por um grupo de trabalho que envolve representantes  

das áreas de Compliance, Recursos Humanos,  

Jurídico e Ocorrências Especiais. Os casos são 

acompanhados até a solução final, com a aplicação  

de medidas disciplinares, quando necessário. Para  

os casos considerados procedentes, são adotadas 

medidas de correção e responsabilização desde  

a aplicação de ações administrativas, transferência  

de função ou local de trabalho, até o desligamento  

ou processo cível competente, compatível com  

cada caso. Aqueles considerados reincidentes são 

monitorados e agilizados até a decisão final.  

Qualquer pessoa pode realizar uma denúncia pelo site www.santander.com.br.  

O SAC (Serviços de Atendimento ao Cliente) e a Ouvidoria estão preparados  

para atender a esse tipo de registro pelos telefones 0800 762 7777  

e 0800 726 0322, respectivamente.

Os funcionários e estagiários também podem se manifestar pelo Canal 

Interno de Denúncias Santander, dedicado à captura e ao tratamento  

de manifestações que caracterizem o descumprimento do Código  

de Ética, normas internas ou legislações, garantindo a confidencialidade  

e o direcionamento adequado a cada situação.

Aos fornecedores, o Santander Brasil disponibiliza um formulário  

no website www.santander.com.br, na página de Fornecedores,  

na seção Fale Conosco(7). G4-58

As denúncias de violação aos direitos humanos, respeito à diversidade, 

corrupção e outras envolvendo funcionários, clientes e fornecedores  

são tratadas e investigadas pelas áreas internas de gestão de funcionários 

(Recursos Humanos); fraudes e investigação dos casos ficam a cargo  

da Superintendência de Ocorrências Especiais; desvios de conduta são 

avaliados pela área de  Compliance; e lavagem de dinheiro pela UPLD 

(Unidade de Prevenção à Lavagem de Dinheiro). G4-HR3

 

 

(7) http://tinyurl.com/reanual7(6) Mais informações em http://tinyurl.com/reanual6
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GESTÃO  
DE RISCOS

PRUDÊNCIA NA GESTÃO 
DE RISCOS

Envolvimento da alta direção  
nas decisões representa um 
importante diferencial

Lidar com as incertezas do ambiente econômico  

e analisar os riscos associados a cada cenário são  

parte indissociável da atividade bancária no Brasil  

e no mundo. Espécie de lastro de segurança para  

as tomadas de decisões do Banco, a gestão de riscos 

possibilita maior controle sobre perdas potenciais,  

o que torna o desempenho dos negócios mais sólido  

e sustentável.

O Santander Brasil segue o modelo do Grupo Santander,  

que se apoia em uma gestão de risco prudente  

e com a definição do apetite de riscos realizada pela  

alta administração. Uma das características da forma  

de atuação do Banco nessa atividade é o envolvimento  

direto da alta direção nas tomadas de decisão, que 

acontecem de forma colegiada nos Comitês de Riscos,  

de maneira independente das áreas de negócios. 

A gestão adotada pelo Santander Brasil inclui o uso  

de ferramentas estatísticas, como modelos de scoring  

e valoração interna (credit scoring, behaviour scoring, 

rating), RORAC (Rentabilidade Ajustada ao Risco),  

VaR (Value at Risk ou Valor em Risco), capital econômico  

e análise de cenários.

Governança de Riscos

A estrutura de Gerenciamento de Riscos é definida conforme os padrões corporativos e atende  

ao regulador local.

Diretoria Executiva de Riscos 
de Crédito e Mercado

Vice-Presidência de Riscos
de Crédito e Mercado

Presidência

Outros Comitês de Riscos
de Crédito do Varejo e Atacado

Comitê Superior de Riscos
de Clientes

Comitê Executivo de Riscos
Brasil

Conselho de Administração

Organograma de Riscos e Estrutura de Alçadas / Comitês: Participação da alta direção nas decisões de crédito 

 

R$2,4 bilhões

EM CRÉDITOS RECUPERADOS

 

179 %

DE PROVISIONAMENTO PARA 

ATRASOS SUPERIORES A 90 DIAS 

Reunião do Comitê de Risco com participação  
das equipes de Brasil e Espanha
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O ano de 2013 foi marcado por  

um crescimento econômico aquém  

da expectativa. Fatores importantes, 

como a inflação mais alta e a consequente 

necessidade de se elevar a taxa de juros  

básicos, desaqueceram o mercado de crédito. 

Assim, mesmo com o nível de desemprego  

baixo, continuou a tendência de aumento  

do endividamento das famílias, outro fator  

que contribuiu para a desaceleração  

do crédito.  

Diante desse cenário, a gestão do risco de crédito 

foi um dos focos principais no ano, à medida que 

exigiu revisões de políticas de admissão do crédito, 

processos de acompanhamento e métodos de 

recuperação do crédito concedido. O resultado  

foi uma redução importante na inadimplência  

e maior controle da necessidade de provisão  

de crédito.

O SANTANDER BRASIL  

MANTÉM UM PERFIL  

DE RISCOS COMPATÍVEL  

COM A RENTABILIDADE,  

DE FORMA A COMPENSAR  

A INADIMPLÊNCIA ESTIMADA, 

TANTO DO CLIENTE QUANTO 

DA CARTEIRA
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Política de riscos

O Banco opera de acordo com a cultura de risco  

do Grupo Santander e segue as instruções do Conselho  

de Administração, a regulamentação do Banco Central  

do Brasil e as boas práticas internacionais, visando proteger  

o capital e garantir a rentabilidade dos negócios. 

Na sua operação, o Banco está exposto, principalmente, 

aos seguintes riscos:

 èRisco de crédito

 èRisco de mercado

 èRisco socioambiental 

 èRisco operacional

 èRisco de compliance(1)

1. Risco de crédito
A gestão dos riscos de crédito tem entre as suas  

principais atribuições garantir que a atuação do Banco  

seja consistente com o nível de apetite a riscos previamente 

aprovado pelo Comitê Executivo e pelo Grupo Santander. 

Apoiada na análise de exposições e tendências e em 

sistemas de controle e acompanhamento, essa atividade 

subsidia a definição de estratégias e o estabelecimento  

de limites de crédito dos clientes. O objetivo é manter um 

perfil de riscos compatível com a rentabilidade, de forma  

a compensar a inadimplência estimada. Essa gestão  

é dividida em dois segmentos de clientes:

Gestão individualizada – É executada por um analista  

de riscos definido, que prepara as análises, encaminha  

ao Comitê de Riscos e faz o acompanhamento da evolução 

do cliente. Abrange os clientes do segmento de Atacado, 

instituições financeiras e determinadas empresas;

Gestão estandardizada – Voltada a pessoas físicas  

e empresas não enquadradas como clientes 

individualizados. Baseia-se em modelos automatizados  

de tomada de decisão e de avaliação do risco interno, 

complementados por alçadas comerciais e equipes  

de analistas especializados para tratar exceções. 

1.1 Modelos de rating

Para medir a qualidade de crédito de um cliente  

ou de uma operação, o Santander tem modelos próprios  

de rating, que apontam a capacidade de pagamento dos 

tomadores. Cada rating está relacionado à probabilidade  

de inadimplência ou não pagamento, determinada a partir 

da experiência do Banco. Os ratings são utilizados no 

processo de aprovação e acompanhamento do risco.

A classificação das operações de crédito em  

diferentes categorias é feita de acordo com a análise  

da situação econômico-financeira do cliente e outras 

informações cadastrais atualizadas frequentemente,  

além do cumprimento das obrigações financeiras  

nos termos acordados.

Assim, as classificações  

atribuídas aos clientes são  

revisadas periodicamente  

e incorporam a nova informação 

financeira disponível e a experiência 

desenvolvida na relação bancária.  

A frequência dessas novas  

avaliações é maior para os clientes  

que alcançam certos níveis nos 

sistemas automáticos de alerta  

e também para aqueles classificados 

como de acompanhamento especial.

1.2 Perdas e custo de crédito

As perdas relacionadas ao risco de 

crédito são estimadas mensalmente  

e posteriormente comparadas com  

as perdas efetivas no período.  

Para complementar a utilização  

dos modelos de admissão e rating,  

o Santander utiliza outras medidas que 

apoiam a gestão do risco de crédito, 

com base na perda observada. 

1.3 Ciclo do risco de crédito

O Santander possui uma visão 

detalhada  da carteira, ao longo  

das várias fases do ciclo de crédito, 

que permite avaliar a  qualquer 

momento a situação do risco  

e de eventuais movimentações. 

Esse ciclo possui três fases distintas:

 èPré-venda: processos de planejamento, fixação de metas, apuração  

do apetite por risco do Banco, aprovação de novos produtos, análise  

de risco, processo de rating de créditos e definição de limites;

 èVenda: tomada de decisão para operações pré-classificadas e específicas;

 èPós-venda: monitoramento, mensuração, controle, e gestão do processo  

de recuperação.

1.4 Controle de risco

As mudanças na exposição do Banco ao risco de crédito são controladas  

de forma contínua. Os impactos dessas mudanças em situações futuras,  

por decisões internas  ou eventos externos, são avaliados com o intuito  

de estabelecer medidas que devolvam o perfil e o valor da carteira de crédito  

aos parâmetros estabelecidos pelo Comitê Executivo.

1.5 Provisões

O Santander constitui provisão de acordo com a legislação vigente do Banco 

Central, com as Resoluções CMN 2.682/1999, 2.697/2000 e com a Carta 

Circular Bacen 2.899/2000, que classifica as operações de crédito por rating  

e determina o percentual mínimo de provisão requerido .

Ao final de 2013, o Índice de Cobertura do Santander Brasil era de 179%,  

o que significa que, para cada R$ 1,00 em atraso superior a 90 dias, o Banco 

tinha R$ 1,79 provisionado, nível considerado confortável.  

 COBERTURA OVER 90 (acima de 90 dias)

113%

133%
137%

141%
137% 136%

126% 124%
132%

151%

163%

173%
179%

Dez/13Nov/13Out/13Set/13Jun/13Mar/13Dez/12Set/12Dez/11Set/11Dez/10Set/10Dez/09

A GESTÃO DO RISCO DE CRÉDITO É FEITA  

DE FORMA INDIVIDUALIZADA NO ATACADO  

E DE MANEIRA ESTANDARDIZADA PARA PESSOAS 

FÍSICAS E EMPRESAS NÃO ENQUADRADAS  

COMO CLIENTES INDIVIDUALIZADOS

(1) Veja mais em Governança Corporativa
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RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

A atividade de recuperação de crédito 

busca renegociar os empréstimos em atraso. 

Assim que o cliente se torna inadimplente,  

a cobrança é intensificada, com estratégias 

como SMS, cartas de cobrança e inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Nessa fase, 

vários canais são acionados na tentativa de recuperar 

o cliente, entre eles, Centrais de Atendimento.

Nos casos de atrasos superiores a 90 dias  

e valores baixos, equipes internas e externas 

(empresas terceiras especializadas em cobrança 

administrativa) entram em contato direto com  

o cliente. Para valores expressivos, a tentativa de 

recuperação é feita por meio de especialistas 

internos e ou por meios judiciais.

 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADOS A PREJUÍZO
(R$ milhões)

1.032

2.064

1.769

2.479

2013201220112010

2. Risco de mercado
Para administrar os riscos de mercado, o Santander Brasil 

utiliza práticas que incluem a medição e o acompanhamento 

de aspectos como limites previamente definidos em  

comitês internos; valor em risco das carteiras; sensibilidades  

a oscilações na taxa de juros; exposição cambial; e os gaps  

de liquidez. Isso permite gerenciar os riscos que podem 

afetar as posições das carteiras do Banco nos diversos 

mercados em que atua. 

O Santander está exposto a risco de mercado resultante, 

sobretudo, das seguintes atividades:

 èNegociação de instrumentos financeiros, o que  

envolve riscos de taxa de juros, câmbio, preço  

de ações e volatilidade; 

 èAtividades de banco comercial, o que envolve risco  

de taxa de juros, uma vez que as alterações das taxas  

de juros afetam as receitas e despesas de juros  

e o comportamento do cliente;

 è Investimentos em ativos (incluindo subsidiárias)  

cujos retornos ou contas estão denominados em 

outras moedas que não o real, o que envolve risco  

de taxa de câmbio;

 è Investimentos em subsidiárias e outras companhias,  

os quais sujeitam o Banco a risco de preço de ações.

Análise de cenários – Além da simulação histórica,  

o Santander utiliza testes de estresse para analisar o 

impacto de oscilações de mercados extremas e adotar 

políticas e procedimentos para proteger seu capital  

e os resultados operacionais dessas contingências. 

MODELO VAR

O VaR (Valor em Risco) é uma  

ferramenta estatística usada para simular  

e acompanhar riscos de mercado. Na metodologia 

usada pelo Banco, o cálculo mostra uma estimativa 

da perda máxima, em um dia, que o Banco  

sofreria em determinada carteira durante 99%  

do tempo, observadas certas premissas e limitações. 

Além disso, indica uma estimativa de perda que  

o Santander esperaria ultrapassar durante 

aproximadamente três dias por ano.

A metodologia do VaR do Santander deve ser 

interpretada à luz das seguintes limitações:

 èO período de tempo de um dia pode não 

refletir integralmente o risco de mercado  

das posições que não possam ser liquidadas 

ou protegidas por hedge dentro de um dia;

 èO VaR é apurado no fechamento dos negócios,  

e as posições mantidas para negociação 

podem mudar substancialmente durante  

o dia de negociação.

3. Risco Socioambiental G4-14 G4-FS1 G4-FS2

Pioneira no País, a estrutura de Risco Socioambiental  

do Santander Brasil foi criada em 2002. Atualmente,  

a sua prática abrange os seguintes aspectos:  

 èAnálise de projetos sob a ótica dos Princípios  

do Equador (conjunto de normas internacionais 

voluntárias sobre Risco Socioambiental) e de outros 

projetos que seguem a política de risco socioambiental  

do Banco;

 èCrédito a empresas do Atacado com limites iguais  

ou superiores a R$ 1 milhão, com reavaliação 

realizada a cada 12 meses;

 èAceitação e manutenção de clientes no Atacado.

O BANCO REALIZA ANÁLISES PERIÓDICAS COM  

O OBJETIVO DE MONITORAR E MANTER O CONTROLE 

SOBRE O RISCO DE CRÉDITO, ALÉM DE OUTRAS MEDIDAS 

DE GESTÃO DE RISCO COM BASE NA PERDA OBSERVADA

CRÉDITOS ACIMA DE 

R$1MILHÃO 

PASSAM POR ANÁLISE DE RISCO SOCIOAMBIENTAL
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O modelo de avaliação do Santander Brasil inclui 

instrumentos como levantamento de informações  

sociais e ambientais por meio de questionário padrão; 

apresentação de estudos ambientais, licenças, autorizações  

e certificações; e visitas técnicas por parte de especialistas. 

Quando detecta alguma inconformidade, o Banco trabalha 

de forma colaborativa para que a empresa e/ou projeto 

solucione o problema e se ajuste às leis, acordos  

e contratos vigentes. 

A exceção são as operações de clientes que utilizem  

trabalho forçado ou análogo ao escravo e trabalho infantil; 

extraiam, beneficiem ou desdobrem madeira nativa  

não certificada pelos selos verdes (FSC ou Cerflor);  

atuem no ramo de extração ou fabricação de produtos  

que contenham amianto ou exerçam atividades que 

incentivem direta ou indiretamente o jogo ilegal  

e a prostituição. Em todas essas situações, o crédito  

é automaticamente recusado e a empresa, excluída  

da carteira de clientes do Santander Brasil. 

Além de prevenir que o Banco seja corresponsabilizado 

por financiar atividades que colocam em risco a saúde 

pública e o meio ambiente, a análise socioambiental  

é um importante fator na avaliação do risco financeiro 

dos projetos e dos clientes financiados. A experiência  

do Santander mostra que há uma frequente coincidência 

entre problemas socioambientais e dificuldades financeiras. 

Essa correlação ocorre porque a inadequação  

aos critérios socioambientais gera riscos regulatórios,  

de compliance e de imagem, que podem resultar na 

redução do fluxo de caixa, na perda de ativos e no risco 

de imagem da empresa. Inversamente, a companhia que 

cuida do bem-estar de seus funcionários e do ambiente 

em que atua costuma ter uma gestão mais responsável  

e eficiente, com mais chances de honrar seus 

compromissos financeiros e gerar bons negócios.

Para estar apta a trabalhar com risco socioambiental,  

a equipe participa de treinamentos presenciais,  

com duração de quatro horas. A capacitação  

abrange conceitos e a aplicação da Prática de Risco 

Socioambiental na concessão de crédito e aceitação  

de clientes. O treinamento é trimestral e realizado  

para grupos de cerca de 20 funcionários, que ocupam 

posições de analistas de crédito e gerentes de 

relacionamento. Em 2013, 34 novos funcionários  

e 40 funcionários já atuantes participaram  

dos treinamentos de risco socioambiental. 

Em 2013, 100% dos contratos de assessoria/ 

financiamento significativos (39 contratos) assinados 

apresentaram cláusulas que obrigaram os clientes  

a atender aos Princípios do Equador. Um projeto  

foi analisado por auditoria externa e outros  

três receberam visitas e auditorias internas.

Ao longo do ano, o Santander Brasil se envolveu ativamente nas discussões sobre a revisão do escopo dos Princípios  

do Equador que entrarão em vigor em janeiro de 2014. Além disso, discutiu o Edital 41 do Banco Central, que após sua 

publicação regulamentará o tema de responsabilidade socioambiental nas instituições financeiras. 

 EXEMPLOS DA ATUAÇÃO DA ÁREA DE RISCO SOCIOAMBIENTAL EM 2013

Setor do cliente / projeto Tema tratado (*) Encaminhamento

Indústria no Sudeste Alto índice de acidentes de trabalho

Cliente implementou melhorias recomendadas pelo Banco  

na área de saúde e segurança.

Projeto imobiliário no Sul Terreno contaminado

Banco visitou o local da obra para identificar passivos ambientais  

e definir medidas de remediação ambiental durante a fase de obra.

Grande indústria no Sudeste  Passivos ambientais

Área fez levantamento detalhado dos passivos ambientais para 

incluir na análise de crédito. 

Usinas de açúcar no Sudeste 

Conformidade legal socioambiental 

dos plantadores de cana

Como parte da análise de alguns financiamentos, Banco fez 

checagem documental dos fornecedores de cana de usinas.

Pessoa física do Centro-Oeste Trabalho análogo a escravo Banco encerrou relacionamento.
 
(*)  Os temas tratados podem ser para atender à política de risco socioambiental do banco, aos Princípios do Equador, ao Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo ou a qualquer 

combinação desses compromissos.

Notas:
Todas as informações sobre a estrutura e os procedimentos de gestão de riscos são mantidas no Santander, à disposição do Banco Central e dos demais reguladores.
Além disso, atendendo ao critério de transparência, as informações sobre o Gerenciamento de Riscos são disponibilizadas ao público trimestralmente, nas demonstrações financeiras.
Mais informações sobre Gerenciamento de Riscos em: Santander/Institucional/Governança Corporativa/gerenciamento de riscos

4. Riscos Operacionais 
A gestão dos riscos operacionais trata da possibilidade  

de falhas nos processos internos, sistemas, pessoas ou de 

eventos externos que podem causar perdas financeiras,  

afetar a continuidade dos negócios e impactar negativamente 

os públicos com os quais o Banco se relaciona. 

Para fazer frente a esses riscos, o Santander Brasil 

implementou Modelo de Controle e Gestão dos  

riscos operacionais que representa um fator competitivo  

e estratégico. O Modelo é aplicável a todos os funcionários 

na condução de suas atividades diárias e visa cumprir  

com o alinhamento às diretrizes do Grupo Santander,  

aos Acordos da Basileia e resoluções do Conselho 

Monetário Nacional (CMN).

Em 2013, o Banco implementou melhorias na gestão  

dos riscos operacionais, como:

 èAumento da segurança nos canais eletrônicos  

(Caixas Eletrônicos, Centrais de Atendimento  

e Internet Banking), fortalecendo os mecanismos  

de validação da autenticidade das transações 

realizadas, o que resultou na diminuição das  

perdas efetivas e reclamações de clientes;

 èRealização dos testes periódicos de continuidade  

de negócios para assegurar a manutenção das 

atividades do Santander em eventual cenário  

de crise;

 èAprimoramento do processo de autoavaliação  

de riscos na Organização, ampliando a transparência  

e comprometimento na cultura de gestão dos riscos 

operacionais e tecnológicos.
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 ¡ OS PRINCIPAIS RISCOS AOS  

QUAIS UM BANCO ESTÁ EXPOSTO 

SÃO OS RISCOS DE CRÉDITO, DE 

MERCADO, OS SOCIOAMBIENTAIS  

E OS OPERACIONAIS.

 ¡ EM 2013, A INADIMPLÊNCIA  

DA CARTEIRA DE CRÉDITO RECUOU, 

MESMO DIANTE DE UM CENÁRIO  

DE ATIVIDADE ECONÔMICA 

MODERADA E ALTA DA TAXA 

BÁSICA DE JUROS NO PAÍS.

 ¡ O SANTANDER É PIONEIRO NA  

ÁREA DE RISCO SOCIOAMBIENTAL 

NO BRASIL.
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Estrutura para Riscos Operacionais – A estrutura  

é composta pela Diretoria de Riscos Operacionais, que 

abrange as áreas de Riscos Operacionais e Tecnológicos, 

Segurança da Informação, Inteligência e Prevenção  

à Fraudes e Ocorrências Especiais.

O modelo adotado pelo Banco possui dois enfoques: 

qualitativo e quantitativo.

Enfoque qualitativo – tem por objetivo identificar  

e prevenir o risco operacional; definir o perfil de risco  

nas áreas, processos e produtos; implementar ferramentas  

e indicadores-chave de riscos operacionais (KRIs)  

e fortalecer o ambiente de controles internos. 

Enfoque quantitativo – ajuda a detectar e capturar  

eventos de risco operacional e a atuar na análise, correção  

e prevenção dos eventos. Além disso, provê mecanismos  

e insumos para o processo de tomada de decisões.

Desta forma, o Modelo para Controle e Gestão dos Riscos 

Operacionais propicia um ambiente adequado de controles 

internos, suportado por mecanismos e ferramentas que 

colaboram na prevenção de erros e perdas operacionais  

e na continuidade de suas atividades.

GESTÃO DO RISCO: DO BANCO E PARA  
O BANCO G4-2

A gestão do risco é uma atividade de mão-dupla: tem o propósito 

tanto de dirimir o risco que as externalidades trazem ao negócio  

do Banco como de gerenciar os impactos que a atividade da empresa 

pode trazer à sociedade e ao meio ambiente. 

O principal risco direto gerado pela atividade bancária é a inadequação 

na concessão ou no uso do crédito, que pode gerar superendividamento, 

especialmente das famílias. Já o principal risco indireto se refere aos 

diversos impactos eventualmente causados por projetos e companhias 

que a instituição decide financiar. 

Para gerenciar esses riscos, o Santander adota um conjunto  

de práticas legais e voluntárias, como limites de crédito em relação  

à renda e capacidade de pagamento; práticas de orientação financeira;  

e políticas de análise de risco socioambiental no financiamento  

de projetos e a grandes empresas (veja mais na página 45).

Com relação à orientação financeira, a principal linha de atividade  

está no relacionamento entre gerente e clientes. Para isso, o Banco 

investe forte em treinamento e formação, que em 2013 atingiu mais  

de 30 mil funcionários. 

Outras iniciativas complementam essa abordagem, como o Santander 

Responde (vídeos de orientação financeira no portal institucional e no 

Youtube e plataforma de perguntas e respostas no Facebook); Portal  

de Sustentabilidade (vídeos, cartilhas e planilhas de educação financeira); 

Caminhos&Escolhas (portal que busca atrair jovens interessados  

em atuar no mercado financeiro, disponibiliza jogos e cursos online);  

e palestras em universidades parceiras e comunidades atendidas  

pela operação de microcrédito. 

 Para saber mais sobre os impactos ambientais diretos causados pela atividade do Banco, leia o capítulo  
Gestão Ambiental.  

 

39CONTRATOS

DE FINANCIAMENTO OU ASSESSORIA  

ASSINADOS EM 2013 OBEDECEM  

AOS PRINCÍPIOS DO EQUADOR 

O aumento da segurança  

nos canais eletrônicos  

(caixas eletrônicos, centrais  

de Atendimento e Internet 

Banking), resultou na diminuição 

das reclamações de clientes

 

 

74%

DA META DE TREINAMENTO  

EM RISCO SOCIOAMBIENTAL  

FOI ATINGIDA

Sala do SAS (Site Alternativo Santander), escritório de contingência usado  
para garantir a continuidade dos negócios.
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INFORMAÇÕES ECONÔMICO-
FINANCEIRAS BR GAAP

 

R$75,5 bilhões 

EM CRÉDITOS PARA  

PESSOAS FÍSICAS

 

11,4 % 

DE MELHORA NO RESULTADO  

DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO 

DUVIDOSA

 

R$5,7 bilhões 

DE LUCRO LÍQUIDO

CRESCIMENTO  
SELETIVO

Carteira de Crédito cresce  
7,3% e inadimplência recua  
1,8 ponto percentual

Cenário

A atividade econômica no Brasil manteve ritmo moderado 

em 2013, mas com melhor desempenho do que o registrado 

ao longo de 2012. O PIB no quarto trimestre cresceu 1,9% 

contra o mesmo trimestre no ano anterior e terminou o ano 

com alta de 2,3%, acima do 1% de 2012. O consumo das 

famílias se expandiu 2,3% no ano, enquanto o crescimento 

dos investimentos foi de 6,3%. Pelo lado da oferta, os serviços 

continuaram a contribuir para o crescimento da economia.

A inflação, medida pelo IPCA (Índice Nacional  

de Preços ao Consumidor Amplo), terminou 2013  

em 5,91%, ligeiramente acima do 5,84% observado  

ao final de 2012. Serviços continuaram a ser a maior  

fonte de pressão inflacionária, mas os preços regulados 

seguiram atenuando esse movimento. Neste contexto,  

o Comitê de Política Monetária do Banco Central  

(Copom) terminou 2013 com a taxa básica de juros  

(Selic) em 10,00% ao ano, dando continuidade ao ciclo 

de aperto monetário iniciado no mês de abril. 

O ambiente global ainda frágil pesou sobre as exportações 

brasileiras, que mostraram ligeira queda de 0,2% em 

comparação com 2012. O crescimento das importações 

foi de 7,4% no ano. Como resultado, o superávit 

comercial de 2013 acumulou US$ 2,5 bilhões, muito abaixo 

dos US$ 19,4 bilhões registrados no ano anterior. Com isso, 

o déficit em transações correntes totalizou US$ 81,4 bilhões, 

enquanto o total de investimentos estrangeiros diretos (IED) 

no mesmo período foi de US$ 64,0 bilhões. A taxa de câmbio 

encerrou o ano de 2013 em R$ 2,34/US$, depois de passar 

por forte volatilidade em função de mudanças na política 

monetária nos EUA. A atuação do Banco Central, por meio 

do programa de leilões de contratos de swap cambial, 

foi fundamental para controlar a volatilidade da taxa 

de câmbio.

O fraco ritmo de atividade e as isenções tributárias pesaram 

negativamente sobre a arrecadação tributária e o superávit 

primário do governo terminou 2013 em 1,9% do PIB, 

contribuindo para o déficit público de 3,28% do PIB. 

Mesmo assim, a dívida líquida do setor público recuou 

1,5 p.p. e terminou o ano em 33,8% do PIB. No mesmo 

período, a dívida bruta recuou 1,7 p.p. para 57,2% do PIB. 

 ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS

2013 2012

Risco país (EMBI) 233 149

Câmbio (R$/US$ final) 2.340 2.044

IPCA (em 12 meses) 5,91% 5,84%

Taxa Selic - Meta (a.a.) 10,00% 7,25%

CDI(1) 2,31% 1,69%

Ibovespa (em pontos/fechamento)  51.507  60.952 

(1) Taxa efetiva no trimestre. 

SUMÁRIO EXECUTIVO

O lucro líquido gerencial(1) do Santander Brasil totalizou  

R$ 5.744 milhões em 2013, com redução de 9,7%  

no acumulado em doze meses. O patrimônio líquido 

totalizou R$ 53.446 milhões em dezembro de 2013, 

excluindo R$ 9.374 milhões referentes ao saldo de ágio.  

O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) 

ajustado pelo ágio atingiu 11,0%, redução de 2,0 p.p. 

No quarto trimestre de 2013, ocorreram dois eventos não 

recorrentes, que geraram uma receita de R$ 1.508 milhões, 

depois de impostos, sendo R$ 1.205 milhões referente  

à conclusão da operação de venda da Santander Brasil  

Asset Management, contabilizado na linha de resultado  

não operacional, e R$ 303 milhões referentes ao programa  

de parcelamento e pagamento à vista de débitos tributários  

e previdenciários(2), contabilizado na linha de outras receitas 

operacionais. Estas receitas foram compensadas por despesas 

não recorrentes no mesmo montante(3). G4-9 G4-13

As despesas gerais somaram R$ 16.297 milhões  

no acumulado de 2013, alta de 2,9% em doze meses  

(ou R$ 454 milhões), o que representa uma evolução  

inferior à inflação do período. O índice de eficiência atingiu 

47,5% no acumulado de 2013. 

Indicadores de Solidez – o índice de Basileia alcançou 

19,2% em dezembro de 2013, com redução de 1,6 p.p.  

em doze meses. O índice de cobertura (acima de 90 dias) 

atingiu 179,4% em dezembro de 2013, com aumento  

de 53,9 p.p. em doze meses, em razão da melhora 

observada na qualidade da carteira.

A carteira de crédito total somou R$ 227.482 milhões  

em dezembro de 2013, com crescimento de 7,3%.  

A depreciação do Real frente ao Dólar impactou a carteira  

de crédito em moeda estrangeira, que inclui também  

as operações indexadas em Dólar, levando ao aumento  

desta carteira. Desconsiderando o efeito da variação  

cambial o crescimento da carteira total, em 12 meses  

seria 5,7%. 

(1) Lucro líquido Societário + reversão de 100% da despesa de amortização do ágio.
(2) Instituído pela Lei 12.865/2013 nos artigos 17 e 39 (Refis).
(3)  Para mais detalhes, consultar a página 30 do Informe de Resultados 2013,  

em www.santander.com.br/ri.
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A carteira de crédito ampliada, que inclui as outras 

operações com risco de crédito, ativos de adquirência  

e avais e fianças, somou R$ 279.812 milhões ao final  

de dezembro de 2013, com crescimento de 9,3%.

O crédito à pessoa física totalizou em dezembro de  

2013 R$ 75.522 milhões, alta de 5,9% em 12 meses.  

Os produtos que explicaram o aumento da carteira 

foram crédito imobiliário e cartões. 

A carteira de financiamento ao consumo totalizou  

R$ 37.849 milhões em dezembro de 2013, com alta  

de 2,8% em 12 meses.

A carteira de Pequenas e Médias Empresas totalizou  

R$ 33.712 milhões em dezembro de 2013, queda de  

7,6% em 12 meses. A carteira de crédito de Grandes 

Empresas somou R$ 80.400 milhões em dezembro,  

com crescimento de 19,3% em 12 meses. A evolução  

dessa carteira foi positivamente impactada pelo efeito  

da variação cambial. Excluindo este efeito, o crescimento  

em 12 meses seria de 14,2%. 

O total de captações e fundos(4) atingiu R$ 388.218 milhões, 

em dezembro de 2013, com crescimento de 10,1% em 

relação ao mesmo período de 2012.

Análise gerencial dos resultados

 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO GERENCIAL(1) (R$ MILHÕES) 

2013 2012 Var. 2013x2012

Margem Financeira Bruta 29.827 32.380 -7,9%

Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa (11.720) (13.223) -11,4%

Margem Financeira Líquida 18.107 19.158 -5,5%

   Receitas de Prestação de Serviços  e Tarifas Bancárias 10.674 9.680 10,3%

   Despesas Gerais (16.297) (15.842) 2,9%

          Despesas de Pessoal+PLR (7.241) (7.299) -0,8%

          Outras Despesas Administrativas(2) (9.055) (8.544) 6,0%

   Despesas Tributárias (3.124) (3.138) -0,4%

   Resultados de Participações em Coligadas e Controladas 20 1 n.a.

   Outras Receitas / Despesas Operacionais(3) (3.109) (3.143) -1,1%

Resultado Operacional 6.272 6.716 -6,6%

Resultado Não Operacional 238 70 n.a.

Resultado antes de Impostos 6.510 6.785 -4,1%

Imposto de Renda e Contribuição Social (518) (296) 74,7%

Participações dos Acionistas Minoritários (248) (126) 96,3%

Lucro Líquido do Período 5.744 6.363 -9,7%

(1)  Exclui 100% da despesa de amortização do ágio, o efeito do hedge fiscal e outros ajustes, conforme descrito nas páginas 67 e 68. Adicionalmente, os números de 2012 foram retroativamente 
impactados pela Deliberação CVM 695, emitida em 13 de dezembro de 2012, que trata de benefícios a empregados, principalmente fundos de pensão. Para mais detalhes, consultar a página 
33 do Informe de Resultados do 4º trimestre de 2013. 

(2) Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio.
(3) Inclui Receita Líquida de Prêmios, Renda de Previdência e Capitalização.

Margem financeira 

A margem financeira bruta, incluindo resultado  

de operações financeiras, atingiu R$ 29.827 milhões  

no acumulado de 2013, queda de 7,9% em relação  

ao mesmo período do ano anterior.

As receitas oriundas das operações de crédito 

apresentaram queda de 8,5% (ou R$ 2.101 milhões)  

em doze meses. O volume médio da carteira de crédito 

cresceu 6,3%. A queda das receitas continua refletindo  

a redução do spread (risco) médio da carteira, que  

está associada, principalmente, à mudança de mix,  

na qual a participação dos produtos de menores spreads  

vem mostrando crescimento no portfólio de crédito. 

As receitas de depósitos apresentaram queda de 0,8%  

em doze meses. A linha de “Outros”, que considera 

remuneração do capital, resultado do gap estrutural  

de taxa de juros do balanço, receitas com clientes em 

atividades de tesouraria entre outros, apresentou queda  

de 6,6% em doze meses (ou R$ 445 milhões), em razão, 

principalmente, de menores ganhos de atividades  

com o mercado. 

 MARGEM FINANCEIRA BRUTA
(R$ milhões)

28.078

32.380

29.827
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 MARGEM FINANCEIRA BRUTA (R$ MILHÕES)

2013 2012 Var. 2013x2012

Margem Financeira Bruta 29.827  32.380 -7,9%

Créditos 22.704  24.805 -8,5%

   Volume médio 215.350  202.632 6,3%

   Spread (a.a.) 10,5% 12,2% -1,70 p.p.

Depósitos 843  850 -0,8%

   Volume médio 123.116  119.691 2,9%

   Spread (a.a.) 0,7% 0,7% -0,03 p.p.

Outros(1) 6.280  6.726 -6,6%

(1) Inclui outras margens e Resultado de Operações Financeiras.

Receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias

As receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias 

somaram R$ 10.674 milhões no acumulado de 2013,  

alta de 10,3% em 12 meses (ou R$ 994 milhões). 

As comissões com cartões totalizaram R$ 3.182 milhões  

no acumulado de 2013, crescimento de 19,6% em  

12 meses (ou R$ 522 milhões).

As comissões com seguros somaram R$ 1.819 milhões  

no acumulado de 2013, alta de 24,5% em 12 meses  

(ou R$ 358 milhões). A variação está impactada pela 

regulamentação da Susep(5), de março de 2013, que  

alterou a regra para reconhecimento das apólices emitidas 

e não vigentes, que passaram a ser registradas pela data  

da emissão e não mais pela vigência. Com esta alteração, 

(4) De acordo com o critério ANBIMA.

(5) Circular número 464 de 1º de março de 2013
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as renovações das apólices, que têm grande concentração 

no início do ano, passaram a ser reconhecidas no mês  

de dezembro de 2013. Desta forma, se excluíssemos  

este efeito, as comissões com seguros cresceriam 15,7% 

em 12 meses, e as comissões totais cresceriam 8,9%.

As comissões com serviços de conta corrente somaram 

R$ 1.803 milhão no acumulado de 2013, crescimento  

de 11,8% em 12 meses (ou R$ 190 milhões).

As comissões com operações de crédito e garantias 

prestadas totalizaram R$ 1.182 milhão, queda de 8,1% 

em 12 meses (ou R$ 104 milhões).

As comissões com cobrança e arrecadação totalizaram  

R$ 810 milhões, crescimento de 12,5% em 12 meses  

(ou R$ 90 milhões).  

 

 

 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS (R$ MILHÕES)

2013 2012 Var. 2013x2012

Cartões(1) 3.182 2.660 19,6%

Comissões de Seguros 1.819 1.461 24,5%

Serviços de Conta Corrente 1.803 1.612 11,8%

Receitas de Administração de Fundos, Consórcios e Bens 1.172 1.269 -7,7%

Operações de Crédito e Garantias Prestadas(2) 1.182 1.286 -8,1%

Cobrança e Arrecadações 810 721 12,5%

Serviços de Corretagem, Custódia, Colocação de Títulos 448 416 7,8%

Outras 259 256 1,0%

Total 10.674 9.680 10,3%

(1) Inclui comissões com serviços de adquirência líquidas dos valores repassados a título de intercâmbio. 
(2)   A partir do 4T13 reclassificamos as rendas de garantias prestadas de “outras” comissões para “operações de crédito”. Para melhor comparabilidade, esta reclassificação também está refletida 

nos períodos anteriores.
(*)Circular nº464 de 1º de março de 2013.

Adicionalmente, cabe mencionar que a redução 

observada na linha de Receitas de Administração  

de Fundos, Consórcios e Bens, de -7,7% em  

12 meses reflete a descontinuidade das operações  

da Santander Brasil Asset Management Distribuidora  

de Títulos e Valores Mobiliários S.A., conforme mencionado 

na página 51. Se desconsiderado este evento, esta linha 

mostraria redução de 2,3% em 12 meses. G4-13

Despesas gerais (administrativas + pessoal) 

As despesas administrativas e de pessoal, excluindo 

depreciação e amortização, somaram R$ 14.565 milhões 

no acumulado de 2013, alta de 2,9% em 12 meses  

(ou R$ 413 milhões). 

As despesas com pessoal, incluindo PLR, somaram  

R$ 7.241 milhões no acumulado de 2013, registrando 

queda de 0,8% em 12 meses (ou R$ 57 milhões).

As despesas administrativas, excluindo depreciação  

e amortização, totalizaram R$ 7.324 milhões no acumulado 

de 2013, alta de 6,9% em doze meses (ou R$ 471 milhões), 

em razão de maiores despesas com “serviços técnicos, 

especializados e de terceiros”, “aluguéis” e “processamento 

de dados”. 

As despesas de depreciação e amortização totalizaram  

R$ 1.732 milhão no acumulado de 2013, com alta  

de 2,4% em 12 meses (ou R$ 41 milhões). 

As despesas gerais, incluindo depreciação e amortização, 

apresentaram crescimento de 2,9% (ou R$ 454 milhões) 

em doze meses. O índice de eficiência atingiu 47,5%  

no acumulado de 2013.

  ÍNDICE DE EFICIÊNCIA(1)

46,8%
44,3%

47,5%

201320122011

 ABERTURA DE DESPESAS (R$ MILHÕES)

2013 2012 Var. 2013x2012
   Serviços Técnicos Especializados e de Terceiros 2.339 2.135 9,6%

   Propaganda, Promoções e Publicidade 440 475 -7,4%

   Processamento de Dados 1.294 1.223 5,8%

   Comunicações 612 613 -0,3%

   Aluguéis 742 617 20,1%

   Transporte e Viagens 217 209 3,8%

   Segurança e Vigilância 593 560 5,9%

   Manutenção e Conservação de Bens 201 193 3,9%

   Serviços do Sistema Financeiro 352 280 25,6%

   Água, Energia e Gás 163 173 -5,9%

   Material 100 107 -6,4%

   Outras 272 266 2,0%

Subtotal 7.324 6.853 6,9%
   Depreciação e Amortização(1) 1.732 1.691 2,4%

Total Despesas Administrativas 9.055 8.544 6,0%

   Remuneração2 4.579 4.661 -1,7%

   Encargos 1.342 1.399 -4,1%

   Benefícios 1.161 1.080 7,5%

   Treinamento 139 141 -1,1%

   Outras 19 18 8,6%

Total Despesas com Pessoal 7.241 7.299 -0,8%

Despesas administrativas + despesas de pessoal (exclui depreciação / amortização) 14.565 14.152 2,9%

Total despesas gerais 16.297 15.842 2,9%

(1) Exclui 100% da despesa de amortização do ágio, que no 4T13 foi de R$ 909 milhões, 4T12 foi de R$ 909 milhões, 3T13 foi de R$ 909 milhões. 
(2) Inclui participação no lucro.

(1)  Despesas Gerais/ (Margem Financeira Bruta + Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas 
Bancárias + Despesas Tributárias + Outras Receitas/Despesas Operacionais).
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Provisões de crédito

O resultado de créditos de liquidação duvidosa totalizou R$ 11.720 milhões, com queda de 11,4% em 12 meses.  

A redução decorre, principalmente, da melhora associada ao quadro de inadimplência, além do aumento na 

recuperação de crédito.

 RESULTADO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (R$ MILHÕES)

2013 2012 Var. 2013x2012

Despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa (14.227) (14.991) -5,1%

Receita de recuperação de créditos baixados como prejuízo 2.507 1.769 41,8%

Resultado de Crédito de Liquidação Duvidosa (11.720) (13.223) -11,4%

Outras receitas e despesas operacionais 

As outras receitas e despesas operacionais somaram R$ 3.108 milhões no acumulado de 2013, com redução de 1,1% 

em 12 meses (ou R$ 35 milhões). 

 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS (R$ MILHÕES)

2013 2012 Var. 2013x2012

Outras Receitas e Despesas Operacionais (3.108)  (3.143) -1,1%

   Despesa com comercialização de cartões (1.538)  (1.291) 19,1%

   Receita Líquida de Rendas de Capitalização 269  308 -12,6%

   Provisões para contingências(1) (1.643)  (1.807) -9,1%

   Outras (196)  (353) -44,5%

(1) Inclui provisões fiscais, cíveis e trabalhista.

Impostos sobre a renda

O total de impostos somou R$ 518 milhões no acumulado de 2013, atingindo uma alíquota efetiva de 8,0% nesse período,  

o que representa um aumento de 3,6 p.p. em 12 meses. 

Balanço patrimonial

Os ativos totais registraram saldo de R$ 485.866 milhões em dezembro de 2013, alta de 8,2% em 12 meses.  

O patrimônio líquido, totalizou no mesmo período, R$ 62.819 milhões. Excluindo o saldo de ágio, o patrimônio 

líquido somou R$ 53.446 milhões.

 ATIVO (R$ MILHÕES)

2013 2012 Var. 2013x2012

Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo  465.777  426.016 9,3%

   Disponibilidades  5.486  4.742 15,7%

   Aplicações Interfinanceiras de Liquidez  47.655  36.771 29,6%

     Aplicações no Mercado Aberto  32.457  21.354 52,0%

     Aplicações em Depósitos Interfinanceiros  2.480  4.616 -46,3%

     Aplicações em Moedas Estrangeiras  12.718  10.801 17,7%

   Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos  78.146  76.832 1,7%

     Carteira Própria  35.923  37.869 -5,1%

     Vinculados a Compromissos de Recompra  20.962  20.225 3,6%

     Vinculados ao Banco Central  4.603  1.487 209,5%

     Vinculados à Prestação de Garantias  9.394  12.417 -24,3%

     Outros  7.264  4.834 50,3%

   Relações Interfinanceiras  35.833  34.517 3,8%

   Relações Interdependências  1  2 n.a.

   Carteira de Crédito  212.508  197.370 7,7%

     Carteira de Crédito  227.482  211.959 7,3%

     Operações de Crédito Vinculadas a Cessão  25  - n.a.

     (Provisão para Liquidação Duvidosa)  (14.999)  (14.589) 2,8%

   Outros Créditos  84.339  74.166 13,7%

   Outros Valores e Bens  1.809  1.617 11,9%

Permanente  20.088  22.860 -12,1%

   Investimentos Temporários  137  40 n.a.

   Imobilizado de Uso  6.807  5.602 21,5%

   Intangível  13.144  17.218 -23,7%

     Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas  26.245  26.172 0,3%

     Outros Ativos Intangíveis  7.062  7.117 -0,8%

     (Amortizações Acumuladas)  (20.162)  (16.072) 25,5%

   Total do Ativo  485.866  448.876 8,2%

     Ágio líquido de amortização  9.374  12.937 -27,5%

Ativo (excluindo o ágio)  476.492  435.938 9,3%
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 PASSIVO (R$ MILHÕES)

dez/13 dez/12 Var. Dez13xDez12

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo  421.751  384.373 9,7%

   Depósitos  134.213  126.545 6,1%

     Depósitos à Vista  15.605  13.457 16,0%

     Depósitos de Poupança  33.589  26.857 25,1%

     Depósitos Interfinanceiros  3.920  3.392 15,5%

     Depósitos a Prazo  81.100  82.839 -2,1%

   Captações no Mercado Aberto  78.462  72.529 8,2%

     Carteira Própria  61.711  56.655 8,9%

     Carteira de Terceiros  8.972  7.344 22,2%

     Carteira de Livre Movimentação  7.779  8.530 -8,8%

   Recursos de Aceites e Emissão de Títulos  69.061  56.294 22,7%

     Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares  49.615  39.742 24,8%

     Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior  18.170  15.298 18,8%

     Outras  1.276  1.253 1,8%

   Relações Interfinanceiras  64  19 244,0%

   Relações Interdependências  2.771  2.002 38,4%

   Obrigações por Empréstimos  17.975  16.001 12,3%

   Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais  11.757  9.385 25,3%

   Obrigações por Repasses do Exterior  19  41 -52,9%

   Instrumentos Financeiros Derivativos  5.865  5.205 12,7%

   Outras Obrigações  101.563  96.353 5,4%

   Resultados de Exercícios Futuros  308  222 38,8%

Participação dos Acionistas Minoritários  987  829 19,1%

Patrimônio Líquido  62.819  63.452 -1,0%

Total do Passivo  485.866  448.876 8,2%

Patrimônio Líquido (excluindo o ágio)  53.446  50.514 5,8%

Obs.: Os números de 2012 foram retroativamente impactados pela Deliberação CVM 695, emitida em 13 de dezembro de 2012, que trata de benefícios a empregados, principalmente fundos  
de pensão.

Títulos e valores mobiliários

O total de títulos e valores mobiliários somou R$ 78.146 milhões em dezembro de 2013, crescimento de 1,7%  

em 12 meses.

 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (R$ MILHÕES)

2013 2012 Var. 2013x2012

Títulos Públicos  51.743  56.573 -8,5%

Títulos Privados  19.142  15.428 24,1%

Instrumentos Financeiros  7.261  4.831 50,3%

Total  78.146  76.832 1,7%

 

Carteira de crédito

A carteira de crédito total somou R$ 227.482 milhões,  

ao final de dezembro de 2013, com crescimento de 7,3% 

em 12 meses. A depreciação do Real frente ao Dólar 

impactou a carteira de crédito em moeda estrangeira,  

que inclui também as operações indexadas em Dólar, 

levando ao aumento desta carteira. Desconsiderando  

o efeito da variação cambial, o crescimento da carteira  

total seria 5,7% em 12 meses. O saldo da carteira  

em moeda estrangeira, incluindo as operações indexadas 

em Dólar, totalizou R$ 26,9 bilhões em dezembro de 2013, 

aumento de 17,0% em relação ao saldo de R$ 23,1 bilhões 

em dezembro de 2012. A carteira de crédito ampliada, que 

inclui as outras operações com risco de crédito, ativos de 

adquirência e avais e fianças, somou R$ 279.812 milhões 

ao final de dezembro de 2013, com crescimento de 9,3% 

em 12 meses.

 ABERTURA GERENCIAL DO CRÉDITO POR SEGMENTO (R$ MILHÕES)

2013 2012 Var. 2013x2012

Pessoa Física 75.522 71.287 5,9%

Financiamento ao Consumo 37.849 36.806 2,8%

Pequenas e Médias Empresas 33.712 36.487 -7,6%

Grandes Empresas 80.400 67.379 19,3%

Total da Carteira 227.482 211.959 7,3%

Outras operações com riscos de crédito(1) 52.330 44.005 18,9%

Total Carteira Ampliada 279.812 255.964 9,3%

Crédito Pessoa Física 

O crédito à pessoa física totalizou R$ 75.522 milhões,  

em dezembro de 2013, alta de 5,9% (ou R$ 4.234 milhões) 

em 12 meses. Os produtos que explicaram o aumento  

da carteira foram o crédito imobiliário e cartões.

A carteira de cartões totalizou R$ 17.221 milhões,  

alta de 6,5% em 12 meses (ou R$ 1.046 milhão).  

O saldo do crédito imobiliário alcançou R$ 15.702 milhões 

em dezembro de 2013, alta de 32,9% em 12 meses  

(ou R$ 3.890 milhões). O volume da carteira de consignado, 

excluindo o montante de carteira adquirida, somou  

R$ 13.058 milhões, com redução de 3,6% em  

12 meses (ou R$ 490 milhões). A evolução desta  

carteira reflete a readequação de processos  

e estratégia do produto.

 PESSOA FÍSICA
(R$ bilhões)

65,6

71,3

75,5

Dez/13Dez/12Dez/11
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Financiamento ao Consumo 

A carteira de financiamento ao consumo, que  

é originada fora da rede de agências, totalizou  

R$ 37.849 milhões em dezembro de 2013, com  

alta de 2,8% em doze meses (ou R$ 1.043 milhão).  

Do total desta carteira, R$ 30.539 milhões refere-se  

a financiamentos de veículos para pessoa física. 

Portanto, considerando a carteira total de veículos  

para pessoa física, que inclui as operações realizadas  

por correspondentes bancários (financeira) e pela  

rede agências, o crescimento seria de 3,0% em  

12 meses, totalizando R$ 33.732 milhões  

em dezembro de 2013. 

 FINANCIAMENTO AO CONSUMO
(R$ bilhões)

35,6
36,8

37,8

Dez/13Dez/12Dez/11

Crédito Pessoa Jurídica 

O crédito concedido à pessoa jurídica somou  

R$ 114.111 milhões em dezembro de 2013, com  

alta de 9,9% em doze meses (ou R$ 10.246 milhões). 

A carteira de crédito de Grandes Empresas somou  

R$ 80.400 milhões, com crescimento de 19,3%  

em doze meses (ou R$ 13.021 milhões). A evolução  

dessa carteira foi positivamente impactada pelo efeito  

da variação cambial. Excluindo este efeito, o crescimento 

seria de 14,2% em 12 meses.

O volume de crédito destinado ao segmento de  

Pequenas e Médias Empresas somou R$ 33.712 milhões  

em dezembro de 2013, queda de 7,6% em 12 meses  

(ou R$ 2.775 milhões). A redução no ritmo de 

crescimento desta carteira reflete a dinâmica mais 

moderada na atividade econômica ao longo  

de 2013, além de maiores esforços visando priorizar  

a rentabilidade desse negócio. O Banco mantém  

foco neste segmento e continua trabalhando em 

soluções que o permitam crescer com qualidade. 

 CRÉDITO PESSOA JURÍDICA
(R$ bilhões)

95,8
103,9

114,1

Grandes
Empresas

Pequenas
e Médias
Empresas

Dez/13Dez/12Dez/11

64,0
67,4 80,4

31,9 36,5 33,7

Carteira de crédito Pessoa Jurídica e Pessoa Física por produto

 ABERTURA GERENCIAL DA CARTEIRA DE CRÉDITO POR PRODUTOS (R$ MILHÕES)

2013 2012 Var. 2013x2012

Pessoa Física

   Leasing / Veículos(1) 3.193 2.744 16,3%

   Cartão de Crédito 17.221 16.174 6,5%

   Consignado(2) 13.719 14.772 -7,1%

      Carteira própria 13.058 13.548 -3,6%

      Carteira adquirida 661 1.224 -46,0%

   Crédito Imobiliário 15.702 11.812 32,9%

   Crédito Rural 2.740 2.163 26,7%

   Crédito Pessoal/Outros 22.948 23.621 -2,9%

Total Pessoa Física 75.522 71.287 5,9%

Financiamento ao Consumo 37.849 36.806 2,8%

Pessoa Jurídica

   Leasing / Veículos 3.337 3.508 -4,9%

   Crédito Imobiliário 9.497 7.789 21,9%

   Comércio Exterior 17.102 15.948 7,2%

   Repasses 9.944 7.811 27,3%

   Crédito Rural 2.290 2.221 3,1%

   Capital de Giro/Outros 71.942 66.588 8,0%

Total Pessoa Jurídica 114.111 103.865 9,9%

Carteira de Crédito Total 227.482 211.959 7,3%

   Outras operações com riscos de crédito(3) 52.330 44.005 18,9%

Carteira de Crédito Ampliada 279.812 255.964 9,3%

 
(1) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ 33.732 milhões no 4T13,  R$ 32.765 milhões no 4T12 e R$33.138 milhões no 3T13. 
(2 ).Inclui compra de carteira de consignado.
(3) Inclui debêntures, FDIC, CRI, notas promissórias, notas promissórias de colocação no exterior, ativos relacionados a atividades de adquirência e avais e fianças.
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Provisão para devedores duvidosos / cobertura 

O saldo das provisões para crédito de liquidação  

duvidosa totalizou R$ 14.999 milhões em dezembro  

de 2013, crescimento de 2,8% em 12 meses.  

O índice de cobertura BR GAAP é obtido por meio  

da divisão do saldo de provisão para créditos de liquidação 

duvidosa pelo saldo das operações vencidas há mais  

de 90 dias. Ao final de dezembro de 2013, o indicador 

atingiu 179,4%, aumento de 53,9 p.p. em 12 meses.  

Cabe destacar que o aumento decorre, principalmente,  

de uma redução expressiva no saldo Over 90 (acima  

de 90 dias), em razão da melhora observada  

na qualidade da carteira.

 COBERTURA
(Over 90)

136,8%
125,6%

179,4%

Dez/13Dez/12Dez/11

Carteira de renegociação

As operações de crédito renegociadas totalizaram  

R$ 14.015 milhões em dezembro de 2013, mostrando  

um crescimento de 27,5% em doze meses. Nestas 

operações estão incluídos os contratos de crédito  

que foram prorrogados e/ou modificados para permitir  

o seu recebimento em condições acordadas com  

os clientes, inclusive as renegociações de operações 

baixadas a prejuízo no passado. Em dezembro  

de 2013, as renegociações estavam cobertas em  

50,3% frente aos 51,2% em dezembro de 2012.  

Estes níveis são considerados adequados  

às características destas operações. 

 CARTEIRA DE CRÉDITO - RENEGOCIAÇÃO (R$ MILHÕES)

2013 2012 Var. 2013x2012

Créditos Renegociados 14.015 10.992 27,5%

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (7.050) (5.633) 25,1%

Cobertura 50,3% 51,2% -0,9 p.p.

Índice de inadimplência (acima de 90 dias) 

O índice de inadimplência, superior a 90 dias, atingiu 

3,7% do total da carteira de crédito, mostrando redução  

de 1,8 p.p. em 12 meses. A redução observada no índice 

de inadimplência acima de 90 dias reflete a melhora na 

qualidade da carteira. A inadimplência pessoa física 

apresentou uma redução de 2,7 p.p. em 12 meses, 

alcançando 5,1%. No segmento de pessoa jurídica,  

a inadimplência mostrou redução de 0,9 p.p. em  

12 meses, alcançando 2,4%. 

 ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA(1) 
(Over 90)

7,8%

8,0%

7,1%
6,0%

5,1%

5,5%

5,8%

5,2% 4,5% 3,7%

3,3%

3,8%

3,5%
3,1% 2,4%

PF

Total

PJ

Dez/13Set/13Jun/13Mar/13Dez/12

(1) Operações vencidas há mais de 90 dias/carteira de crédito em BR GAAP.

Índice de inadimplência (acima de 60 dias) 

O índice de inadimplência acima de 60 dias atingiu  

4,6% em dezembro de 2013, registrando redução  

de 2,0 p.p. em 12 meses. A inadimplência pessoa  

física atingiu 6,3%, com redução de 3,0 p.p. em  

12 meses. A inadimplência para pessoa jurídica  

mostrou redução de 1,0 p.p. em 12 meses. 

O índice de inadimplência total de 15–90 dias totalizou  

4,7% em dezembro de 2013, com redução de 0,2 p.p.  

em 12 meses. 

 ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA(1)

(Over 60)

9,3% 9,3%

8,4%

7,2%

6,3%
6,6% 6,8%

6,2%

5,4%

4,6%
4,0%

4,4%
4,1%

3,7%

3,0%

PF

Total

PJ

Dez/13Set/13Jun/13Mar/13Dez/12

(1) Operações vencidas há mais de 60 dias/carteira de crédito em BR GAAP.

Captação

O total de captações de clientes somou R$ 222.067 milhões 

em dezembro de 2013, com crescimento de 11,5% em 

12 meses (ou R$ 22.874 milhões). As captações com lastro 

em debêntures, LCI e LCA, e depósitos de poupança foram 

destaques, respondendo em ambos os períodos por mais  

de 70% do aumento das captações com clientes.

 CAPTAÇÃO (R$ MILHÕES)

2013 2012 Var. 2013x2012

Depósitos à Vista 15.605 13.457 16,0%

Depósitos de Poupança 33.589 26.857 25,1%

Depósitos a Prazo 81.100 82.839 -2,1%

Debêntures/LCI/LCA(1) 60.920 49.548 23,0%

Letras Financeiras 30.854 26.493 16,5%

Captação de Clientes 222.067 199.193 11,5%

(1) Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola.

 



 65 64 Relatório Anual 2013 

INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

Relação entre crédito e captação

A relação entre a carteira de empréstimos e a captação  

de clientes alcançou 102,4% em dezembro de 2013,  

uma redução de 4,0 p.p. em 12 meses. Esta melhoria 

reflete o crescimento mais acelerado das captações  

em relação à carteira de crédito.

Já a métrica de liquidez ajustada ao impacto dos 

compulsórios no Brasil e ao funding de médio /  

longo prazo atingiu 93,5% em dezembro de 2013, 

mostrando redução de 3,9 p.p. em 12 meses.

O Banco encontra-se em confortável situação de liquidez, 

com fontes de captação estáveis e adequada estrutura  

de funding.

 CAPTAÇÕES VS. CRÉDITO (R$ MILHÕES)

2013 2012 Var. 2013x2012

Captação de Clientes (A) 222.067 199.193 11,5%

   (-) Depósitos Compulsórios (35.619) (34.310) 3,8%

Captações Líquidas de Depósitos Compulsórios 186.448 164.883 13,1%

Obrigações por Repasses - País 11.838 9.507 24,5%

Dívida Subordinada 8.906 11.919 -25,3%

Captações no Exterior 36.083 31.218 15,6%

Total Captações (B) 243.275 217.528 11,8%

Fundos(1) 144.942 134.935 7,4%

Total de Captações e Fundos 388.218 352.463 10,1%

Total Crédito Clientes (C) 227.482 211.959 7,3%

C / B (%) 93,5% 97,4%

C / A (%) 102,4% 106,4%

(1) De acordo com o critério ANBIMA.

Índice de Basileia 

O Índice de Basileia alcançou 19,2% em dezembro  

de 2013, com redução de 1,6 p.p em relação ao mesmo 

período do ano anterior. A redução observada no índice 

reflete, principalmente, os impactos da aplicação das novas  

regras de Basileia III, que se tornaram efetivas a partir  

de 1º de outubro de 2013. 

As novas regras foram divulgadas por meio das resoluções 

4.192 e 4.193 e Circular 3.644 e posteriormente alteradas, 

respectivamente pelas resoluções 4.278 e 4.281 e Circular 

3.679 de outubro de 2013 estabelecendo o modelo  

para apuração dos requerimentos mínimos de Capital 

Principal, Nível I e Patrimônio de Referência da Instituição. 

O requerimento mínimo de Patrimônio de Referência (PR) 

permanece em 11%, sendo que a exigência de Nível I  

é de 5,5% e de Capital Principal é de 4,5%.

 ÍNDICE DE BASILEIA
(%)

24,8

Dez/13Dez/12Dez/11

22,5

2,3
20,8

19,3

1,5
19,2

18,4 Nível II

Nível I

0,8

De acordo com as novas regras de capital regulatório  

no Brasil, o valor do ágio para o cálculo do patrimônio  

de referência será deduzido da base de capital de acordo 

com o phase-in de implantação de Basiléia III no Brasil. 

Adicionalmente, em setembro anunciamos uma otimização 

de nossa estrutura de capital visando deixá-la mais eficiente, 

sem alterar o nível de solvência do Banco. Por meio de uma 

operação de características pioneiras no mercado brasileiro,  

o Santander substituiu R$ 6,0 bilhões do patrimônio líquido 

por igual valor de capital complementar Tier 1 e capital  

Tier 2. Estas alterações têm como principais objetivos:  

(i) reduzir o custo de capital, (ii) aumentar o retorno sobre 

o patrimônio para os acionistas mantendo o mesmo nível  

de solvência do Banco e (iii) flexibilizar a estrutura e capital 

em termos de moedas e composição.

 

 RECURSOS PRÓPRIOS E BIS (R$ MILHÕES)(1)

2013 2012 Var. 2013x2012

Patrimônio de Referência Nível I 63.595 65.213 -2,5%

   Capital Principal 63.595 

Patrimônio de Referência Nível II 2.701 5.070 -46,7%

Patrimônio de Referência Nível I e II 66.296 70.283 -5,7%

Patrimônio de Referência Exigido 37.936 37.171 2,1%

   Parcela de Risco de Crédito 34.200 32.449 5,4%

   Parcelas de Risco de Mercado 2.048 2.951 -30,6%

   Parcela de Risco Operacional 1.689 1.770 -4,6%

Índice de Basileia 19,2% 20,8% -1,6 p.p.

    Tier I 18,4% 19,3% -0,9 p.p.

     Capital Principal 18,4%

    Tier II 0,8% 1,5% -0,7 p.p.

(1) Não considera os eventuais impactos do Plano de Otimização da estrutura de Capital.

Cartões 

O Santander deu continuidade à sua estratégia  

de ampliar a atuação no mercado de cartão de crédito,  

com lançamento de produtos inovadores e vantagens  

para os clientes.

Para ampliar e fortalecer o relacionamento com os clientes, 

em 2013 o foco foi a expansão do Santander Esfera,  

que oferece diariamente aos clientes promoções e descontos 

com parceiros selecionados. No mês de novembro, o Banco 

iniciou uma parceria com o Easy Taxi e incluiu a companhia 

aérea Azul no catálogo do SuperBônus.

O Santander segue atuando junto dos clientes correntistas  

e não correntistas com ofertas de produtos diferenciadas, 

desenvolvidas para suas diferentes necessidades. Com  

isso, ampliou a base de clientes, buscando um maior 

relacionamento e interação no planejamento financeiro  

dos clientes.
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Faturamento 
O faturamento de crédito no 4T13 foi de R$ 19,7 bilhões,  

representando um incremento de 11,1% em 12 meses.  

O faturamento de débito atingiu R$ 32,1 bilhões, alta de 13,3%  

em 12 meses.

Carteira de crédito de cartões 
A carteira total de cartões atingiu R$ 17,6 bilhões  

em dezembro de 2013, incremento de 6,3% em relação  

a igual período do ano anterior. A carteira financiada  

totalizou R$ 4,7 bilhões, apresentando queda de 2,6%  

em 12 meses. 

Base de cartões 
A base de cartões de crédito cresceu 7,6% em  

12 meses, atingindo 15,7 milhões de cartões.  

Os cartões de débito somaram 37,5 milhões no 4T13,  

com crescimento de 11,1% em doze meses. 

Agências de rating
O Santander é classificado por agências internacionais de rating e as notas atribuídas refletem diversos fatores, incluindo  

a qualidade de sua administração, seu desempenho operacional e solidez financeira, além de outros fatores relacionados  

ao setor financeiro e ao ambiente econômico no qual a companhia está inserida. A tabela abaixo apresenta os ratings  

atribuídos pelas principais agências:

 RATINGS

Escala Global Escala Nacional
Moeda Local Moeda Estrangeira Nacional

AGÊNCIA DE RATING Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo

Fitch Ratings (perspectiva) BBB (estável) F2 BBB (estável) F2 AAA (bra) 
(estável) F1+ (bra) 

Standard & Poor’s (perspectiva) BBB (negativo) A-2 BBB (negativo) A-2 brAAA 
(negativo) brA-1 

Moody's (perspectiva) Baa2 (estável) Prime-2 Baa2 (estável) Prime-2 Aaa.br (estável) Br-1

Ratings atribuídos conforme relatórios publicados pelas Agências de Rating: Fitch Ratings(28 de Maio de 2013); Standard&Poor’s (07 de Junho de 2013) e Moody’s (03 de Outubro de 2013).

Reconciliação entre o resultado contábil e o resultado gerencial 

Para melhor compreensão dos resultados em BR GAAP,  

a seguir apresenta-se a reconciliação entre o resultado 

contábil e o resultado gerencial. Cumpre esclarecer  

que estes ajustes, com exceção da amortização do ágio, 

não têm efeito sobre o lucro líquido. Todas as informações, 

indicadores e comentários relativos à Demonstração 

de Resultados neste Relatório consideram o Resultado 

Gerencial, exceto quando citado. Os números  

de 2012 foram retroativamente impactados pela 

Deliberação CVM 695, emitida em 13 de dezembro  

de 2012, que trata de benefícios a empregados, 

principalmente fundos de pensão. 

 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO GERENCIAL (R$ MILHÕES)

2013

Contábil

Reclassificações Total

Itens não 

recorrentes(5)

2013

Gerencial

Hedge  

Fiscal(1)

Recup. 

Crédito(2)

Amort.  

do ágio(3)

Part.  

no Lucro

MARGEM FINANCEIRA BRUTA  29.749  (2.367)  2.507  (218)  29.827 

Resultado de Créditos  

de Liquidação Duvidosa  (14.319)  (2.507)  (92)  (11.720)

MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA  15.430  (2.367)  -  -  (310)  18.107 

    Receitas de Prestação de Serviços  

e Tarifas Bancárias  10.674  -  10.674 

   Despesas Gerais  (19.084)  -  -  (3.637)  958  (108)  (16.297)

          Despesas de Pessoal  (6.283)  958  -  (7.241)

           Outras Despesas Administrativas  (12.801)  (3.637)  (108)  (9.055)

   Despesas Tributárias  (2.988)  199  (63)  (3.124)

    Resultados de Participação  

em Coligadas e Controladas  20  -  20 

    Outras Receitas/Despesas 

Operacionais  (3.648)  (539)  (3.109)

Resultado Operacional  405  (2.169)  -  (3.637)  958  (1.020)  6.272 

Resultado Não Operacional  1.258  1.020  238 

Resultado Antes Impostos  1.662  (2.169)  -  (3.637)  958  -  6.510 

Imposto de Renda  

e Contribuição Social  1.651  2.169  -  (518)

Participações no Lucro  (958)  (958)  -  - 

Participações dos Acionistas 

Minoritários  (248)  -  (248)

Lucro Líquido do Período  2.107  (0)  -  (3.637)  -  -  5.744 

(1)  Hedge Fiscal: de acordo com as regras fiscais brasileiras, o ganho (perda) com a variação cambial dos investimentos em moeda estrangeira não é tributável (dedutível). Esse tratamento fiscal leva 
a exposição cambial na linha de impostos. Uma posição de hedge de câmbio foi montada com o objetivo de tornar o Lucro Líquido protegido contra as variações cambiais relacionadas com esta 
exposição cambial na linha de impostos. 

(2) Recuperação de Crédito: Reclassificada da linha de receita de operações de crédito para provisões de crédito. 
(3) Amortização de Ágio: Reversão das despesas com amortização de ágio. 
(4) Itens não recorrentes: Para maiores detalhes consultar a página 30 deste informe de resultados.

201320122011

 FATURAMENTO CRÉDITO E DÉBITO
      (R$ bilhões)

Cartão de débito Cartão de crédito

137,6

161,1
183,7

83,8
95,7

110,9

53,8 65,4 72,8

 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CARTÕES
      (R$ bilhões)

Não Financiado Financiado

14,5
16,5

17,6

Dez/13Dez/12Dez/11

10,2
11,7 12,9

4,3 4,8 4,7

 BASE DE CARTÕES
      (em milhões)

Cartão de débito Cartão de crédito

41,7
48,4

53,2

Dez/13Dez/12Dez/11

29,3
33,8 37,5

12,4 14,6 15,7
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 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO GERENCIAL (R$ MILHÕES)

2012
Contábil

Reclassificações

Outros(4)

2012
Gerencial

Hedge  

Fiscal(1)

Recup. 

Crédito(2)

Amort.  

do ágio(3)

Part.  

no Lucro

MARGEM FINANCEIRA BRUTA  32.563  (1.437)  1.769  (148)  32.380 

Resultado de Créditos  

de Liquidação Duvidosa  (14.991)  (1.769)  (13.223)

MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA  17.572  (1.437)  -  -  (148)  19.158 

    Receitas de Prestação de Serviços  

e Tarifas Bancárias  9.680  9.680 

   Despesas Gerais  (18.499)  -  -  (3.637)  980  (15.842)

          Despesas de Pessoal  (6.318)  980  (7.299)

           Outras Despesas Administrativas  (12.181)  (3.637)  (8.544)

   Despesas Tributárias  (3.028)  110  (3.138)

    Resultados de Participação  

em Coligadas e Controladas  1  1 

    Outras Receitas/Despesas 

Operacionais  (3.143)  (3.143)

Resultado Operacional  2.584  (1.327)  -  (3.637)  980  (148)  6.716 

Resultado Não Operacional  218  (148)  70 

Resultado Antes Impostos  2.802  (1.327)  -  (3.637)  980  6.786 

Imposto de Renda  

e Contribuição Social  1.031  1.327  (296)

Participações no Lucro  (980)  (980)  - 

Participações dos Acionistas 

Minoritários  (126)  (126)

Lucro Líquido do Período  2.726  (0)  -  (3.637)  -  6.363 

(1)  Hedge Fiscal: de acordo com as regras fiscais brasileiras, o ganho (perda) com a variação cambial dos investimentos em moeda estrangeira não é tributável (dedutível). Esse tratamento fiscal leva 
a exposição cambial na linha de impostos. Uma posição de hedge de câmbio foi montada com o objetivo de tornar o Lucro Líquido protegido contra as variações cambiais relacionadas com esta 
exposição cambial na linha de impostos. 

(2) Recuperação de Crédito: Reclassificada da linha de receita de operações de crédito para provisões de crédito. 
(3) Amortização de Ágio: Reversão das despesas com amortização de ágio. 
(4)  Outros: O Banco Santander registrou ganho de equivalência patrimonial - R$ 148,5 milhões - referente à empresa controlada que detém investimentos de natureza temporária (private equity)  

e negócios relacionados aos serviços complementares aos serviços bancários.

Distribuição do Valor Adicionado G4-EC01

 DVA

R$ Milhões 2013 2012 2011

Pessoal 6.354 6.408 5.935

Impostos, Taxas  

e Contribuições 4.325 4.468 2.656

Remuneração  

de Capitais de Terceiros 742 617 546

Remuneração  

de Capitais Próprios 2.355 2.852 3.638

Total 13.776 14.346 12.775

 PESSOAL
(R$ milhões)

5.935
 6.408  6.354

201320122011

 REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS
(R$ milhões)

546
 617

 742

201320122011

 REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS
(R$ milhões)

3.638

 2.852

 2.355

201320122011

 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
(R$ milhões)

2.656

 4.468  4.325

201320122011

 DVA

5%

32%

17%
46%

Remuneração 
de Capitais Próprios

Remuneração 
de Capitais de Terceiros

Impostos, Taxas 
e Contribuições

Pessoal
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67%

DE CRESCIMENTO  

NO FATURAMENTO  

DE ADQUIRÊNCIA

MAIS DE

2 MILHÕES
DE NOVOS CLIENTES

Equipe da Santander Corretora em ação na Torre Santander

SIMPLICIDADE  
PARA CRESCER

Um banco simples e de relacionamento 
estreito com os clientes é a fórmula 
para crescer e conquistar mercado

Em 2013, a estratégia de negócios do Santander Brasil  

nos dois grandes segmentos em que atua (Banco Comercial 

e Atacado) foi a de continuar sendo um banco simples  

e de relacionamento estreito com os clientes, sejam eles 

pequenas e médias empresas, grandes corporações globais 

ou clientes de qualquer faixa de renda. 

Essa estratégia, associada a uma ampla reformulação  

de áreas, processos e tecnologias internas implementadas 

nos últimos anos, está em linha com a diretriz de crescer 

com sustentabilidade.

milhões de cartões ativos

53,221

Unidades 
Santander Select

61
Faturamento 
de Cartões

+14%
Total

R$183,6bilhões

J

XX*
J

XX% (+xx%)
* Qaargfku aefaef

FINANCIAMENTO SOCIOAMBIENTAL

A concessão de crédito para projetos e iniciativas  

de empresas que estimulem o desenvolvimento 

sustentável é um dos focos de atuação do Santander 

Brasil e um de seus principais diferenciais no País. 

Em 2013, foram destinados cerca de R$ 2 bilhões  

em financiamentos voltados para esse objetivo,  

com destaque para projetos de ecoeficiência na linha 

de produção, eficiência energética, consumo de água  

e construções sustentáveis, entre outros.  

 FINANCIAMENTOS 
 SOCIOAMBIENTAIS (PF+PJ) (R$ milhões)

1.988

 2.270

1.218

201320122011

 FINANCIAMENTOS SOCIOAMBIENTAIS 
 NO CORPORATE (composição por finalidade)

17%

33%

29%

21%

0,9% 0,03%

Redução e Tratamento de Resíduos

Construção e Reforma Sustentável

Eficiência Energética e Energia Renovável

Produção mais limpa

Governança Corporativa

Eficiência no Consumo da Água

As linhas de financiamento socioambiental 

são divididas em três grandes grupos: Varejo  

(Pequenas e Médias Empresas - PMEs), Corporate  

(grandes empresas, com faturamento anual  

superior a R$ 80 milhões) e Agronegócio.

No segmento de PMEs, os principais produtos 

disponíveis são o CDC Sustentável, que financia 

máquinas e equipamentos que promovam a eficiência 

no consumo de energia, água ou tratamento de 

resíduos; e o Giro Sustentável, voltado para obras, 

projetos, consultorias e certificações que busquem  

a eficiência no consumo de energia, água ou gestão.  

A Santander Financiamentos também possui linhas 

específicas, como o CDC Acessibilidade (aquisição  

de equipamentos para pessoas com deficiência),  

o CDC Energias Renováveis e o CDC Produção  

e Processos Mais Limpos.

No segmento de Corporate, são oferecidas soluções 

customizadas de produtos e serviços para cada projeto 

ou cliente. Os principais focos de atuação do Banco 

nesse segmento estão ligados a projetos de eficiência 

energética e energia renovável, tratamento e gestão  

de água e/ou resíduos, construção civil sustentável, 

entre outros.  

Para o Agronegócio, o Santander disponibiliza linhas 

específicas como a Linha ABC - Agricultura de Baixo 

Carbono, para utilização de técnicas agropecuárias 

sustentáveis; o BNDES Moderagro, para projetos  

que se enquadrem no Programa de Modernização  

da Agricultura e Conservação de Recursos Naturais 

(como implantação de sistemas de rastreabilidade  

e recuperação do solo); e o BNDES PSI – Bens de Capital, 

voltado à compra de máquinas e equipamentos agrícolas 

com maior eficiência energética ou que contribuam  

para a redução de emissões de gases de efeito estufa, 

entre outras.
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Crédito à Pessoa Física

Em 2013, o segmento de Pessoa Física aprofundou  

a tendência já observada no ano anterior, de aumento  

de participação de produtos com garantia, como Crédito 

Imobiliário e Crédito Consignado, em detrimento dos 

rotativos, como cheque especial e cartão de crédito.  

Ao final de dezembro, a carteira PF era composta  

de 58,4% de ativos “colateralizados” (com garantia), 

contra 57,5% de um ano antes.

A prioridade do Santander no ano foi disponibilizar uma 

oferta que atendesse com precisão os variados perfis de 

clientes. Para isso, o Banco completou a sua segmentação 

dentro de pessoa física: lançou o Santander Select e criou  

as Contas Combinadas.

 

 

Composição da Carteira de Crédito

Pequenas e médias 
empresas 15%

Grandes  
empresas 33% Financiamento  

ao consumo 17%

Crédito rural - R$ 2,740 bilhões

Crédito pessoal/Outros - R$ 22,948 bilhões

Cartão de crédito - R$ 17,221 bilhões

Consignado - R$ 13,719 bilhões

Crédito imobiliário - R$ 15,702 bilhões

Leasing/Veículos - R$ 3,193 bilhões

Pessoa Física - 35%

BANCO COMERCIAL

As atividades da Rede Comercial em 2013 tiveram como  

foco cinco prioridades: crescimento da base e da satisfação 

dos clientes; aumento da vinculação; aumento da eficiência; 

ganhos de produtividade; e gestão de pessoas. 

Um dos elementos estratégicos na busca desses objetivos 

foi a revisão da oferta de valor e da segmentação para 

pessoa física, que veio por meio do lançamento das 

Contas Combinadas e do segmento Santander Select  

(veja mais na página 23). 

Essas novidades permitem ao Banco entregar uma oferta 

e um atendimento mais personalizados e adequados  

à necessidade do cliente, o que contribui para aumentar 

a vinculação da base existente e para tornar o Santander 

mais atrativo na captação de novos correntistas.

No ano passado, o Banco também consolidou as 

mudanças no modelo de atendimento para o segmento 

de Pequenas e Médias Empresas, que em 2012 passou a 

reunir em um mesmo gerente o atendimento em pessoa 

física e pessoa jurídica do pequeno empresário.

Apoiado nessas entregas, o Santander Brasil evoluiu 

tanto em aquisição como em vinculação dos correntistas. 

Em dezembro de 2013, o Banco alcançou um total  

de 29,512 milhões de clientes, o que significa um 

crescimento de mais de 2 milhões em relação ao 

fechamento do ano anterior. O número de clientes 

vinculados no Varejo, por sua vez, aumentou em 200 mil 

só no segundo semestre, período em que a nova 

segmentação já estava implementada.

Na composição da Rede Comercial, o destaque ficou 

para o lançamento das agências exclusivas do segmento 

Santander Select, que ganhou 61 unidades, todas com 

um novo conceito, que contempla aspectos como salas 

de investimentos reservadas para atendimento aos 

clientes com tecnologia de vídeo conferência. 

Nova agência Santander Select, na avenida Paulista, em São Paulo

O SANTANDER BRASIL CONSOLIDOU AS MUDANÇAS  

NO  ATENDIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, 

E REUNIU EM UM MESMO GERENTE O ATENDIMENTO EM 

PESSOA FÍSICA E JURÍDICA DO PEQUENO EMPRESÁRIO

O BANCO LANÇOU O SANTANDER SELECT, SEGMENTO  

DE ALTA RENDA QUE CONTA COM CANAIS  

DE ATENDIMENTO E PRODUTOS EXCLUSIVOS, E CRIOU  

AS CONTAS COMBINADAS, DESTINADAS À MÉDIA RENDA 
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Cartões

Os cartões de crédito e débito tiveram 

papel-chave na revisão da oferta  

de valor para pessoa física realizada 

pelo Banco no início do ano, cujo 

objetivo era atender as necessidades 

específicas de diferentes perfis  

de consumidores e aumentar  

a vinculação e a transacionalidade  

da base de clientes.

Além de seguir a mesma segmentação 

e a mesma lógica usada pelo Banco  

no setor de Cartões, os pacotes  

de serviços lançados em fevereiro, 

chamados Contas Combinadas, 

ajudaram a aumentar a distribuição  

e o uso de cartões de crédito e débito. 

Ao final de dezembro, o Santander 

tinha 53,221 milhões de cartões ativos, 

aumento de 10% em relação a 2012. 

Para os clientes Santander Select,  

que se enquadram no segmento alta 

renda, a aposta do Banco foi a Dupla 

Oferta Santander Unique, que oferece 

dois cartões ao preço de um e limite 

de crédito compartilhado, o que 

permite que o cliente use o cartão  

que preferir sem necessidade  

de remanejar os limites.

O Total Parcelado foi outra 

novidade no ano. Pensado para 

organizar a vida financeira dos 

clientes que necessitam de mais 

previsibilidade e controle de seus 

gastos, esse produto permite  

o parcelamento das despesas  

no cartão de crédito, inclusive  

das parcelas a vencer, com taxas 

reduzidas e valores fixos,  

em até 24 vezes. 

O ano de 2013 também foi  

de inovação. Com o intuito de 

incentivar o uso dos cartões  

de crédito, o Banco firmou uma 

parceria com o Easy Taxi e lançou  

o Santander Meia Bandeira.  

O projeto consiste no pagamento  

pelo banco de 50% do valor  

das corridas solicitadas pelo  

aplicativo na Grande São Paulo,  

entre 20h e 6h, e pagas com  

cartões de crédito Santander.

As iniciativas contribuíram para  

a expansão de 14% no faturamento 

de cartões em 2013, alcançando  

R$ 183,6 bilhões. 

Adquirência

Em 2013 o Santander Brasil  

atuou para ampliar e consolidar  

sua participação no mercado  

de adquirência (processamento  

de transações por meio  

da maquininha de cartões).  

O principal fato foi a estruturação  

da aquisição da GetNet, empresa 

que já era parceira do Banco  

no segmento e atuava fornecendo  

a plataforma de tecnologia para  

as operações. O novo acordo,  

que deve ser finalizado em 2014,  

fortalece a posição do Santander 

neste mercado e permite que  

o Banco siga oferecendo produtos  

e inovações que facilitam o dia a dia 

de Pequenas e Médias Empresas. 

Na base de clientes do Santander 

Brasil, as PME’s foram também as 

principais beneficiadas pelo acordo 

comercial firmado pelo banco com  

a empresa sueca iZettle. A parceria 

trouxe ao país uma tecnologia 

pioneira, que permite aos 

empreendedores transformar  

celulares e tablets em maquininhas  

de cartões. Um dos diferenciais  

da solução é que não há custos  

fixos como mensalidade, aluguel  

ou taxa de utilização mínima.  

Os clientes pagam apenas uma taxa 

sobre o valor de cada transação. 

O crescimento do faturamento  

em 2013 foi de 67%, com uma 

participação de mercado de 5,8%, 

contra 4,5% no ano anterior.

Negócios Imobiliários

A área de Negócios Imobiliários atua não só  

na concessão de financiamentos habitacionais  

para pessoa física e para empreendimentos, mas  

em diversas outras atividades relacionadas a esse 

setor, como fundos imobiliários e securitização  

de ativos (transformação de contratos imobiliários  

em títulos negociados no mercado secundário). 

Estratégico para o Banco por ser um ativo de menor  

risco e com alto poder de vinculação de clientes,  

o Crédito Imobiliário foi o produto de crédito que  

mais cresceu na carteira do Banco em 2013, com  

salto de 32,9% em relação ao ano anterior para  

Pessoa Física.

Para alcançar e absorver esse crescimento, o Banco  

se apoiou em iniciativas como o WebCasas(1), plataforma 

online que une corretoras e compradores de imóveis,  

e na aplicação de tecnologias que aceleraram o processo  

de avaliação e concessão do financiamento. Uma  

das novidades foi o desenvolvimento de sistemas  

de gerenciamento e digitalização dos processos,  

que permite maior controle em todas as etapas.

O ano ainda foi marcado pela criação do Fundo 

Imobiliário, o primeiro Fundo de Investimento 

Imobiliário do Banco lastreado nos contratos  

de crédito imobiliário do seu portfólio.

PROGRAMA DE 
SUSTENTABILIDADE  
NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
G4-FS5

O Santander Brasil continuou investindo  

em 2013 no programa Sustentabilidade na 

Construção Civil. Para engajar o setor, o Santander 

promove o compartilhamento de boas práticas  

do Banco e do mercado entre incorporadoras  

e construtoras clientes e fornecedoras. A troca  

de experiências acontece em encontros  

e na comunidade online do Programa.

Já a iniciativa chamada Obra Sustentável se dedica  

a reconhecer as iniciativas financiadas pelo Banco 

que apresentam soluções para as interferências 

socioambientais da construção. O empreendimento 

que estiver de acordo com os conceitos e critérios  

do programa recebe uma placa de reconhecimento. 

Para manter a placa é preciso passar por avaliações 

periódicas, que determinam a permanência da obra 

entre as edificações reconhecidas pelo programa.  

O programa conta com um Guia de Boas Práticas, 

além de um curso online de Edificações Sustentáveis. 

 

32,9%

MAIS FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS 

PARA PESSOAS FÍSICAS

(1) Saiba mais em www.webcasas.com.br

Parceria entre Santander e Easy Taxi dá desconto em corridas pagas 
com cartão de crédito Santander entre 20h e 6h na Grande SP
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Atendimento do Santander Financiamentos em loja 
de automóveis, em São Paulo

Financiamento ao Consumo

Responsável pela concessão de empréstimos fora  

da rede de agências, o Santander Financiamentos  

é o principal vetor de financiamento ao consumo  

do Santander Brasil. Sua atuação é apoiada em um 

mix de negócio que diversifica riscos e oportunidades. 

A atividade se divide em quatro pilares: financiamento 

de veículos; parcerias comerciais (principalmente com 

montadoras de veículos); WebMotors; e CDC de Bens 

e Serviços, que inclui negócios nos setores de móveis, 

turismo, náutica, saúde e tecnologia, entre outros.

Com esse modelo, o Santander Financiamentos,  

em conjunto com seus parceiros, encerrou 2013  

como líder de mercado no financiamento de veículos  

e de CDC de Bens e Serviços, com forte atuação em 

segmentos foco e com maior potencial de crescimento. 

Contribuíram para aprimorar os resultados  

as parcerias com as montadoras Nissan, Renault  

e Hyundai. O período foi de expansão também  

para a WebMotors, que segue como líder no segmento  

de catálogo online de automóveis. Em 2013, para 

ampliar sua abrangência, a empresa adquiriu o site  

Meu Carango, com forte atuação na região Nordeste 

do Brasil, e firmou uma parceria com a companhia 

Australiana Carsales, uma das líderes mundiais  

em classificados online de veículos, com operações  

na Ásia e Oceania. G4-13

A atividade de financiamento ao consumo  

também evoluiu nos canais internos. A carteira  

de Leasing de veículos comercializada na rede de 

agências atingiu R$ 3,2 bilhões, aumento de 16,3%  

em relação ao ano anterior.

O SANTANDER FINANCIAMENTOS ENCERROU 2013 

COMO LÍDER DE MERCADO NO FINANCIAMENTO  

DE VEÍCULOS E DE CDC DE BENS E SERVIÇOS

Segmento Empresas

As Pequenas e Médias Empresas (PMEs) são um segmento estratégico 

para o Santander Brasil, seja pela sua importância para o desenvolvimento 

da economia, com forte geração de emprego e renda, ou pelas grandes 

oportunidades de negócio que oferece, ao reunir características como 

baixa cobertura bancária, formalização crescente e melhora na qualidade 

da gestão dos empreendimentos. 

A principal ferramenta do Banco para apoiar as PMEs é a inovação.  

A instituição é a única no País a atuar de forma massificada com o modelo 

de atendimento unificado, que coloca sob a gestão de um único gerente  

as contas pessoa física e jurídica do pequeno empresário, e foi pioneira  

ao lançar a Conta Integrada(2), que une os serviços de conta corrente  

aos de adquirência (captura e processamento de transações por cartão  

de crédito e débito). 

Em 2013, o Santander incluiu em seu portfólio de produtos o Capital  

de Giro Protegido e o Cheque Empresa Protegido. Ambos os produtos  

são seguros que garantem ao empresário a quitação do saldo devedor  

do seu empréstimo, limitado a R$ 100 mil, em caso de Morte ou Invalidez 

Permanente Total por Acidente dos sócios da empresa. 

O Banco ainda ampliou a sua força comercial, aumentando de 64  

para 73 o número de Núcleos, que são unidades regionais dedicadas  

e especializadas para o atendimento e apoio às médias empresas.

A combinação de modelo de atendimento diferenciado e oferta  

de produtos atrativa contribuiu para que o Banco avançasse em dois 

objetivos prioritários em 2013: a aquisição e a vinculação de clientes.  

Em um ano, a base de clientes ativos cresceu 8,2%, ao passo que o total  

de clientes considerados vinculados evoluiu mais de 15%. 

O Banco também ampliou a diversificação do seu mix de receitas no segmento  

de PMEs. A participação das comissões nos resultados aumentou de 16,6%  

em 2011 para 18,6% em 2012 e 23,5% em 2013. Isso tornou o Banco menos 

exposto aos ciclos de crédito e em especial aos empréstimos sem garantia,  

com reflexos positivos na inadimplência. Ao final de dezembro, a participação 

dos empréstimos com garantia no mix da carteira era de 58% contra 51%  

de um ano antes.  

(2) Saiba mais em http://tinyurl.com/reanual8

 

+8,2%

NA BASE DE CLIENTES ATIVOS
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Governos & Instituições (G&I)

A área de G&I atende os segmentos de Governos, 

abrangendo todas as entidades públicas do País,  

como estados, municípios, servidores e Forças Armadas;  

e Instituições do setor privado, com ênfase na cadeia  

de serviços da Saúde e Educação. Em 2013, a unidade  

de negócios apresentou crescimento de 13,4% nas captações  

e 22,6% nos empréstimos em relação ao total atingido  

no ano anterior.

As iniciativas mais relevantes para alcançar esse resultado 

foram a conquista de 65 mil novas contas-correntes 

vinculadas a folhas de pagamento; a retenção de outras  

105 mil contas que já faziam parte da carteira do Banco;  

e a aproximação com o Banco de Atacado. No ano passado, 

a área realizou 106 negócios em conjunto com a divisão de 

Vendas da Tesouraria e quatro operações com a equipe  

de Fusões e Aquisições, além de intermediar emissões de 

títulos dos seus clientes no mercado de capitais, 

instrumentalizadas pela área de Debt Capital Markets. 

O Banco tem ganhado cada vez mais espaço nesse setor, 

apoiado em um modelo de alta especialização. A área 

mantém uma equipe comercial exclusivamente dedicada  

ao segmento, que atua com operadoras de saúde, hospitais 

filantrópicos e com fins lucrativos, Sistema Unimed e centros 

de diagnóstico e laboratórios. 

Folha de Pagamento 

A Folha de Pagamento é uma alavanca estratégica  

para a expansão e vinculação da base de clientes, tanto  

de Pessoa Física como de Pessoa Jurídica.  Ao final de 2013, 

a base de clientes que confiam o processamento da Folha 

ao Santander era de mais de 35 mil empresas, com mais  

de 4 milhões de clientes pessoa física recebendo seu  

salário por meio do Banco.  

O Santander conta com uma equipe especializada  

de gestores com interlocução direta com os responsáveis  

de Recursos Humanos das empresas, assim como  

uma rede especializada de cerca de 1.300 Pontos  

de Atendimento Bancário e 1.700 Pontos Eletrônicos,  

que complementam a Rede de Agências no atendimento 

aos coletivos de Folha de Pagamento.

O Banco conta com a maior participação de mercado  

nos segmentos de Atacado e Universidades e tem mostrado 

crescimento expressivo no segmento de Pequenas e Médias 

Empresas. No ano passado, foram conquistados mais  

de 370 mil novos clientes pessoa física por meio da Folha  

de Pagamento.

Agronegócios

Um dos setores mais importantes da economia brasileira,  

o agronegócio faz parte da estratégia comercial do Santander 

Brasil. Em 2013, a área de Agronegócios Varejo cresceu 24% 

em produção devido à boa performance das commodities 

agrícolas e à consolidação do modelo de atendimento 

adotado pelo Banco, que se apoia em escritórios técnicos 

credenciados. Sob coordenação do Banco, os escritórios  

são responsáveis por todo o processo de coleta, análise  

e entrega de documento pertinentes às atividades  

dos produtores agropecuários. No ano passado,  

o número de conveniados saltou de 85 para 108. 

O Banco atua no financiamento de todo o processo  

agrícola, desde o custeio para o plantio até a comercialização, 

passando por empréstimos destinados à operação, melhoria  

e ampliação da estrutura de produção até a estocagem  

da safra. Ao final de dezembro, a carteira de crédito rural 

para pessoa física somou R$ 2,7 bilhões, alta de 26,7%  

em relação a 2012. A carteira para pessoa jurídica alcançou 

R$ 2,3 bilhões, avanço de 3,1%. 

Microcrédito G4-FS13

A Santander Microcrédito foi criada 

em 2002 com o objetivo de beneficiar 

pequenos empreendedores que não 

tinham acesso às linhas de crédito 

convencionais e que precisavam de 

recursos e orientação para impulsionar 

seu negócio.

O Banco optou por trabalhar com  

o modelo de microcrédito produtivo 

orientado, e não com o microcrédito 

de consumo, porque essa primeira 

modalidade tem um caráter  

inclusivo e de transformação social.  

A combinação de crédito e orientação 

financeira ajuda o pequeno 

empreendedor a melhorar a 

performance do seu negócio  

e a transformá-lo em um projeto 

sustentável no longo prazo. 

Atualmente a Santander 

Microcrédito oferta aos clientes  

os seguintes produtos: Capital  

de Giro Individual e Capital de Giro 

Grupo Solidário Financiamento  

de Bens e Serviços (empréstimo  

para compra de maquinário  

ou reformas). G4-FS7

Além de impulsionar a trajetória  

dos empreendedores, o microcrédito 

tem um impacto econômico indireto 

altamente positivo. O programa 

ativa um círculo virtuoso que traz 

benefícios a toda a comunidade  

do entorno. Em geral, cerca  

de 70% da renda gerada nesses 

empreendimentos circula dentro  

da comunidade, o que fortalece 

outros pequenos negócios e gera 

empregos para familiares e vizinhos. 

Desde 2008, quando atingiu seu 

equilíbrio operacional, a operação  

não para de crescer, o que a levou  

a se tornar o maior programa  

de microcrédito produtivo entre  

os bancos privados no País. Ao final  

do último ano, possuía 124 mil 

clientes(3), em 11 estados e mais  

de 600 municípios, e uma carteira  

de crédito1 de R$ 266,9 milhões, 

crescimento de 12% em relação  

ao fechamento de 2012. A carteira 

continua sendo predominantemente 

formada por mulheres, que 

representam cerca de 70%  

de sua composição, e com forte 

concentração no Nordeste, onde  

estão 95% dos seus ativos.

A inadimplência dos clientes que 

utilizam esta linha de financiamento 

seguiu abaixo dos 2%, se considerados 

os atrasos acima de 90 dias, percentual 

bastante inferior ao observado nas 

linhas de crédito convencionais. Esse 

dado reflete o foco em orientação do 

programa e é um importante indicador 

do seu sucesso, já que mostra que  

os empreendedores estão investindo 

no seu negócio e gerando retorno 

recorrente para crescer de forma 

saudável. Em 2013, o Banco realizou 

mais de 430 mil visitas de orientação  

aos empreendedores e atingiu um 

desembolso total de R$ 487 milhões,  

o que ilustra a aceleração dos 

resultados da operação. 

Ainda em agosto deste mesmo  

ano, a Santander Microcrédito 

superou a marca de R$ 2 bilhões  

em crédito concedido a pequenos 

empreendedores desde sua criação.

Inauguração da agência de Paraisópolis em São Paulo

(3) Considera clientes adimplentes e inadimplentes.
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Santander Universidades

O Santander Universidades é uma 

Divisão Global do Grupo Santander, 

que tem como principal linha  

de atuação o fomento a iniciativas 

voltadas à educação superior,  

com foco no estabelecimento  

de parcerias e no relacionamento 

com as universidades e com  

sua cadeia de valor (alunos,  

jovens profissionais, professores  

e funcionários administrativos).

Lançada em 1996 sob a premissa  

de que o apoio ao ensino superior  

é a forma mais direta e eficaz de 

contribuir com o desenvolvimento 

econômico e social, a iniciativa está 

presente em 20 países, por meio  

de uma rede de convênios com  

mais de 1070 universidades 

parceiras, entre as quais estão  

10 das 13 melhores instituições  

de ensino superior do mundo  

e as 200 melhores ibero-americanas. 

O Santander Universidades já  

concedeu mais de 100 mil bolsas  

de estudos nos países onde está 

presente. O Banco prevê que os 

investimentos em nível global  

para o período 2011–2015  

somem R$ 1,4 bilhão, dos quais  

R$ 255 milhões direcionados para 

apoio à educação superior no Brasil

No País, a atuação do Santander 

Universidades levou o Banco  

à posição de instituição financeira  

mais ativa no apoio à Educação 

Superior. Ao final de 2013, a divisão 

tinha uma rede de convênios  

com 450 universidades, além  

de 325 agências em ambiente 

universitário e cerca de 2 milhões  

de clientes. 

A atividade no Brasil, além da 

estratégia comercial, é norteada pelo 

Plano de Apoio a Educação Superior 

(PAES), que aborda os temas comuns 

e mais relevantes para a comunidade 

acadêmica. O Plano é dividido em 

quatro pilares: Mobilidade, Inovação 

e Empreendedorismo, Transferência 

Tecnológica e Apoios Acadêmicos.

Entre os principais trabalhos 

desenvolvidos nestes quatro  

temas em 2013 estão os Prêmios 

Santander Universidades,  

que tiveram mais de 16,8 mil 

projetos inscritos. As premiações 

ultrapassaram os R$ 2 milhões, 

distribuídos em prêmios e bolsas  

de estudos internacionais, além de 

curso online de empreendedorismo 

disponibilizados para todos  

os inscritos. G4-EC7

Outra iniciativa que apresentou 

resultados expressivos foi  

o Programa Rio Comunidades,  

voltado à capacitação e 

profissionalização de pessoas  

de comunidades do Rio de Janeiro 

onde o grupo cultural AfroReggae  

está presente. Em 2013, palestras  

de orientação financeira, iniciativas  

de assessoria ao empreendedorismo, 

cursos de educação à distância,  

bolsas de estudo internacionais  

e espaços digitais beneficiaram  

mais de 25 mil pessoas.

Além disso, o Programa Amazônia 

2020, destinado às universidades 

federais da região Norte do Brasil, 

atingiu a marca de 50 mil pessoas 

impactadas desde 2010, por meio 

de bolsas de estudo internacionais, 

seminários e cursos de educação  

à distância. O objetivo do Programa 

é beneficiar mais de 100 mil pessoas 

até 2020. G4-EC7 G4-FS16

Private Banking 

O Santander Private Banking  

é a unidade responsável por 

atender os clientes pessoa  

física com patrimônio superior  

a R$ 3 milhões. Suas atividades 

contemplam uma gama abrangente 

de produtos financeiros, serviços 

bancários, planejamento fiscal  

e serviços de assessoria que 

fornecem recomendações sobre 

investimentos e alocação de ativos. 

Uma vez que esse segmento  

requer atendimento altamente 

personalizado, o Banco investe  

no relacionamento próximo  

como elemento essencial  

na sua estratégia. 

Uma das iniciativas com  

essa finalidade é a abertura  

de escritórios de atendimento  

nos quais os clientes têm  

total privacidade para realizar  

reuniões com seu Private Banker  

e traçar a estratégia de gestão  

do patrimônio. Em 2013, o Banco  

abriu o sétimo escritório, desta  

vez em Brasília. Antes já haviam 

entrado em funcionamento  

unidades nas cidades de São Paulo,  

Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Campinas, Porto Alegre e Curitiba.

O relacionamento próximo  

tem gerado melhora substancial  

na satisfação dos clientes. De acordo 

com pesquisa realizada pelo  

Instituto Stiga, em 2013 o número  

de clientes que consideraram  

o Private Banking do Santander 

melhor do que os concorrentes 

triplicou em relação ao apurado  

em 2011 e foi superior ao observado 

em 2012. 

Apoiado na sua estratégia  

de proximidade com o cliente,  

o Santander Brasil tem 

acompanhado a tendência de 

crescimento do mercado de Private 

Banking, que em 2013 se expandiu 

11,3% mesmo diante de um cenário 

de baixa distribuição de dividendos 

no mercado de ações e poucas 

operações de abertura de capital  

e fusões e aquisições, que ajudam  

a impulsionar o segmento. Segundo 

a ANBIMA, neste período teve um 

crescimento médio de 9,5%.

Sala de reunião em escritório do Private Banking

Cliente com o cartão Fit Universitário
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Asset Management

A Santander Asset Management (SAM) 

atua na gestão de recursos de terceiros 

por meio de fundos de investimento  

e carteiras administradas para clientes 

dos segmentos de Varejo, Private 

Banking, Corporate e GB&M, além  

de investidores institucionais.  

Para a SAM, o ano de 2013  

foi marcado pela parceria entre  

o Grupo Santander e as empresas 

norte-americanas de private equity 

Warburg Pincus e General Atlantic. 

Juntas, as duas companhias passaram 

a deter uma participação de 50%  

de uma holding que integra as 11 

gestoras de fundos da Santander  

Asset Management sediadas  

na Europa e na América Latina, 

inclusive a filial brasileira (entenda  

a mudança na página 25). 

Outro destaque foram os lançamentos 

de produtos que dão acesso para  

o investidor brasileiro a mercados  

no exterior. Apoiada em sua expertise 

global e em oportunidades nos 

mercados acionários internacionais,  

a gestora disponibilizou aos clientes 

brasileiros uma nova família de  

fundos que investem em fundos  

de ações globais. 

Na mesma linha, a SAM lançou  

duas estruturas de capital protegido  

com retorno atrelado ao desempenho 

do mercado acionário norte-americano:  

o Capital Protegido Cesta Americana 

Multimercado (com retorno atrelado  

ao rendimento de uma cesta composta 

por ações da Apple, Coca-Cola, Google, 

Macy’s e The Walt Disney) e o Capital 

Protegido S&P 500® Multimercado,  

com retorno atrelado à alta do Índice 

S&P 500. Os dois produtos reforçam  

a liderança da SAM em Fundos  

de Capital Protegido no Brasil.

No segmento Institucional, a SAM 

lançou um produto que investe em 

fundos de diversas casas gestoras  

do mercado com estratégia de Valor 

(fundos que buscam investir em ações  

de empresas cujo preço real esteja 

significativamente inferior ao projetado), 

apresentando uma diversificação  

de gestão no mercado de ações.

A gestora ainda deu sequência  

ao trabalho de simplificação da grade  

de fundos para todos os segmentos.  

No total, a SAM atingiu uma redução 

média de 36% na grade de produtos.

Os ativos sob gestão fecharam  

o ano com um crescimento de 8,4%, 

em R$ 123,76 bilhões(3). A SAM 

manteve a atribuição de nota máxima 

pelas agências internacionais 

classificadoras de riscos Standard  

& Poor’s (S&P) e Moody’s no Brasil. 

Pioneira em fundos 

responsáveis no Brasil, 

a SAM intensificou em 2013 

o trabalho de incorporação  

dos critérios de sustentabilidade 

na seleção de ativos que 

compõem as carteiras dos 

fundos no País. Durante  

o ano, 173 companhias foram 

avaliadas e acompanhadas  

de acordo com metodologia 

própria, que segue os  

critérios dos Princípios para 

Investimentos Responsáveis 

(PRI, em inglês).

Microcréditos concedidos

R$487milhões

Santander 
Asset Management

+5,5%
Crédito Rural PF

+26,7%
Santander 
Universidades

450universidades 
 conveniadas

J

XX*
J

XX% (+xx%)
* Qaargfku aefaef

Seguros, Previdência e Capitalização

Desde 2011, a área de Seguros e Previdência do Santander Brasil  

atua em parceria com a Zurich Seguros, uma das maiores seguradoras  

do mundo. Naquele ano, o Grupo Santander estabeleceu um acordo 

internacional com a empresa suíça, que tinha o intuito de aliar a expertise  

da Zurich na concepção de produtos à capacidade do Santander  

na distribuição. Feita a parceria, as empresas criaram uma joint venture,  

a Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência, que absorveu  

as responsabilidades pelo desenvolvimento de produtos. O Banco,  

por sua vez, se tornou distribuidor exclusivo do portfólio da joint venture. 

Com a parceria já consolidada, em 2013 o Santander Brasil teve um 

crescimento de 25% nas comissões de Seguros, totalizando R$ 1,72 bilhão. 

Duas grandes linhas de negócio se destacaram. Nos produtos relacionados  

a crédito, o impulso veio do lançamento dos primeiros produtos para  

clientes Pessoa Jurídica, o Prestamista Capital de Giro e Prestamista  

Cheque Empresa. Nos produtos Open Market, que consistem de seguros 

pessoais e patrimoniais, o volume de vendas cresceu 76%, impulsionados  

por Seguros de Vida, Automóvel e Empresarial.

Em Previdência, o Banco atingiu captação bruta de R$ 3,2 bilhões, com  

a ajuda do lançamento de novos produtos tanto no Varejo quanto no Private, 

entre eles o Novo Fundo Multi Ativo (fundo com gestão de renda variável 

conforme cenário econômico) e o Fundo Conservador DI (fundo 100%  

em títulos de renda fixa pós-fixado).

A área de Capitalização também evoluiu, com R$ 1,2 bilhão de faturamento,  

alta de 10% em relação a 2012. O Banco manteve o bom desempenho  

no produto Reserva Protegida (voltado para clientes Pessoa Jurídica),  

com crescimento superior a 50% em comparação ao mesmo período.

Captação bruta Previdência

R$3,2bilhões

Seguros pessoais 
e patrimoniais

+77%
Capitalização

R$1,2bilhão 
 faturamento
Corporate

+15,1% na carteira 
 de ativos

J

XX*
J

XX% (+xx%)
* Qaargfku aefaef

O SANTANDER BRASIL TEVE UM CRESCIMENTO DE 27% NAS COMISSÕES  

DE SEGUROS, TOTALIZANDO R$ 1,75 BILHÃO 

(2) Ranking ANBIMA de Gestão de Recursos de Terceiros)
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ATACADO

O Banco de Atacado do Santander Brasil atende clientes corporativos com faturamento anual superior a R$ 80 milhões  

e provê a diversos segmentos serviços de alto valor agregado, como operações no mercado de capitais, fusões e aquisições 

e acesso ao mercado internacional. 

Em 2013, as áreas continuaram o processo de aproximação interna, com o objetivo de aumentar a sinergia e o cross sell. 

Mesmo diante de um cenário de atividade econômica moderada, recuo do mercado de ações e forte volatilidade do câmbio,  

a divisão de Atacado continuou evoluindo.

Corporate

Em 2013, o segmento Corporate, que atende empresas 

locais e multinacionais com faturamento anual superior  

a R$ 80 milhões, aumentou a satisfação de clientes  

e a produtividade da equipe, mesmo enfrentando um 

cenário econômico não tão favorável quanto o que todos 

esperavam e uma tendência de margens cada vez mais 

competitivas. A estratégia foi aprofundar a proximidade 

com os clientes por meio de seus gerentes distribuídos  

por todo o País aproveitando as capacidades do Banco, 

oferecendo as soluções mais adequadas às demandas  

de cada organização e aumentando o nível de vinculação  

e de prestação de serviços. 

O resultado deste atendimento personalizado foi  

a melhora, pelo segundo ano consecutivo, no índice  

de satisfação dos clientes, medido pelo instituto IPSOS, 

empresa de pesquisa e inteligência de mercado.

O aumento da proximidade e da satisfação dos clientes 

 se refletiu nos resultados financeiros: houve crescimento  

de 14,9% na carteira total de ativos e de 11,3% nas receitas, 

em função do aumento nas operações de crédito e na 

prestação de serviços. A área ainda aprofundou a estratégia 

de melhorar o perfil de risco da carteira de ativos, reduzindo 

os impactos e  fechando o ano com custo de crédito menor 

que em 2012.

Santander Global Banking & Markets 
(GB&M)

O Santander Global Banking & Markets (GB&M)  

é uma unidade de negócios global responsável por  

atender clientes que devido ao seu tamanho, complexidade  

ou sofisticação necessitam de serviços personalizados  

ou de produtos do Atacado com alto valor agregado.  

O negócio foca na prestação de serviços financeiros  

a grandes conglomerados brasileiros e multinacionais,  

em paralelo às atividades de Mesa Proprietária de Tesouraria. 

São oferecidos desde serviços essenciais (Empréstimos  

e Garantias, Cash Management, Investimentos e Câmbio) 

até soluções de alta complexidade e personalizadas (Fusões  

e Aquisições, Mercados de Crédito, Ações, Derivativos  

e Financiamentos Estruturados), atendendo também  

aos clientes dos demais segmentos do Banco, tais como 

Corporate, PMEs, Private Banking e Varejo.

Os clientes contam com atendimento segmentado entre  

os seus principais setores de atuação (Telecomunicações, 

Varejo, Aviação e Logística, Indústrias, Energia, Construção 

e Infraestrutura, Recursos Naturais, Alimentos, Agronegócio 

e Instituições Financeiras) e se beneficiam tanto da estrutura 

global de serviços financeiros como da experiência local  

do Banco nos diversos mercados em que atua. Isso torna  

o Santander o banco mais local entre os seus concorrentes 

internacionais e o mais internacional entre os seus 

concorrentes locais.

Em 2013, a estratégia de GB&M foi focada  

no relacionamento com os clientes, por meio da 

implementação de um novo modelo de cobertura,  

e no fortalecimento da parceria com os demais 

segmentos do Banco. Para isso, a unidade passou  

a contar com uma área dedicada exclusivamente  

ao cross sell, que estimula a venda de produtos  

sob gestão GB&M para os demais segmentos. Além  

disso, a unidade manteve seu objetivo de crescimento 

sustentável, por meio da diversificação da base  

de resultados e ênfase nos clientes classificados  

como Tier II e III, aumento da carteira de ativos com  

foco na captação, gestão ativa de capital e liquidez  

e aumento da capacidade de produtos.

Mesmo diante de um cenário complexo no Brasil, com 

atividade econômica moderada, volatilidade do câmbio, 

queda do mercado de ações e alta de juros, a carteira de 

crédito do GB&M alcançou um crescimento de 22% em 

relação a 2012. Em resultados com clientes, a unidade 

fechou o ano com aumento de aproximadamente 16%. 

Confira a seguir um resumo da atividade de cada área  

de negócios que compõe a divisão.

Equities
A área de Equities é responsável pela assessoria  

e execução de ordens de compra e venda de ações  

para clientes Pessoa Física e investidores institucionais 

(sobretudo gestores de fundos de ações da América 

Latina, Estados Unidos, Europa e Ásia). A equipe toma 

decisão sobre os melhores negócios com base nos 

relatórios desenvolvidos pelos analistas das áreas  

de Estratégia e Research.

No segmento Pessoa Física, as estratégias mostraram  

um desempenho significativo ao longo do ano. 

Enquanto o Índice Bovespa caiu 15,5%, a Carteira 

Dinâmica alcançou um retorno de 11,5% em 2013.  

Esse produto é mais flexível do que as carteiras 

tradicionais e permite ao investidor adaptar seu portfólio  

às variações do mercado, usando estratégias mais 

arrojadas. O resultado, no entanto, foi ainda mais 

expressivo nas estratégias de curto prazo. As estratégias 

apoiadas em compras e vendas direcionais alcançaram  

valorização de 33,6%.

 85 

GB&M

+15%de resultados 
 com clientes

Carteira 
dinâmica de ações

+11,5%
Global 
Transaction Banking

+23%
Empréstimos 
Atacado

R$58bilhões

J

XX*
J

XX% (+xx%)
* Qaargfku aefaef
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No segmento de investidores institucionais, apesar  

da retração do mercado, o Banco alcançou resultado 

expressivo. Como reflexo do aumento da base de 

clientes, apresentou crescimento de 7,9% em receitas  

na comparação com 2012. Entre os principais avanços  

do ano estão a implementação da ferramenta de 

negociação eletrônica, que simplificou os processos  

e gerou novas oportunidades, e o lançamento de uma 

nova plataforma de execução de commodities. 

Global Transaction Banking (GTB)
A área de Global Transaction Banking (GTB) engloba  

as superintendências de Cash Management (gestão  

de caixa), Trade Finance (comércio exterior), Ativos  

Locais e Custódia voltados para os clientes corporativos 

do Banco. 

Em 2013, em virtude de um cenário de crédito mais 

seletivo, os produtos de Cash Management ganharam 

relevância e levaram o Banco a inovar em seu portfólio  

de produtos, entre os quais se destacam a nova solução 

para gestão de bloqueio judicial, a solução de Mobile PJ  

e a solução de gestão de Cash Management para clientes 

exportadores. O resultado foi um crescimento médio  

de 29,3% nos volumes transacionais de pagamentos  

e recebimentos em comparação com o ano de 2012. 

Dentro das atividades de Trade, Export & Commodity 

Finance (TECF), em 2013, o Santander se consolidou  

como o 2º maior banco privado em Trade Finance,  

graças a uma combinação de fatores como a melhora  

de liquidez em moeda estrangeira, a ampla oferta de 

produtos e serviços e um esforço interno de geração  

de ativos. Entre as novidades do ano, destacam-se  

a primeira operação em reais com uma Agência de Crédito  

à Exportação (ECA), voltada ao financiamento de uma 

planta de cimento; o financiamento da construção de 

uma usina hidrelétrica em Angola; e o desenvolvimento  

de novos produtos para os clientes, como Letter of Credit 

em Yuan chinês e reais e operações indexadas em TJLP  

e IPCA, entre outros. 

Em relação à superintendência  

de Ativos Locais, o repasse de linhas de 

financiamento do BNDES foi o principal 

destaque do ano, com crescimento  

de 50% sobre 2012, o que levou  

a um ganho de 2 pontos percentuais  

de participação de mercado.  

O resultado reflete a implementação 

de um plano estratégico em todos  

os segmentos do Banco, no qual,  

entre outros aspectos, os fluxos foram 

revistos para simplificar os processos  

de contratação e liberação de 

propostas. No Crédito Rural, o Banco 

conseguiu alocar todos os recursos 

obrigatórios (R$ 5,9 bilhões) em mais 

de 9,2 mil contratos no ano agrícola 

2012/2013 (julho a junho). Já no 

segmento de Empréstimos Atacado,  

o Santander Brasil alcançou uma 

carteira de R$ 58 bilhões em 2013  

(11% de crescimento sobre 2012). 

Em Custódia, o Santander foi 

considerado o provedor de serviços 

com os clientes mais satisfeitos  

no mercado brasileiro, de acordo 

com pesquisa realizada anualmente 

pela Revista Global Custodian.  

Em 2013, foi entregue a plataforma 

para processamento da carteira  

de não residentes que habilitou  

o Santander a penetrar em  

um mercado de ativos superior  

a R$ 1 trilhão, consolidando o nome  

da franquia nos principais clientes 

do segmento de Private Equity.

Corporate Finance
A diretoria de Corporate Finance, 

responsável pela estruturação de 

operações e assessoria financeira  

aos clientes corporativos do 

Santander Brasil, é dividida em  

duas áreas: Equity Capital Markets 

(ECM), que cuida das ofertas  

de ações dos clientes no mercado 

de capitais; e M&A (Mergers and 

Acquisitions), responsável pelas 

operações de fusão e aquisição. 

Em 2013, a área de ECM 

coordenou diversas ofertas  

no Brasil, com destaque para  

as transações de IPO (Oferta  

Pública Inicial no mercado  

de ações) da Via Varejo S.A.,  

Ser Educacional S.A., Smiles S.A.  

e Alupar Investimentos S.A., além  

da transação de Oferta Pública de 

Aquisição para as ações da Arteris 

S.A. O Santander também teve 

atuação em outras seis transações  

de IPO e follow-on envolvendo os 

seguintes Fundos de Investimento 

Imobiliário: Santander Agências FII, 

General Shopping Ativo e Renda –  

FII, TB Office e BTG Pactual Corporate 

Office Fund. 

Na área de fusões e aquisições,  

o Santander encerrou 2013  

no 4º lugar no ranking brasileiro  

de transações anunciadas no ano, 

segundo a Bloomberg, com um 

volume total de US$19,8 bilhões  

em 12 operações, entre as quais  

se destacam a venda de participação 

de 20% da Petrobras no capital da 

Companhia Energética Potiguar S.A. 

para a Global Participações em 

Energia S.A.; a venda de 100%  

da participação da Marfrig Alimentos 

S.A. na Seara Brasil e do negócio 

uruguaio de couro da Marfrig para  

a JBS S.A.; a venda de sete parques 

eólicos da Casa dos Ventos para  

a Companhia Paranaense de Energia 

(Copel); a venda das ações da 

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), 

equivalentes a 49% de participação 

na Brasil PCH, para a Cia Energética 

Minas Gerais (Cemig); e a venda  

da carteira de clientes MMDS da 

Telefonica Brasil S.A. para a SKY.

 

4ºLUGAR

NO RANKING BRASILEIRO  

DE TRANSAÇÕES ANUNCIADAS, 

SEGUNDO A BLOOMBERG
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Credit Markets
A diretoria de Credit Markets  

do Santander Brasil é composta  

por quatro áreas distintas: Debt  

Capital Markets (DCM), responsável 

pelas emissões de títulos de renda  

fixa no mercado de capitais; Project 

Finance, ligada à estruturação  

e assessoria financeira de projetos; 

Structured Lending & Distribution 

(SL&D), que estrutura operações  

de financiamento a aquisição  

de empréstimos sindicalizados;  

e Asset & Capital Structuring (A&CS), 

responsável, entre outras atividades, 

por fazer investimentos proprietários 

em projetos de infraestrutura e 

energia renovável. Em 2013,  

a receita de Credit Markets cresceu 

19%, enquanto o volume de sua 

carteira de ativos avançou 9%.

Debt Capital Markets (DCM) –  

Apesar do cenário local de aperto 

monetário e a consequente redução  

no volume de emissões no mercado 

doméstico de capitais, a área de DCM 

conseguiu aumentar sua participação 

no mercado brasileiro, passando de 

3,2% para 7,6%(3). Em 2013, o Banco 

atuou em 23 operações no mercado 

local, o que representou um aumento  

de 53% em relação às 15 operações 

emitidas no ano de 2012, somando 

um volume de R$ 2,6 bilhões(3).

No mercado internacional,  

que também sofreu uma redução  

geral no volume de emissões,  

o Banco conseguiu um expressivo 

crescimento de 40% em suas  

receitas, utilizando uma estratégia  

de diversificação no perfil das 

operações. Em 2013, o Santander 

participou da coordenação de  

15 emissões de bônus bancários  

e corporativos no mercado 

internacional, que somaram  

US$ 1,7 bilhão. Uma das operações  

de destaque no ano foi a captação  

em reais e dólares da Construtora 

Norberto Odebrecht, acompanhada  

de uma tender offer por bônus  

no mercado internacional. 

Durante o ano, o Santander  

também reafirmou sua posição  

de pioneirismo e realizou com sucesso 

a primeira emissão no mercado  

de capitais de cinco companhias.

Project Finance – Os investimentos  

em infraestrutura são um tema-chave 

na agenda de desenvolvimento do País 

e um compromisso do Santander 

Brasil. Em setembro, o Banco anunciou, 

por meio do seu presidente global, 

Emilio Botín, que disponibilizaria 

inicialmente US$ 10 bilhões para apoiar 

seus clientes brasileiros, espanhóis e de 

outros países em oportunidades como 

leilões de portos, aeroportos e rodovias.    

Com esse foco, o Santander  

Brasil participou com os players 

vencedores de leilões de variados 

setores, como Energia, Logística, 

Transmissão e Saneamento, que 

totalizaram R$ 32,6 bilhões. Isso 

ajudou a impulsionar os resultados 

do Banco com Project Finance.  

No ano passado, a carteira de 

crédito da área aumentou 25%, 

com crescimento de 21%  

nas receitas. 

A enorme agenda de investimentos  

em infraestrutura prevista pelo 

governo brasileiro para os próximos 

anos e o compromisso assumido pelo 

Santander em apoiar esse processo 

colocam o Santander Brasil em 

posição de liderança no segmento  

e tornam as atividades de Project 

Finance uma das principais áreas 

estratégicas para o Banco no futuro.

Structured Lending  

& Distribution (SL&D) –  

A área de SL&D é subdividida  

em três segmentos: Syndicated 

Lending, que executa empréstimos 

sindicalizados, em que participam 

dois ou mais bancos; Acquisition 

Finance, responsável pela assessoria  

e financiamento para aquisição ou 

fusão de companhias; e FI Distribution, 

mesa que viabiliza a distribuição  

Parque Eólico no Ceará: participação societária do Santander Brasil

de instrumentos de renda fixa para investidores institucionais. 

Em 2013, com a execução de mais duas operações,  

o Santander confirmou sua liderança em financiamentos 

para aquisição de torres de telecomunicação no País, 

tendo já financiado a aquisição e sindicalização de mais 

de 10 mil torres desde 2010.

Asset & Capital Structuring (A&CS) – A área de A&CS é 

responsável, entre outras atividades, por fazer investimentos 

proprietários em projetos de infraestrutura e energia 

renovável. Em 2013, as receitas de negócios provenientes 

desse segmento cresceram 35%.

O Santander Brasil é o único banco a atuar como 

investidor proprietário em parques eólicos no País, 

vantagem competitiva que trouxe de sua experiência 

europeia de investimento e assessoria no setor. Em 2013, 

o Banco se tornou o principal acionista de um complexo 

eólico de 170 MW na Bahia, com investimento total 

esperado de R$ 650 milhões, que corresponde ao maior 

investimento do portfólio de projetos de AC&S.

O Banco detém participação em cinco parques eólicos  

nos estados de Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,  

Bahia e Ceará. Quando prontos, esses parques somarão 

capacidade instalada de mais de 500 MW. Essa posição 

coloca o Santander Brasil líder isolado em energias renováveis 

entre os bancos que operam no Brasil e reforça seu 

compromisso de integrar negócios e sustentabilidade  

dentro de um contexto de transição para a economia  

de baixo carbono.

Tesouraria
A Tesouraria do Santander Brasil se divide entre as áreas 

de Vendas, que realiza operações de derivativos, renda 

fixa e câmbio para clientes de todos os segmentos, 

incluindo corporativo, institucional, Private Banking  

e Varejo; e Mesa Proprietária & Precificação, responsável 

pelos investimentos proprietários do Banco e pela 

precificação de operações e gestão riscos de uma  

ampla gama de produtos e estruturas aos clientes,  

sejam eles locais ou estrangeiros. 

No ano passado, esses aspectos referentes à área  

de Mesa Proprietária & Precificação culminaram em 

presença significativa em produtos de cotações, preços 

mais competitivos aos clientes e resultados sustentáveis 

para o Banco.

A área de Vendas, por sua vez, se beneficiou da maior 

aproximação entre a Tesouraria e as outras unidades  

de negócio, especialmente do Atacado, que trouxe 

ganhos de cross sell e de produtividade para o Banco. 

Esse movimento possibilitou que, mesmo diante uma 

atividade econômica moderada, o resultado da área 

comercial da Tesouraria crescesse 24% em um ano. 

Em derivativos, a equipe de Vendas realizou a operação  

de hedge mais longa já fechada pelo Santander, um swap  

de 20 anos para proteger despesas de aluguel de um 

cliente GB&M. Com o bom desempenho, o Banco ganhou 

posições nos rankings de derivativos elaborados pela  

Cetip, saltando da 4a para a 3a posição em estoque  

de derivativos.

Em renda fixa, o avanço mais robusto se deu  

no segmento Corporate, cujo crescimento no estoque  

de produtos de investimento foi de 22,4% em relação  

ao fechamento do ano anterior. Já nas operações de 

câmbio, o destaque ficou para as operações no mercado 

local com empresas dos setores de Multinacionais  

e de Óleo & Gás.

(1) (Ranking Anbima – Distribuição RF [dez/13])
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PRIVATE EQUITY 

Equity Investments 
A área de Equity Investments do Santander Brasil  

é responsável por identificar oportunidades de 

investimento em empresas que apresentam forte 

potencial de crescimento, gestão de qualidade e que 

podem proporcionar retornos financeiros atrativos  

ao Banco. Os investimentos, realizados integralmente 

com recursos proprietários do Banco, priorizam  

as empresas que integram ou têm potencial para 

integrar a sua base de clientes.

Desde a criação, em 2008, a área já analisou mais  

de 180 oportunidades em diversos setores e realizou 

investimentos que totalizam mais de R$ 1,1 bilhão.  

Em 2013, os destaques foram o recebimento  

de R$ 59 milhões de dividendos e juros sobre capital 

próprio da Transmissora Aliança de Energia S.A;  

e a valorização da posição acionária na Sete Brasil 

Participações em R$ 112 milhões.

Em linha com a sua conduta de investir em projetos 

inovadores e voltados à sustentabilidade, o Santander 

Brasil ainda concluiu o investimento acionário na 

Ambievo, empresa recém-criada cujos negócios 

abrangem o desenvolvimento de soluções sustentáveis 

para limpeza de solos e desengraxe industrial.

MANTIQ
A Mantiq é a gestora de fundos de private equity do 

Santander Brasil. Seu papel é rentabilizar o capital  

de clientes por meio de investimentos em companhias 

de capital fechado que apresentem forte potencial de 

crescimento. Focada nos setores de infraestrutura  

e de óleo e gás, a empresa fechou o ano com 

aproximadamente R$ 2,4 bilhões em ativos sob  

gestão, o que a coloca na condição de uma  

das maiores gestoras do País na área de infraestrutura. 

Ao final do ano, a Mantiq fazia  

a gestão de quatro fundos: InfraBrasil, 

Caixa Ambiental, Brasil Petróleo I e Brasil Petróleo II.  

Em 2013, os comitês desses fundos aprovaram 

investimentos de R$ 308 milhões, dos quais  

R$ 190 milhões foram realizados até dezembro. 

Dentro desse contexto, aconteceram os primeiros 

investimentos dos Fundos Brasil Petróleo I e Brasil 

Petróleo II e a finalização do período de investimento  

do Caixa Ambiental. 

Favorecida por concentrar sua atuação em setores 

considerados prioritários na agenda de desenvolvimento 

do País, a Mantiq expandiu suas atividades em 2013  

e encerrou o ano com crescimento de 4,7% em sua 

receita bruta, proveniente de taxas de administração, 

com entradas totais de R$ 14 milhões. 

A gestora é, também, um dos vetores de investimento 

do Santander Brasil em energias renováveis. Além  

de apoiar esse setor por meios das áreas de A&CS  

e Equity Investments, o Banco fortalece sua posição  

se tornando cotista de fundos geridos pela Mantiq.  

O Banco tem cerca de R$ 40 milhões investidos  

nos fundos InfraBrasil e Caixa Ambiental, que detêm 

participação em empresas como Renova (energia 

eólica), Cerp (Pequenas Centrais Hidrelétricas) e Sikué 

(biomassa). Juntas, as cinco empresas dessa natureza 

que fazem parte da carteira da gestora têm um 

potencial de geração de mais de 600 MW.  

DESEMPENHO DOS NEGÓCIOS

 ¡ OS NEGÓCIOS DO SANTANDER 

BRASIL ESTÃO DIVIDIDOS EM  

DUAS GRANDES ÁREAS: BANCO 

COMERCIAL E ATACADO.

 ¡ EM TODOS OS SEGMENTOS,  

A ESTRATÉGIA FOI SER UM BANCO 

SIMPLES E DE RELACIONAMENTO 

PRÓXIMO COM OS CLIENTES, 

AUMENTANDO A VINCULAÇÃO  

E A TRANSACIONALIDADE.

 ¡ NO ANO, O BANCO FINANCIOU  

R$ 2 BILHÕES EM PROJETOS  

E INICIATIVAS DE EMPRESAS QUE 

ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL. É UMA MANEIRA  

DE INFLUENCIAR A SOCIEDADE 

NESSA DIREÇÃO, INTEGRANDO 

RESULTADOS ECONÔMICOS  

COM RESULTADOS SOCIAIS  

E AMBIENTAIS POSITIVOS.
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Atividades na Ambievo, empresa que recebeu investimentos da área de Equity Investments

A MANTIQ, GESTORA DE PRIVATE EQUITY DO SANTANDER BRASIL, EXPANDIU 

SUA RECEITA BRUTA EM 4,7%, COM ENTRADAS TOTAIS DE R$ 14 MILHÕES 

 

R$1,1BILHÃO

FOI O TOTAL INVESTIDO PELA  

ÁREA DE EQUITY INVESTMENT DESDE 

SUA CRIAÇÃO, EM 2008

 

 

32,9%

FOI O CRESCIMENTO DO CRÉDITO 

IMOBILIÁRIO PF, MAIOR ALTA 

NESSE SEGMENTO
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A EXPERIÊNCIA 
SANTANDER

Gestão de intangíveis tem como 
base a experiência que a marca 
proporciona aos diferentes públicos  
de relacionamento

O valor de uma empresa no mundo moderno está  

cada vez mais associado à percepção de como ela se 

relaciona com todos os seus públicos e a comunidade  

em que está inserida. Se antes um negócio era avaliado 

apenas pelo seu estoque, equipamento e bens, hoje  

o maior peso está em como ela faz gestão de pessoas  

e do relacionamento com clientes, em como ela emprega  

a criatividade dos seus colaboradores na evolução  

dos negócios, na pesquisa e tecnologia desenvolvidas,  

na integridade dos processos internos, entre outros,  

que são os chamados ativos intangíveis.

O Santander Brasil acredita que há três categorias 

diferentes de ativos intangíveis: Capital Humano,  

Capital Organizacional e Capital de Relacionamento.  

A percepção dos públicos de relacionamento, de que  

a empresa está entregando sua crença nas experiências 

concretas com base nesses três fatores é o que o Banco 

chama de marca. É a partir da gestão da marca que  

o Santander faz a gestão dos seus ativos intangíveis. 

ATIVOS  
INTANGÍVEIS

COMBATE À CORRUPÇÃO 

34 MIL

FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS

 

30mil

FUNCIONÁRIOS TREINADOS  

EM ORIENTAÇÃO FINANCEIRA

*Por Eduardo Tomiya

No passado, um bom analista de 

investimentos tinha que entender muito 

de contabilidade, do Balanço Patrimonial 

de uma empresa, da sua estrutura de 

ativos e passivos. Em outras palavras, 

precisava conhecer a fundo os ativos 

tangíveis de cada companhia. 

Hoje, além deste conhecimento,   

um bom analista deve entender  

os fundamentos do negócio e seus 

diferenciais competitivos percebidos  

pelos principais públicos estratégicos.  

A essa parcela do valor da empresa,  

que representa mais de 2/3 do valor  

do acionista, denominamos  

ativos intangíveis.  

Nas instituições financeiras, de maneira 

geral, os Ativos Intangíveis são compostos 

por três grandes dimensões: capital 

humano (pessoas), capital organizacional 

(canais e produtos, processos) e capital  

de relacionamento (relacionamento  

com clientes e sociedade). 

O gerenciamento dos ativos intangíveis  

se dá por dois fatores: o entendimento  

de como cada uma destas dimensões  

é gerada internamente pela empresa 

(Pesquisa&Desenvolvimento, experiência 

nos pontos de contato etc.); e a extração 

de valor de cada ativo intangível 

(diferenciais percebidos em relação  

aos concorrentes, expectativas  

de preços mais elevados, maiores 

volumes, menores custos, menores 

riscos e, consequentemente, maiores 

múltiplos de mercado para a empresa).

 

A consistência e o equilíbrio no  

processo de geração e extração  

dos ativos intangíveis  dão origem  

a atributos e associações nas mentes  

dos consumidores e investidores.  

Esse conjunto de atributos é o que 

chamamos de brand equity.   

A avaliação de marca é a conexão  

entre o valor dos ativos intangíveis  

e o brand equity.

O gerenciamento de marca, portanto,  

está longe de ser uma análise de 

logotipo ou uma atividade publicitária. 

Esse desafio passa por compreender  

as alavancas de valor, por entender  

se existe balanceamento entre geração  

e extração de ativos intangíveis,  

por avaliar se a marca tem diferenciais 

competitivos e, principalmente,  

por prover ferramentas para que  

cada colaborador da empresa possa 

agir sobre os problemas. 

GESTÃO DOS ATIVOS INTANGÍVEIS  
E VALOR DE MARCA 

*Eduardo Tomiya é diretor geral da BrandAnalytics, consultoria – divisão da Millward Brown Optimor da América do Sul , grupo WPP.
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 èCapital Humano: abrange pessoas, conhecimento 

individual, habilidades, valores, criatividade. 

 èCapital Organizacional: também pode ser chamado de Capital  

da Informação. Inclui fatores como modelo de gestão, tecnologia/

sistemas, sistemas de produção e distribuição e geração de conteúdo. 

 èCapital de Relacionamento: clientes, patentes, direitos de propriedade 

intelectual, alianças, acordos, fornecedores, sociedade e outros públicos 

que configuram a rede de relações da companhia para alcançar seus 

objetivos de negócio.
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ATIVOS INTANGÍVEIS

Marca

O Santander acredita que o que gera valor de marca  

é a entrega das crenças e valores da organização  

na prática de fazer negócios. Ou seja, construir uma  

rede de coerência entre o que se diz e o que se faz em 

todos os pontos de relacionamento com clientes e outros 

públicos de relacionamento. A isso o Banco chama  

de Experiência Santander.

Para aumentar o valor do intangível “marca” é preciso que 

cada vez mais os públicos reconheçam esse alinhamento 

entre discurso e prática. 

Globalmente, o Banco quer construir a Experiência 

Santander com base em quatro pilares. Eles devem 

direcionar as campanhas de comunicação internas  

e externas, assim como as decisões de desenvolvimento  

de produtos e serviços para clientes e políticas  

de contratação de fornecedores, entre outros  

aspectos. São eles: 

Simples e Próximo 

Um banco fácil de usar, com linguagem clara, próxima  

e didática. É interativo e entende o momento de vida do 

cliente proporcionando escolhas que facilitam suas decisões. 

Ganha Ganha 

Um banco que oferece relação de custo-benefício adequada 

porque se preocupa com a necessidade de seus clientes. 

Confiança 

Um banco transparente em todas as relações e que honra  

os compromissos assumidos em todos os momentos.

Orgulho 

Um banco que gera orgulho a seus clientes e funcionários.

Relacionamentos

Gestão de Pessoas
Em uma era de crescente competição por talentos,  

as organizações são cada vez mais desafiadas  

a apresentarem uma proposta de valor para  

distinguir-se das demais empresas, tanto para atrair  

quanto para engajar seus profissionais.

Para gerenciar uma organização composta de cerca   

de 50 mil funcionários, o Banco utiliza o Employee Value 

Proposition (EVP ou Posicionamento como Empregador), 

ferramenta que ajuda a tomar as melhores decisões  

para atrair os profissionais que melhor se encaixam  

na cultura da organização, gerando orgulho em participar  

da empresa e aumentando a probabilidade de um 

profissional permanecer na empresa a longo prazo.

O Grupo Santander e os mercados financeiros nos quais 

opera têm passado por importantes mudanças nos últimos  

anos. Atento a esse movimento, o Grupo revisou seu 

posicionamento como empregador global - ou seja,  

qual a oferta e a experiência que o Santander oferece  

para seus profissionais.

 ROTATIVIDADE POR GÊNERO G4-LA1

Turnover (%)

 2011 2012 2013

Homens 14% 15% 16%

Mulheres 10% 9% 14%

Total 11% 12% 15%

O projeto modernizará o posicionamento do Grupo, 

garantindo que a marca de empregador conserve sua 

integridade e identidade. Este processo envolveu uma análise 

completa dos dados internos e de mercado, realização de 

pesquisa com funcionários, além de grupos de trabalhos 

presenciais com integrantes de diferentes países. 

Estruturado em 2013, o projeto será lançado e implantado 

em 2014, visando proporcionar uma experiência única para 

os profissionais do Banco. 

Treinamento e desenvolvimento – Os principais 

objetivos na área de Educação e Treinamento em 2013 

foram a evolução do programa de desenvolvimento de 

líderes e a implantação de uma estratégia de capacitação  

que os apoie nas suas funções. O Banco ainda promove 

programas locais e externos de capacitação em 

competências como vendas consultivas, atendimento 

diferenciado ao cliente, cenário macroeconômico  

e planejamento estratégico, visando evoluir  

o relacionamento com nossos clientes.Em 2013  

foram investidos R$ 108 milhões1 no treinamento  

de funcionários, direcionados para ações de educação  

e treinamento, além de bolsas de graduação, idiomas,  

Pós/MBA e certificações obrigatórias.  

 FUNCIONÁRIOS TREINADOS POR TEMA (*)

Temas

Número de pessoas

2011 2012 2013

Atualizações sobre legislação socioambiental e normatizações do Banco Central do Brasil 11.840 11.369 8.469

Compromissos socioambientais voluntários gerais (Protocolo Verde, Pacto Global) 4 258 292

Compromissos socioambientais voluntários específicos (Princípios do Equador, PRI) 6 1 -

Ecoeficiência da instituição, conscientização e educação ambiental 204 2.553 101

Política corporativa de responsabilidade socioambiental 30.742 10.965 7.326

Produtos e serviços que apresentam adicionalidades socioambientais 814 27* 1.550

Direitos Humanos 7.816 6.422 6.232

Educação financeira pessoal 2.214 25.547 18.392

Orientações aos clientes sobre o melhor uso dos produtos e serviços oferecidos pela instituição 17.656 16.522 30.625

Política de compras - 60 46

Políticas e procedimentos formais socioambientais em outras linhas de negócio (ex.: gestão de 

recursos de terceiros, investimento privado, mercado de capitais e fusões e aquisições, pesquisa 

de empresas, tesouraria, comércio exterior, private bank, seguros etc.)

- 334 7.326

(*) Um funcionário pode ter realizado mais de um curso sobre os temas de sustentabilidade

1.  Nas Demonstrações Financeiras o ítem Treinamento é apresentado como valor de R$ 140 milhões porque inclui também gastos com recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoal.  
As DFs podem ser acessadas no endereço www.santander.com.br/ri, seção Central de Resultados.
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Nesse período, o Banco realizou programas como  

o Máster em Gestão de Negócios para o Varejo,  

Santander Financiamentos e Riscos, a capacitação  

de 95% das equipes Select e o mapeamento  

dos conhecimentos da área de Riscos. 

Outro exemplo é o Programa Líder, que auxilia a liderança 

em sua atuação como agente mobilizador de cultura,  

no alinhamento das habilidades de liderança à estratégia  

do negócio e na melhora dos resultados do Banco,  

por meio da busca pela satisfação/vinculação do cliente.

Como medida de governança em 2013, mais de 34 mil 

funcionários ainda receberam capacitação no combate  

à corrupção por meio de palestras, reuniões e treinamentos 

presenciais, além de cursos online sobre Código de Ética, 

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Segurança da Informação 

e Prevenção às Fraudes. G4-SO4

Engajamento – O Banco mede a satisfação e o 

engajamento dos funcionários por meio da Pesquisa  

de Engajamento. Dentre as várias iniciativas que promovem 

o engajamento dos funcionários, tiveram destaque em  

2013 os Comitês de Engajamento Institucional, Planos de 

Ação por áreas e Ações de Desenvolvimento da Liderança.

Outra iniciativa com ampla participação interna é o 

“Sustentabilidade Pra Todo Lado”, desafio que convida 

funcionários e estagiários a testarem seus conhecimentos 

sobre o tema e a praticarem a sustentabilidade em seu dia  

a dia, dentro e fora do ambiente de trabalho. Em 2013, 

cerca de 11 mil pessoas (21,6% dos funcionários)  

se inscreveram para. 

Diversidade – Para ampliar a diversidade interna assim 

como para valorizar os diferentes públicos com os quais  

se relaciona, o Santander Brasil trata o tema da diversidade 

(de gêneros, racial, sexual, pessoas com deficiência etc.)  

de modo transversal em seu modelo de gestão, agregado  

à política de Recursos Humanos.

 FUNCIONÁRIOS POR REGIÃO E GÊNERO G4-10

 2011 2012 2013

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Centro-oeste                820         1.024               802            1.047  758  976 

Sudeste            1.697         2.074           1.651            2.080  15.545  23.302 

Norte                323             415               292                417  244  403 

Sul          17.673       25.149         17.069          25.135  1.959  2.885 

Nordeste            2.195         3.194           2.185            3.314  1.580  1.969 

TOTAL          22.708       31.856         21.999          31.993  20.086  29.535 

 FUNCIONÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

 2011 2012 2013

Entre 14 e 19 anos                200             112                 55

Entre 20 e 29 anos          21.051       20.258         16.869

Entre 30 e 39 anos          18.889       19.870         19.492

Entre 40 e 44 anos            4.971         4.756           4.477

Entre 45 e 49 anos            4.946         4.572           4.178

Com mais de 50 anos            4.507         4.424           4.550

TOTAL          54.564       53.992         49.621

Pessoas com Deficiência G4-FS14

O Santander Brasil tem mais de 2,7 mil funcionários  

com deficiência física, auditiva ou visual, apoiados  

para se desenvolverem em condições iguais aos demais 

profissionais. Para isso, o Banco tornou sua estrutura 

acessível. Os cinco prédios administrativos estão aptos  

a receber pessoas com deficiências físicas, assim como  

a rede de agências, que é quase em sua totalidade  

(98%) adaptada a este público.

Além disso, o Santander adota internamente instrumentos 

como softwares para pessoas com deficiência visual, 

tradução em LIBRAS para pessoas com deficiência auditiva 

e acessibilidade das instalações e serviços para funcionários 

e clientes, como caixas eletrônicos adaptados e call centers 

com atendimento às pessoas com deficiência auditiva.

Diversidade de Gênero

As mulheres representam 59% dos funcionários do Banco. 

Para que sejam acolhidas e respeitadas em suas necessidades 

específicas, o Santander realiza ações como o Programa 

Gestante (acompanhamento pré-natal e orientação  

à futura mãe, prestada por equipe multidisciplinar); 

instalação de Postos de Apoio à Amamentação nos prédios 

administrativos; e a adesão ao Movimento Mulher 360 

(movimento empresarial pelo desenvolvimento econômico 

feminino), entre outros. 

Diversidade sexual

O Santander Brasil é pioneiro no País na extensão  

dos benefícios trabalhistas, como assistência médica  

e odontológica, fundo de pensão, crédito imobiliário  

e seguro de vida, para parceiros do mesmo sexo,  

também considerados na composição e renda para  

fins de cálculo do Crédito Imobiliário.

Diversidade etária

Hoje o Banco conta com quatro diferentes gerações no 

mesmo ambiente de trabalho, o que demanda programas 

tanto de desenvolvimento de jovens quanto de contratação 

de seniores, sempre voltados a reforçar os compromissos  

da Experiência Santander. 

No primeiro caso, destaca-se o Caminhos e Escolhas,  

rede social criada para orientação profissional de jovens  

de todo o País e que também é utilizada para atrair/

selecionar jovens para estágio ou emprego no Banco.  

A plataforma oferece atividades e recursos de apoio  

à orientação de carreira, como jogos e oficinas que 

abordam vida financeira, direitos humanos e outros  

temas. Atualmente, a iniciativa conta com mais de 300 mil 

usuários (crescimento de 30% em 2013). Mais de 4 mil 

funcionários e estagiários foram admitidos por meio  

dessa plataforma. G4-FS16 

Com foco também no público jovem, o Banco  

participa do Programa Jovem Aprendiz, que tem  

o objetivo de desenvolver a carreira de jovens em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica no  

mercado de trabalho. Durante 2013, mais  

de 930 jovens participaram desse programa.

Executiva da área de Comunicação acompanha as atividades do SAC 
durante o Programa Líder
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Clientes
Em linha com a sua missão, que tem a satisfação  

e a confiança dos clientes como elementos essenciais,  

o foco do Banco em 2013 foi fortalecer os relacionamentos 

e torná-los cada vez próximos e duradouros.

Uma das ações nesse sentido foi criar um novo modelo  

de vinculação, que busca intensificar o uso dos serviços  

do Banco pelo cliente por meio do relacionamento próximo 

e uma  oferta adequada à necessidade do cliente.  

A adoção do modelo contou com forte treinamento  

da rede comercial e com a implantação de ferramentas 

próprias, como o painel de vinculação, que permite  

ao gerente acompanhar o nível de transacionalidade  

da sua carteira. 

O Santander também aprofundou a governança  

do relacionamento com os clientes por meio de uma 

reestruturação interna. No segundo semestre, a divisão  

de Qualidade, responsável por monitorar e gerenciar  

os relacionamentos comerciais, passou a fazer parte  

da Vice-Presidência de Estratégia, o que fortalece  

o assunto dentro do Banco e o coloca no centro  

da estratégia da Organização.   

Outra medida foi o lançamento de um programa que  

tem o objetivo de mapear e corrigir rapidamente qualquer 

assunto que gere insatisfação de clientes. A iniciativa contou 

com a criação de um espaço na rede social interna para  

que todos os funcionários pudessem dar sugestões de 

melhoria. O primeiro tema foi “melhorar o atendimento às 

reclamações e solicitações dos clientes, tentando resolvê-las 

no primeiro contato”. Em menos de dois meses, mais  

de 10 mil funcionários participaram, com 942 ideias,  

das quais 58% aprovadas para implantação.

Ao longo do ano, o posicionamento do Banco já se refletiu 

em melhoras nos níveis de satisfação. Considerando todos  

os canais de atendimento, as reclamações totais caíram  

8%, mesmo com um forte crescimento da base comercial, 

que aumentou em cerca de 2 milhões de clientes. A chegada 

de ocorrências à Ouvidoria também melhorou, com um 

recuo de 14%. O índice de reclamações no Banco Central, 

por outro lado, passou por uma alta de 39% e é um  

dos principais desafios para 2014. G4-PR8

2012 2013 ∆ 2013 vs. 2012

SAC 1.533.714 1.400.715 -9%

PROCON 41.769 43.869 5%

Ouvidoria 37.328 32.057 -14%

Banco Central 21.699 30.163 39%

TOTAL 1.634.438 1.506.804 -8%

 

 % RECLAMAÇÕES RESOLVIDAS EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS

Canal %

SAC 99.91

Ouvidoria 83.32

Fornecedores
As instituições financeiras, como o Santander Brasil, 

possuem uma cadeia de valor composta principalmente  

por empresas do setor de serviços. Entre os fornecedores 

mais ativos do Banco estão companhias do setor  

de segurança, transporte de valores, tecnologia  

e Call Center. O Banco encerrou o ano com  

1.437 fornecedores ativos. G4-12 

Os fornecedores são respaldados em todos os contratos  

do Banco por cláusulas de responsabilidade socioambiental 

alinhadas às diretrizes do Pacto Global – iniciativa da 

Organização das Nações Unidas (ONU) para adoção  

de práticas mundialmente aceitas em temas como direitos 

humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate  

à corrupção – , do qual é signatário. G4-SO4 

Além do processo de homologação, no qual os fornecedores 

são avaliados em aspectos técnicos, administrativos, legais  

e socioambientais, o Banco também possui um Índice de 

Qualificação de Fornecedores (IQF) que é aplicado desde 

2010 para serviços de alto impacto, como segurança, 

logística e call center. Em 2013, 93 empresas responderam 

ao IQF. 

No ano passado, a Controladoria Geral da União (CGU) 

incluiu o Santander no cadastro de empresas comprometidas 

com a ética e a integridade no ambiente de trabalho 

(Cadastro Pró-Ética).

Fornecedores críticos do ponto de vista socioambiental 

(passivos ambientais, trabalho escravo etc.) são objeto  

de um processo de identificação especial. Em 2013, nenhum  

fornecedor foi recusado em função desses aspectos.

O Banco ainda realizou dois encontros presenciais  

com 80 fornecedores de setores críticos do ponto  

de vista socioambiental e de direitos humanos  

(construção civil e call center), com o objetivo  

de apresentar e conhecer as melhores práticas  

nos segmentos e engajar as empresas nos quesitos de 

sustentabilidade e responsabilidade social empresarial. G4-FS5 

Equipe de atendimento do SAC em São Paulo Fornecedores de setores críticos participam de evento de sustentabilidade 
na sede do Santander Brasil
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Tecnologia
Novo Data Center – Com  

um terreno de 800 mil m2, e em 

funcionamento desde o início  

de 2014, o novo Data Center  

do Santander Brasil representa  

a mais importante evolução da  

área de tecnologia do Banco  

nos últimos anos. 

Localizado em Campinas, no interior 

de São Paulo, o novo Data Center foi 

concebido com o objetivo de garantir 

um alto nível de segurança do sistema, 

a padronização e a otimização das 

atividades e a operação com o máximo 

de eficiência energética e economia  

de recursos naturais.

É o único centro na América  

Latina a alcançar o nível máximo  

de classificação no sistema que avalia  

a capacidade e a disponibilidade de 

Data Centers (Tier IV, com 99,995%  

de disponibilidade) nas fases  

de desenho e implementação, 

resultando em ganhos importantes  

de processamento (88 mil MIPS de 

capacidade instalada), armazenamento 

(1,4 PetaBytes) e de transações online 

(capacidade média de 210 milhões  

de transações por dia, com valor 

aproximado de 6,7 mil transações  

por segundo nos dias de pico). 

O novo Data Center é também  

um case de ecoeficiência em 

construções, tendo como destaques 

uma redução média de 30%  

no consumo de energia, sistemas  

de reuso de água de chuva  

e instalações inteligentes em  

termos de aproveitamento  

de luz natural e refrigeração.

Estratégia para Mobilidade – 

O Santander Brasil investiu e 

consolidou nos últimos anos uma 

infraestrutura tecnológica baseada 

no modelo corporativo de camadas, 

em que as estruturas de base dão 

suporte para o desenvolvimento e 

oferta de produtos e serviços ágeis, 

seguros e confiáveis para o cliente 

final em diferentes plataformas. 

Fundamentada numa sólida arquitetura 

de sistemas e de software e dentro do 

conceito de “estruturar para crescer”, 

essa estratégia possibilitará entregas 

mais rápidas e ganho de eficiência  

nos canais de atendimento móveis, 

como tablets e smartphones.   

Além disso, prepara o Banco para 

alcançar os níveis de tecnologia 

exigidos para um modelo de 

atendimento bancário caracterizado 

pela diversidade de canais, que é uma 

tendência para os próximos anos.

Segurança da informação –

A segurança da informação  

é premissa para um relacionamento  

de confiança entre cliente e Banco.  

Por isso, o Santander investe forte  

em mecanismos de segurança tanto 

nos canais de atendimento como  

nos seus sistemas. 

Com esse propósito, o Banco  

adota tecnologias e processos como 

Módulo de Proteção, Cadastramento 

de Máquina, Cadastramento de 

Favorecidos, SMS Token e Token Físico, 

no Internet Banking; leitura de chip nos 

cartões, senhas e chaves de segurança, 

nos terminais de autoatendimento;  

e assinatura eletrônica e senha  

do cartão, no call center. 

A área de Segurança da Informação 

ainda conta com processos preventivos, 

como a revisão periódica de acessos  

a sistemas, diretórios e bancos  

de dados considerados críticos aos 

negócios, para assegurar que os acessos  

estejam compatíveis entre si, ao cargo,  

à área e às funções exercidas. Outras  

práticas relevantes são a gestão de EHTs 

(Ethical Hacking Test) para avaliar os  

níveis de segurança em codificação de 

sistemas e infraestrutura de tecnologia; 

melhoria contínua de políticas de 

desenvolvimento seguro de sistemas  

e operações de segurança; e avaliação 

de projetos sob o ponto de vista de 

segurança da informação. G4-PR1

Novo Data Center do Santander, localizado em Campinas (SP)

Inovações – Entre as principais inovações tecnológicas adotadas em 2013, 

merecem atenção  as relacionadas ao Select, novo segmento de alta renda  

do Santander Brasil. Uma delas é a Telepresença, na qual os clientes podem 

tirar dúvidas sobre produtos ou receber orientação financeira diretamente com  

os especialistas do Banco, em conversas virtuais realizadas em espaços reservados 

nas agências. O atendimento com tablets nas agências e a utilização da 

biometria em substituição às senhas também foram destaque no segmento. 

Preparando-se para o esperado aumento no fluxo de turistas estrangeiros em 

função dos eventos que o Brasil sediará nos próximos anos, o Santander lançou 

em 2013 o projeto Saque Internacional, que disponibiliza a qualquer cliente,  

não importa a origem, saque em moeda local e atendimento em diferentes  

línguas nas redes de autoatendimento do Banco.

Outra novidade tecnológica foi a parceria firmada com a empresa sueca iZettle 

para pagamento por meio de dispositivos móveis (veja mais na página 74). 

ATIVOS INTANGÍVEIS

 ¡ A EXPERIÊNCIA SANTANDER,  

QUE NORTEIA A GESTÃO DE MARCA 

DO BANCO, TEM QUATRO PILARES: 

SIMPLES E PRÓXIMO, GANHA 

GANHA, CONFIANÇA E ORGULHO.

 ¡ EXEMPLO DE ALTA TECNOLOGIA 

ALIADA À ECOEFICIÊNCIA, O NOVO 

DATA CENTER FOI O MAIOR 

INVESTIMENTO REALIZADO EM 

TECNOLOGIA NOS ÚLTIMOS ANOS, 

POSSIBILITANDO UM GANHO 

SIGNIFICATIVO DE AGILIDADE  

E SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES.

 ¡ AS MULHERES REPRESENTAM  

59% DOS FUNCIONÁRIOS DO 

SANTANDER BRASIL, QUE TEM 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA 

PROMOVER A DIVERSIDADE DE 

GÊNERO, RAÇA E PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA EM SUAS EQUIPES.

 

 

8%

 

DE REDUÇÃO  

NAS RECLAMAÇÕES TOTAIS*

 101 

Canais

Portais

Sistemas da Informação

Estruturais Básicos

Produtos e Serviços

Processos

MULTICANALIDADE

* NOS DIFERENTES CANAIS DE ATENDIMENTO 
DO BANCO (2013). 
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INVESTIMENTO  
SOCIAL E CULTURAL G4-SO1

 

297ESCOLAS PÚBLICAS

ATENDIDAS PELO PROGRAMA 

ESCOLA BRASIL (PEB)

 

R$99,4 MILHÕES 

EM INVESTIMENTOS SOCIAIS  

E CULTURAIS

Evento do Programa Parceiro do Idoso, em Cuité (PB)

RESULTADOS POSITIVOS 
PARA TODOS

Investimentos sociais e culturais 
promovem inclusão, garantia de 
direitos e melhoria da educação

O investimento social e cultural é uma estratégia utilizada 

pelo Santander para promover a inclusão social, econômica  

e cultural. Por meio desse expediente, a instituição busca 

gerar resultados duradouros para todos os atores sociais, 

com soluções inovadoras que promovam o desenvolvimento 

da sociedade.

As ações do Banco nessas categorias são realizadas por  

duas grandes áreas: Investimento Social, que executa sete 

programas sociais institucionais, com foco em garantia  

de direitos, inclusão econômica e melhoria da educação;  

e Investimento Cultural, que apoia e patrocina projetos  

como exposições e grupos culturais, com objetivo de gerar 

legado para as comunidades e fortalecer o conhecimento  

e a cultura local. 

Investimento Social

O investimento social se caracteriza pelo repasse voluntário 

de recursos privados de forma planejada, monitorada  

e sistemática para iniciativas sociais de interesse público.  

A atuação do Banco é orientada pelas seguintes diretrizes: 

fortalecer políticas públicas e não realizar ou apoiar ações 

isoladas; dialogar e fazer junto com a comunidade e não 

para ela; apoiar locais onde o Santander Brasil tem presença 

comercial, mas não somente; monitorar as atividades  

e avaliar o resultado social.

Depois de passar por revisão estratégica em 2012, o Santander Brasil evoluiu sua forma de fazer investimento social(1).  

A causa central passou a ser a Inclusão social e econômica e a atuação passou a ser orientada por três objetivos 

estratégicos: promover a garantia de direitos de crianças, adolescentes e idosos; favorecer a inclusão econômica  

da população brasileira; e contribuir para a melhoria da escola pública de Educação Básica. 

Programa 
Amigo de Valor

Programa 
do Idoso

Promover a garantia de direitos 
de crianças, adolescentes e idosos

(com base nos respectivos Estatutos)

Prêmio Santander 
Universidade Solidária

Programa 
Parceiros em Ação

Favorecer a inclusão econômica 
da população brasileira 

(educação financeira, geração de trabalho e renda)

Programa 
Escola Brasil 

Programa 
Saber 

Programa  
Educação Infantil

Contribuir para a melhoria da escola pública 
de Educação Básica 

Garantia de Direitos G4-EC7

O Santander Brasil investe na defesa 

dos direitos de crianças, adolescentes  

e idosos por meio de duas iniciativas:  

o Programa Amigo de Valor e o 

Programa Parceiro do Idoso, que foram 

estruturados com base nos respectivos 

Estatutos e que também contam  

com incentivos fiscais concedidos  

pelo poder público.

O Programa Amigo de Valor  

existe desde 2002 e contribui  

para o fortalecimento dos Conselhos 

Municipais dos Direitos da Criança  

e do Adolescente. Além de realizar 

a destinação de 1% do seu Imposto  

de Renda devido, o Santander estimula 

e facilita que os profissionais do Banco 

e clientes também direcionem recursos 

aos Fundos Municipais da Criança  

e do Adolescente. Juntamente  

com o recurso, o Santander oferece 

capacitação técnica presencial  

e apoio remoto por até três anos  

aos Conselhos Municipais dos  

Direitos da Criança e do Adolescente, 

para que realizem o diagnóstico  

sobre a situação das crianças  

e adolescentes do município e,  

como consequência, estruturem  

uma política de atendimento a este 

público, que orientará a aplicação  

dos recursos do Fundo e de parte  

do orçamento municipal. Desta  

forma, pretende-se que os recursos 

destinados fortaleçam projetos  

e ações que respondam às prioridades 

identificadas no diagnóstico realizado.

Em 2013, 47 municípios brasileiros 

contaram com o apoio do Programa  

e 2.582 mil crianças e adolescentes  

foram beneficiadas. Além disso, outros 

56 municípios de 21 estados brasileiros 

foram selecionados e contarão com  

o apoio do programa de 2014 a 2016. 

No ano passado o programa ainda  

teve recorde de arrecadação, com  

R$ 8,4 milhões, crescimento de 71% 

sobre o resultado de 2012. A iniciativa 

contou com a participação de  

30.654 funcionários e estagiários,  

que direcionaram R$ 3,9 milhões,  

(1) Saiba mais em http://tinyurl.com/reanual9
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e 2.690 clientes, que contribuíram com R$ 1,8 milhão. O Santander e empresas 

vinculadas colaboraram com os R$ 2,6 milhões restantes por meio do direcionamento 

de recursos incentivados(2).  

Criado em 2013, o Programa Parceiro do Idoso(3) foi desenvolvido com base na  

exitosa experiência do Programa Amigo de Valor e, portanto, adota estratégia  

semelhante. O Santander destina 1% do seu IR devido aos Fundos Municipais  

dos Direitos do Idoso e oferece capacitação e apoio técnico especializado aos  

Conselhos Municipais dos Direitos do Idoso. Como resultado desse apoio,  

espera-se que os Conselhos passem a mobilizar a sociedade local e articular  

com as demais instâncias do poder público a realização de ações consideradas  

prioritárias a partir do diagnóstico da situação da população idosa.

No ano de 2013, 11 municípios receberam apoio para executar este processo  

e já estruturaram suas políticas de atendimento ao idoso. Além disso, outros  

20 municípios foram selecionados e contarão com o apoio do programa  

de 2014 a 2016. 

Inclusão Econômica G4-EC7 G4-FS16

Para favorecer a inclusão econômica da população brasileira, o Banco desenvolve  

dois Programas: o Prêmio Santander Universidade Solidária(4) e o Programa Parceiros  

em Ação(5).

O Prêmio Santander Universidade Solidária apoia projetos de extensão  

universitária que tenham como tema o “Desenvolvimento Sustentável com  

ênfase em geração de renda” e que sejam realizados por professores e alunos  

em parceria com a comunidade local. Por meio de apoio financeiro e técnico,  

a inciativa contribui para a inclusão social e econômica de comunidades  

de baixa renda, a partir da troca entre o conhecimento gerado na universidade  

e o saber popular. 

Em 2013, 1.600 pessoas foram beneficiadas por 14 projetos apoiados. Além disso,  

a partir da percepção de que questões associadas ao analfabetismo impediam que 

membros da comunidade assumissem novas responsabilidades, o Banco promoveu 

iniciativas de alfabetização de adultos em dois dos projetos apoiados. Cada uma das 

experiências usou um tipo de metodologia adequada às realidades locais e ambas 

confirmaram o potencial de influência do letramento no avanço das práticas. A partir 

de 2014, o Santander expandirá esta iniciativa para todos os projetos.

 

4,3 MIL

CRIANÇAS BENEFICIADAS PELO 

PROGRAMA AMIGOS DE VALOR

Atendimento médico em atividade ligada ao Programa 
Parceiro do Idoso, em Cuité (PB)

Além disso, o Banco desenvolveu uma metodologia  

de educação econômica, adequada para comunidades  

de baixa renda e seus contextos, para que identifiquem  

e usufruam dos recursos disponíveis, lidem melhor com o 

ambiente em que estão inseridos e conquistem autonomia. 

Já o Programa Parceiros em Ação oferece capacitação, 

apoio especializado e metodologia de educação econômica  

a empreendedores que atuam em regiões de baixa  

renda, nas praças de atuação do Santander Microcrédito.  

A atuação não é destinada exclusivamente aos clientes  

e reforça o compromisso do Banco com o desenvolvimento 

do empreendedorismo e da sociedade de um modo  

geral. Por meio de um trabalho conjunto entre as equipes  

de Investimento Social e Microcrédito, a mobilização e o 

convite aos empreendedores aconteceram com o apoio  

de profissionais que atuam nas localidades beneficiadas.

Capacitações em sala de aula, encontros regionais e um 

destaque ao tema educação econômica foram estratégias 

utilizadas para que os empreendedores desenvolvam  

seus talentos e sua habilidade de relacionamento.  

Assim, o Banco pretende contribuir para que melhorem  

sua qualidade de vida e fortaleçam seus negócios.

Neste ano, o programa foi realizado em três praças: 

Heliópolis, em São Paulo, e São Lourenço da Mata  

e Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Foram 

capacitadas 16 turmas, com 130 empreendedores,  

dos quais 22 são clientes do Banco. 

Investimentos em obras públicas
Anualmente o Santander Brasil investe cerca de R$ 600 mil  

em obras públicas. Uma das principais finalidades deste 

investimento é a manutenção das áreas verdes na cidade  

de São Paulo. Em 2013, o Banco foi responsável por 

cuidar de mais de 45 mil m2 de área verde. As praças  

e jardins sob responsabilidade da organização recebem 

placas com a marca do Banco. G4-EC7

Melhoria da Educação G4-EC7

O Santander tem um compromisso global com a educação  

e no Brasil coloca isso em prática ao investir em todo  

o ciclo da educação, desde a educação Infantil até o Ensino 

Superior. Na esfera da Educação Básica, que compreende  

a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, 

o Banco executa três programas: o Programa Escola Brasil(6), 

o Programa Saber(7) e o Programa de Educação Infantil(8).

Com o Programa Escola Brasil (PEB), iniciativa  

de voluntariado corporativo do Santander Brasil,  

o Banco possibilita, desde 1998, que seus funcionários, 

estagiários, clientes, familiares e amigos, exerçam sua 

cidadania em ações desenvolvidas em escolas públicas.  

Para isso, os voluntários contam com o apoio de uma  

equipe dedicada a assessorá-los, com ferramentas que 

orientam sua atuação na escola, além do respaldo  

de uma política de voluntariado que concede até  

4h mensais da jornada de trabalho para dedicação  

ao PEB. Desde sua criação, estima-se que o Programa  

Voluntária do Projeto Escola Brasil na Escola Estadual Renato Braga, em São Paulo

(2) Saiba mais em http://tinyurl.com/reanual10
(3) Saiba mais em http://tinyurl.com/reanual11
(4) Saiba mais em http://tinyurl.com/reanual12
(5) Saiba mais em http://tinyurl.com/reanual13

(6) Saiba mais em http://tinyurl.com/reanual14
(7) Saiba mais em http://tinyurl.com/reanual15
(8) Saiba mais em http://tinyurl.com/reanual16
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já tenha beneficiado mais de 125 mil alunos da rede 

pública. Em 2013, o número de voluntários do PEB 

superou os 4,2 mil, número 50% maior do que  

o registrado em 2012. A atuação destes voluntários 

atingiu 297 escolas públicas. 

Já o Programa Saber, inspirado nas iniciativas de formação  

de educadores que aconteciam desde 2006, foi implantado 

em 2013 para promover a formação continuada de

professores de Língua Portuguesa dos anos finais  

do Ensino Fundamental (do 5º ao 9º ano). São parceiros  

do Programa dez municípios da região de São José do Rio 

Preto, em São Paulo, organizados em um Arranjo  

de Desenvolvimento da Educação (ADE). O formato em  

ADE pressupõe um trabalho em rede em que um grupo  

de municípios com proximidade geográfica e características 

sociais e econômicas semelhantes busca trocar experiências  

e solucionar conjuntamente dificuldades na área da 

educação. A primeira edição do Programa tem duração 

prevista até maio de 2014. Em 2013, o Programa  

Saber capacitou mais de 150 educadores e beneficiará 

indiretamente mais de 6 mil alunos do Ensino  

Fundamental II. 

O Banco realiza desde 2010 o Programa de Educação 

Infantil, em cooperação com o Ministério da Educação  

e Cultura (MEC), por meio do qual contribui para a melhoria 

da qualidade da educação oferecida a crianças de 0 a 5 anos 

em creches e pré-escolas. Nestes 3 anos, o investimento  

foi direcionado para 19 municípios da Bahia que aderiram  

ao Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição  

de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 

Infantil, do Governo Federal, o PROINFANCIA.

O ano de 2013 foi um período de consolidação  

das ações já desenvolvidas: 185 conselheiros municipais 

foram capacitados com vistas a uma atuação mais  

efetiva no campo da educação infantil e mais de 2 mil 

profissionais que atuam na rede pública do município 

(técnicos das Secretarias de Educação e Saúde, diretores, 

coordenadores, professores, entre outros) participaram  

da etapa final do processo formativo nas áreas pedagógica 

e de gestão para saúde, para que desenvolvam projetos 

institucionais de formação continuada de coordenadores 

pedagógicos e professores da rede pública local de educação 

infantil. Além disso, foi produzido um mapa de políticas 

públicas de serviços voltados à primeira infância  

nos municípios e teve início a avaliação dos resultados  

desta experiência piloto, que trará insumos essenciais  

para o avanço dos próximos ciclos do Programa.

 

185 conselheiros

MUNICIPAIS CAPACITADOS PELO PROGRAMA  

EDUCAÇÃO INFANTIL

Escola em Irará (BA) participante do Programa de Educação Infantil

Investimento Cultural

A política de ações culturais do Santander Brasil  

busca incentivar projetos que estimulem a criatividade  

e inovação, a transferência do conhecimento e o consumo 

consciente da sociedade e o empreendedorismo. Em linha 

com as normas de responsabilidade social, o Banco tem 

restrições ao patrocínio de projetos ou eventos de caráter 

político ou que estejam atrelados a bebida alcoólica, 

cigarro ou armamento. 

Os investimentos em patrocínios são oriundos tanto  

de verbas diretas quanto de incentivos fiscais. Em 2013, 

36,3% dos cerca de R$ 35 milhões investidos faziam 

parte de leis de incentivo, como a lei Rouanet.

UNIVERSIA

Criada em 2000, na Espanha, a Universia tem o objetivo 

de criar novas oportunidades e promover a integração 

entre universidades a partir de uma plataforma que reúne 

professores, estudantes e empresas. Presente em 23 países 

da América Latina e da Península Ibérica, a iniciativa é hoje 

a maior rede ibero-americana de colaboração universitária, 

com 1.626 instituições de Ensino Superior inscritas  

e representa 16,2 milhões de estudantes e docentes.

No Brasil, a Universia constitui uma rede de  

280 universidades parceiras, que atendem 4,4 milhões 

de estudantes e professores. O Portal Universia, seu 

principal canal de comunicação, teve mais de 1,4 milhão 

de usuários únicos e média mensal de 2,7 milhões  

de  páginas vistas.

As ações da Universia são norteadas por quatro eixos 

estratégicos: Emprego, Conhecimento, Colaboração  

e Futuro. 

No eixo Emprego, a Universia atua para aproximar  

os jovens do mercado de trabalho. Para as empresas, 

permite o acesso aos milhares de alunos das universidades  

parceiras; e para os estudantes, facilita o acesso  

às oportunidades de iniciar a carreira. Em 2013,  

o principal destaque foi o processo de recrutamento  

e seleção de jovens talentos, que preencheu 736 vagas  

no Santander Brasil.

As ações do pilar Conhecimento têm foco  

no desenvolvimento de programas de formação  

para jovens estudantes e profissionais, além  

de iniciativas indutoras de inovação, que conectam  

a pesquisa acadêmica à prática empresarial. Em 2013,  

foi desenvolvida em parceria com a Telefônica Learning 

Services uma plataforma de Cursos On-line Abertos  

e Massivos (MOOC’s), a Miríada X, cujo objetivo  

é ser o maior ambiente virtual de cursos gratuitos  

do bloco Ibero-Americano.

No eixo Colaboração, que promove a discussão  

sobre as tendências do ensino superior e da educação, 

destaca-se a realização de três seminários promovidos 

pelo Centro de Desarrollo Universia (CDU).

Já o tema Futuro busca criar iniciativas e instrumentos  

que auxiliem os universitários em sua formação 

profissional. Em 2013, promovemos a Feira Virtual  

de Orientação Pré-Vestibular, a Orienta, que  

conecta estudantes e universidades, proporcionando 

conhecimento para que os jovens façam suas escolhas.  

A plataforma ficou no ar de agosto de 2013 a janeiro  

de 2014 e teve mais de 38 mil visitantes.
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Confira abaixo alguns projetos que tiveram destaque  

em 2013:

AfroReggae
O AfroReggae atua há 15 anos no Brasil, com foco nas 

favelas cariocas, fornecendo formação cultural e artísticas 

para crianças e jovens, além de ampliar os impactos positivos 

do diálogo com diversos segmentos da sociedade. Em 2013  

 

o grupo abriu sua primeira sede fora do Rio de Janeiro,  

em São Paulo, também patrocinada pelo Banco.

Coleção Santander Brasil
O Santander Brasil possui em seu acervo mais de duas  

mil obras de arte que são expostas nos ambientes 

corporativos do Banco, possibilitando assim o convívio  

diário com trabalhos de relevância para a história da arte 

brasileira. Em 2013, com o objetivo de compartilhar a 

coleção com a sociedade, foram selecionadas 83 obras  

de renomados artistas do modernismo brasileiro e também 

de artistas contemporâneos, para compor a mostra 

Narrativas Poéticas – Coleção Santander Brasil. A exposição 

passou por Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte e atraiu 

mais de 80 mil visitantes. 

Exposição Jean Boghici - O Colecionador
Exposição inédita de parte do acervo de Jean Boghici,  

pioneiro ao abrir a primeira galeria de arte no país: a Relevo. 

Boghici selecionou um conjunto de obras que, reunidas, 

constituem o mais abrangente painel histórico da arte 

brasileira. A exposição O Colecionador revelou este tesouro  

e a trajetória de como ele foi montado durante seis décadas.

Circuito de Arte Santander
Exposição com obras de 11 artistas de Porto Alegre  

na fachada de dez agências do Santander no mês  

de comemoração à Semana da Farroupilha, em parceria  

com o Grupo RBS.

Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira
A Fundação Orquestra Sinfônica brasileira tem a missão de 

difundir a música sinfônica em nosso país pautando-se pelos 

compromissos constantes com a formação de novos públicos 

e jovens talentos. É responsável por administrar as atividades 

da OSB e, assim, contribuir para o desenvolvimento de um 

trabalho de sete décadas de história.

Movimento “Rio eu Te Amo”
Movimento que fomenta e divulga ações positivas realizadas 

na e para a cidade do Rio de Janeiro, que envolve a produção 

e estreia do filme Rio, Eu Te Amo, da mesma franquia  

de Paris, Je T’aime e New York, I Love You. O filme,  

com previsão de lançamento para abril de 2014 terá  

dez histórias de amor dirigidas por 4 diretores brasileiros 

(Fernando Meirelles, José Padilha, Andrucha Waddington, 

Carlos Saldanha) e 6 diretores internacionais.

Fronteiras do Pensamento
Série de conferências com pensadores de vanguarda  

de todo o mundo realizadas em São Paulo e Porto Alegre, 

como Manuel Castells (sociólogo espanhol) e Mario Vargas 

Llosa (escritor peruano).

INVESTIMENTO SOCIAL E CULTURAL

 ¡ O INVESTIMENTO SOCIAL  

E CULTURAL DO SANTANDER  

É UMA ESTRATÉGIA UTILIZADA 

PARA PROMOVER A INCLUSÃO 

SOCIAL, ECONÔMICA E CULTURAL, 

GERANDO RESULTADOS POSITIVOS 

PARA TODOS OS ATORES  

DA SOCIEDADE.

 ¡ O INVESTIMENTO SOCIAL DO 

BANCO TEM TRÊS OBJETIVOS 

PRINCIPAIS: GARANTIAS DE 

DIREITOS, INCLUSÃO ECONÔMICA  

E MELHORIA DA ESCOLA PÚBLICA.

 ¡ EM 2013, 47 MUNICÍPIOS 

CONTARAM COM O APOIO DO 

PROGRAMA AMIGO DE VALOR, 

DESTINADO A FORTALECER OS 

CONSELHOS MUNICIPAIS DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE, BENEFICIANDO  

MAIS DE 4 MIL CRIANÇAS  

E ADOLESCENTES.

UNIVERSIA 

 

 

278 
UNIVERSIDADES PARCEIRAS

 

 

4,4MILHÕES 
DE ESTUDANTES E PROFESSORES 

BENEFICIADOS 
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 INVESTIMENTO SOCIAL E CULTURAL (R$ MIL)  G4-EC7

2011 2012 2013

Educação 35.283 40.747 50.021

Cultura 25.735 41.211 29.542

Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso 5.937 6.149 7.993

Valorização da Diversidade 10.794 6.270 4.745

Empreendedorismo e Geração de Renda 2.367 3.311 3.519

Esporte 3.808 6.382 1.452

Meio Ambiente 2.907 2.030 535

Outros 7.386 7.728 1.659

Total geral 94.217 113.828 99.466

% Investimento Social e Cultural sobre o Lucro Líquido(1) 2,65% 4,18% 4,72%

(1) Considerado Lucro Líquido reportado nas DFs BR GAAP

SANTANDER CULTURAL G4-EC7

O Santander Brasil possui duas unidades do projeto Santander 

Cultural, uma em Recife (PE) e outra em Porto Alegre (RS). Responsáveis 

por estreitar a relação com as comunidades, os locais são polos difusores 

de cultura. Por meio de parcerias com diversos setores do mercado, 

academia, governos, organizações de classe e não governamentais,  

as unidades recebem e realizam ações como encontros, seminários, 

workshops, oficinas, show rooms, sessões comentadas, palestras, 

debates, fóruns e outros serviços culturais multidisciplinares.

Desde o ano 2000 as duas unidades juntas já receberam mais de quatro 

milhões de visitantes, desempenhando função educativa e desenvolvendo 

iniciativas com olhar global, mas sempre considerando também as 

necessidades e perfis locais. Em 2013, foram mais de 471 mil visitantes  

em Recife e Porto Alegre.

Em 2013, a unidade Porto Alegre promoveu exposições de grande porte, 

como a 9ª Bienal do MERCOSUL, além de receber a mostra Narrativas 

Poéticas – Coleção Santander Brasil. Já a unidade Recife passa por reforma 

interna e reestruturação da fachada da edificação, melhorias que fizeram 

necessária a suspensão das atividades durante o ano.

Reserva técnica do acervo de arte do Santander Brasil
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104 MIL

TONELADAS, FOI O TOTAL  

DE CRÉDITO DE CARBONO 

MOVIMENTADO PELO SANTANDER 

EM 2013 

 

20 %

DE REDUÇÃO NAS EMISSÕES  

DE CO2 E NO CONSUMO  

DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2015

Pôr do sol na empresa Cerâmica Irmãos Fredi, 
geradora de crédito de carbono 

O MEIO AMBIENTE COMO 
RESPONSABILIDADE

Governança climática e gestão 
ambiental vão além dos impactos 
diretos gerados pela operação  
do Banco

Em um cenário de mudanças climáticas, um dos principais 

desafios das grandes corporações é fazer uma gestão 

ambiental adequada de suas atividades, e assim contribuir 

com a promoção da economia de baixo carbono.

Grandes bancos, como o Santander Brasil, apresentam  

duas formas de impacto ambiental relevante: o impacto 

direto, originado pela sua operação, e o indireto, oriundo  

das atividades que a instituição financia ou na qual investe. 

Comprometido com o combate às mudanças climáticas,  

o Santander faz uma gestão ambiental eficiente de seus 

impactos diretos e indiretos. Para isso, adota um modelo  

que prioriza a redução de consumo e a compensação  

de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE), seja na  

sua operação, na de clientes ou de terceiros.  

Impacto indireto G4-EC2

Elo intermediário na cadeia de produção, os bancos têm  

a possibilidade de induzir e apoiar as empresas a adotarem 

práticas de sustentabilidade, que ajudem a reduzir  

e compensar os impactos causados pela sua atividade. 

A atuação do Santander Brasil nesse sentido passa  

pelos mais diferentes aspectos. Vai desde linhas  

de financiamentos socioambientais (para a adoção  

de soluções que aumentam a eficiência energética  

e auxiliam no tratamento de resíduos, entre outros 

aspectos) à adoção de crivo socioambiental como  

condição para financiar projetos de infraestrutura  

e ao investimento proprietário em negócios de baixo  

carbono, como parques eólicos (veja mais no infográfico, 

na página 116).

*Por Tasso Azevedo

O planeta recebe uma média de  

342 wats por m2 (W/m2) por segundo  

de energia vinda do sol. Uma parte  

da energia é refletida pela atmosfera  

e retorna ao espaço, ao passo que  

a outra parte circula entre a atmosfera  

e a superfície e depois é dissipada para 

fora do planeta. Os principais fatores  

para acúmulo de energia na atmosfera  

são as nuvens e os chamados gases de 

efeito estufa (GEEs). Eles têm a capacidade 

de refletir de volta para a superfície parte 

da radiação que busca o espaço. Sem  

os GEEs, a temperatura média da Terra 

cairia de 15ºC para -18ºC e a vida como 

conhecemos não existiria. 

Em sua história, o planeta tem  

momentos em que a concentração  

de gases de efeito estufa na atmosfera 

está naturalmente crescendo e outros 

momentos em que está naturalmente 

caindo, sempre em intervalos de milhares 

de anos. Porém, o volume de GEEs que 

estamos emitindo para atmosfera é pelo 

menos quatro vezes aquele resultante  

de processos naturais. A concentração  

de CO2 (o principal GEE) na atmosfera 

atingiu 400 partes por milhão (ppm)  

em 2013, sendo que nos últimos 800 mil 

anos se manteve entre 250 e 300 ppm. 

Com isso, a temperatura média do 

planeta subiu um grau desde o inicio  

da era industrial.

Estudos têm mostrado os impactos  

das mudanças climáticas sobre a 

economia, saúde, segurança e bem-estar 

da população global, em especial das 

zonas costeiras e regiões mais desprovidas 

de infraestrutura. As consequências da 

mudança do balanço energético incluem 

aumento da temperatura, expansão dos 

oceanos e derretimento de geleiras, além 

de aumento da frequência, intensidade  

e duração de eventos extremos, como 

estiagem, inundações e períodos  

de inverno rigoroso. Efeitos como 

mudanças de regime de chuvas afetam  

a produção de energia hidroelétrica,  

a agricultura e a disponibilidade  

de água para o consumo humano. 

As emissões uma tonelada de carbono em 

qualquer lugar do planeta contribui de 

forma igual para as mudanças climáticas, 

mas o impacto destas se distribui de forma 

bastante desigual. As populações mais 

vulneráveis em geral não são grande 

emissores de GEE. É preciso um esforço 

concentrado global para reduzir as 

emissões de GEE e preparar as cidades  

e o campo para se adaptar as mudanças 

climáticas já em curso.

As negociações internacionais para que 

um novo acordo global de clima seja 

alcançado em 2015 são essenciais para 

formar um senso de propósito e direção. 

Isso pode ser alcançado por meio de um 

conjunto de metas globais que oriente 

para implantações das ações de mitigação 

e adaptação em todo o planeta. Mas as 

verdadeiras mudanças se darão por ações 

promovidas por governos locais, empresas, 

organizações da sociedade civil e cidadãos 

em geral.

Para as instituições financeiras, é crucial 

compreender e reconhecer o impacto  

das mudanças climáticas nos seus 

processos decisórios de investimento, 

crédito e seguro, não só como fator  

de risco, mas como oportunidade de se 

inserir na construção de uma economia 

baseada em baixas emissões de GEEs.  

Até porque, num futuro muito próximo,  

as emissões de GEEs não escaparão  

de serem efetivamente precificadas.

AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS  
E O SETOR FINANCEIRO 
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*Tasso Azevedo é empreendedor socioambiental e consultor em sustentabilidade, florestas e mudanças climáticas.
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Em 2013, o Banco expandiu sua atuação e teve  

como prioridade estimular o desenvolvimento de  

um mercado de ativos ambientais operado no Brasil, 

considerado pelo Banco um instrumento-chave na 

transição para uma economia de baixo carbono.  

Para isso, a instituição atuou em três frentes.

 èCompensação Institucional: Com o objetivo  

de estimular o mercado, o Banco passou a compensar 

seu impacto ambiental por meio da compra de créditos 

de carbono de projetos com bom desempenho social  

e ambiental (inclusive pequenas e médias empresas). Até 

então, a compensação era feita pelo programa Floresta 

Santander, voltado ao reflorestamento voluntário. 

 èEngajamento de clientes e não clientes:  

Em junho, o Banco lançou o programa Reduza  

e Compense CO2, cuja plataforma permite a qualquer 

pessoa calcular suas emissões de gases de efeito 

estufa e compensar os impactos correspondentes  

por meio da compra de créditos de carbono. O portal 

permite que a pessoa compre os créditos diretamente 

dos projetos selecionados pelo Banco. Para ativar  

o programa, o Santander atrelou essa iniciativa à sua 

atividade de financiamento de automóveis, setor  

que tem impacto ambiental relevante, e assumiu  

a compensação dos primeiros mil quilômetros  

de cada carro financiado também por meio  

da compra de créditos de carbono.

 èEngajamento de funcionários: Para estimular  

a adesão de funcionários, o Banco subsidiou até  

uma tonelada de CO2 para todos os funcionários  

que realizassem a compensação da sua pegada  

de carbono por meio da plataforma do Reduza  

e Compense CO2.   

Com esse conjunto de práticas, o Banco incluiu de forma 

inédita as pequenas e médias empresas e as pessoas  

físicas nesse ambiente. No total, o Santander comprou  

ou intermediou a compra de 104.229t de crédito de 

carbono em 2013, além disso utilizou 53.308 tCO2
 

e em sua compensação institucional e 63.828 tCO2 e  

como parte do Reduza e Compense CO2.  

Cerâmica Irmãos Fredi: boas práticas sociais e ambientais

“PARA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, É CRUCIAL 

COMPREENDER E RECONHECER O IMPACTO DAS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS NOS SEUS PROCESSOS 

DECISÓRIOS DE INVESTIMENTO, CRÉDITO E SEGURO”

TASSO AZEVEDO

Impacto direto

O Santander Brasil se apoia em dois modelos 

complementares para fazer a gestão ambiental de suas 

atividades. Para os edifícios administrativos, segue desde 

2006 os padrões da certificação ISO 14001. Já na rede  

de agências, o monitoramento e a avaliação de questões 

ambientais são integrados a todas as medições operacionais 

por meio do sistema de Avaliação de Qualidade Operacional  

(AQO), que monitora 47 indicadores de desempenho,  

entre eles indicadores ambientais, como o consumo  

de água e energia. 

Para alcançar um alto desempenho ambiental  

em qualquer edificação, o Santander Brasil orienta  

sua atuação por práticas e diretrizes reconhecidas de 

ecoeficiência. Na rede comercial, as unidades seguem  

o Manual de Padrões da Engenharia desenvolvido pelo 

Banco. O documento, que reúne as melhores práticas do 

Santander Brasil, foi construído a partir das experiências 

adquiridas durante a construção da agência Granja Viana, 

lançada em 2007 como a primeira a receber o selo LEED  

de construção sustentável do País.

Desde 2007, as agências construídas ou reformadas  

são adequadas ao padrão desse manual, que aborda  

a eficiência e racionalidade no uso de água, energia  

e recursos, por meio de itens como captação de água  

da chuva (capaz de reduzir o consumo em até 50%); 

aeradores e fechamento automático de torneiras  

(que reduzem o consumo de água) e telhados pintados  

de branco (que reduzem o calor dentro da agência). 

Trezentas agências já foram construídas neste padrão.

Muitas dessas práticas são estendidas também para  

os prédios administrativos. A Torre Santander (sede 

administrativa do Banco), por exemplo, possui certificação 

LEED Ouro, concedida pelo US Green Building Council 

(USGBC), referência em certificações de sustentabilidade  

na construção civil.

Consumo

Energia Elétrica G4-EN6

O Santander Brasil estabeleceu a meta de redução em  

20% no consumo de energia elétrica no período de 2011  

até o final de 2015, sempre de maneira proporcional ao 

crescimento orgânico do Banco. Em 2013, o resultado foi  

de redução de 3% nos edifícios administrativos e de 1% na 

rede comercial. Já o consumo considerando o Data Center 

aumentou em 28% por conta da entrada em testes e início 

da operação da unidade. 

O ganho de ecoeficiência nas operações das sedes e agências  

é a principal ferramenta para alcançar esse resultado. Em 2013, 

um dos principais destaques nessa direção foi a aprovação de 

uma diretriz interna que determina a substituição de lâmpadas 

antigas por lâmpadas ecoeficientes (LED) em todas as reformas 

envolvendo agências do Banco. Essas lâmpadas proporcionam 

uma economia de 50% no consumo de energia em relação  

às lâmpadas fluorescentes. Além disso, o Banco seguiu 

atualizando o parque de equipamentos de ar condicionado 

(retrofit) e instalando sistemas de automação. 

 INTENSIDADE ENERGÉTICA (GJ / FUNCIONÁRIO)

2011 2012 2013

Rede de agências 21,6 20,5 20,0

Edifícios 16,4 15,7 14,0

 

 113 



 115 114 Relatório Anual 2013 

GOVERNANÇA CLIMÁTICA & GESTÃO AMBIENTAL

O Banco ainda compra energia verde no mercado livre,  

que é energia renovável de fonte eólica, PCH (Pequena 

Central Hidrelétrica), ou biomassa, equivalente ao consumo  

de 30% da energia elétrica utilizada nos edifícios 

administrativos. Nas demais unidades, incluindo outros 

edifícios como a rede de agências, a energia é comprada  

das concessionárias. A participação de fontes renováveis  

é determinada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS)  

e não depende de ação do Banco. G4-EN3

Água G4-EN10

O Santander adota sistemas de captação de água  

de chuva na Torre Santander e em mais de 150 agências. 

Também incorporou de forma sistêmica essa prática aos 

projetos de reforma e construção de prédios e agências. 

Este sistema capta e trata a água para reaproveitamento 

em vasos sanitários, irrigação de canteiros e jardins 

(conforme aplicabilidade de cada projeto). Ainda são 

adotadas torneiras com aeradores, com acionamento 

automático e bacias sanitárias com duplo fluxo  

de acionamento (3 e 6l).

Papel G4-EN1

O Santander adota um sistema de impressão  

segura em alguns edifícios administrativos. Para  

imprimir, o funcionário precisa usar seu crachá,  

o que inibe impressões desnecessárias. As máquinas  

são configuradas para imprimir em frente e verso  

do papel, com duas páginas em cada face. 

O Banco também incentiva os clientes a usarem meios 

eletrônicos, em substituição ao papel, em extratos, faturas  

de cartão e boletos. Além disso, monitora o consumo  

de papel nos processos e na papelaria de marketing  

e comunicação; adota exclusivamente papel certificado FSC; 

e realiza coleta seletiva nas áreas centrais e agências.

 CONSUMO DE PAPEL (EM TONELADAS) 

2013 2012 Variação

8.891 8.671 -2%

Resíduos G4-EN23

Cerca de 50% dos resíduos coletados nos prédios 

administrativos é reciclável e destinado diretamente  

para a reciclagem, via empresas coletoras ou cooperativas; 

as agências do Banco possuem infraestrutura obedecendo 

a critérios do programa de coleta seletiva. O Banco também 

conta com programas internos de conscientização para 

redução no consumo destes insumos, como o uso de copos 

e xícaras não descartáveis pelos funcionários.

Na sede administrativa, com cerca de 5 mil funcionários,  

a maior parte dos resíduos orgânicos gerados no restaurante 

é tratada em uma máquina de desidratação, reduzindo  

em cerca de 77% o volume enviado a aterros sanitários. 

 RELATÓRIO DE DESIDRATAÇÃO – 2013

 Resíduos (kg)

Ano INSERIDO (orgânico) RETIRADO (composto)

2013 135.821 31.164

2012 72.491 16.880

 

Emissões de Gases do Efeito Estufa  
G4-EN15 G4-EN16 G4-EN17

O Banco pauta a gestão das suas emissões de GEE  

pela meta de reduzir em 20% as emissões até o ano  

de 2015, tendo como base de comparação o ano de 

2011. O acompanhamento dessa meta é feito pelo 

inventário de emissões, que desde 2006 é realizado pela 

metodologia do Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol 

Brasil), no qual a instituição possui certificação máxima. 

GOVERNANÇA CLIMÁTICA  

E GESTÃO AMBIENTAL

 ¡ GRANDES BANCOS, COMO  

O SANTANDER, APRESENTAM DUAS 

FORMAS DE IMPACTO AMBIENTAL 

RELEVANTE: O IMPACTO DIRETO, 

ORIGINADO PELA SUA OPERAÇÃO;  

E O INDIRETO, ORIUNDO DAS 

ATIVIDADES QUE A INSTITUIÇÃO 

FINANCIA E/OU INVESTE.

 ¡ O SANTANDER BRASIL É O ÚNICO 

BANCO BRASILEIRO A TER UMA 

META PUBLICAMENTE ASSUMIDA 

DE REDUÇÃO NAS PRÓPRIAS 

EMISSÕES DE CO2, PRINCIPAL GÁS 

CAUSADOR DO EFEITO ESTUFA,  

DE 20% ATÉ 2015 (ANO-BASE 2011).

 ¡ O BANCO ESTIMULA SEUS 

FUNCIONÁRIOS A UTILIZAREM 

TRANSPORTE COMPARTILHADO 

(PROGRAMA CARONA SOLIDÁRIA)  

E TRANSPORTE PÚBLICO (ÔNIBUS  

E VANS GRATUITOS ENTRE  

OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS  

E ESTAÇÕES DE METRÔ E TREM).

 

 

47 
INDICADORES DE DESEMPENHO 

OPERACIONAIS E AMBIENTAIS 

AVALIADOS NA REDE DE AGÊNCIAS
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Mobilidade G4-EN30

Para desestimular o uso individual de automóveis, o Banco adota o programa  

de Carona Solidária e um sistema de veículos fretados (ônibus e vans) gratuitos 

para o deslocamento de casa para o trabalho, além do deslocamento entre  

os prédios administrativos e dos prédios para estações de metrô próximas.  

Em 2013, 385 pessoas foram atendidas neste programa. 

Desde a inauguração da Torre Santander, em 2009, adota também horários 

escalonados de entrada e saída de funcionários, evitando congestionamentos 

dentro e no entorno do prédio administrativo. O edifício dispõe ainda  

de bicicletário e estrutura completa de vestiários para os funcionários  

que preferem utilizar a bicicleta como meio de transporte. 

Transparência

Para avaliar e gerenciar com mais eficiência seu desempenho ambiental, desde 

2006 o Santander Brasil faz o inventário completo de suas emissões de GEEs por 

meio do Greenhouse Gas Protocol Brasil (GHG Protocol Brasil), programa gerido 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do qual o Banco é membro fundador.  

A FGV é responsável por analisar e publicar os inventários de grandes empresas, 

bem como realizar a verificação das informações e emissões reportadas. 

O Banco ainda participa das mais relevantes iniciativas que avaliam práticas  

e impactos ambientais, tanto em nível local como internacional. É o caso do 

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e do Índice de Carbono Eficiente 

(ICO2), ambos da BM&FBOVESPA; e do Carbon Disclosure Project (CDP), 

organização internacional sediada em Nova York. 
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COMPROMISSOS ASSUMIDOS  
COM A SUSTENTABILIDADE

METAS E COMPROMISSOS

A sustentabilidade faz parte  

da estratégia de negócios do 

Santander. Alinhado à agenda  

de desenvolvimento do País  

e aos compromissos empresariais 

assumidos – que estimulam  

as práticas de responsabilidade 

socioambiental, como o Pacto  

Global, foram estabelecidas  

metas vinculadas aos temas  

de alta materialidade,  

apontados como relevantes  

pelos públicos de relacionamento  

do Santander. As metas estão 

organizadas a partir dos eixos 

estratégicos de atuação: Inclusão  

Social e Financeira, Educação  

e Negócios Socioambientais.

O quadro ao lado mostra  

as ações implementadas em  

2013 e os novos compromissos  

para 2014.

META ATINGIDA

META EM ANDAMENTO

META NÃO ATINGIDA

TEMA/EIXO META 2013 STATUS RESULTADO META 2014 TEMA

Inclusão social  

e financeira

Selecionar 50 novos municípios brasileiros por meio  

de seus Conselhos Municipais dos Diretos da Criança  

e do Adolescentes que queiram realizar o diagnóstico 

da situação da criança e do adolescente. Estes 

municípios contarão com repasse de recurso financeiro 

e capacitação especializada no Estatuto da Criança  

e do Adolescente para qualificação e fortalecimento da 

atuação dos conselhos e, portanto, a efetiva execução 

da defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

Foram selecionados 56 municípios, distribuídos  

em 21 estados brasileiros, e captados R$ 8,4 milhões  

por meio de campanha de mobilização de funcionários, 

estagiários e clientes do Banco, que possibilitarão que  

esses municípios realizem o diagnóstico da situação  

da criança e do adolescente e estruturem uma política 

municipal de atendimento a este público.

Apoiar a realização do diagnóstico dos 56 municípios 

selecionados em 2013 e, de acordo com o desempenho 

dos municípios, apoiar 1 projeto de atendimento em cada 

um daqueles que tiverem o apoio renovado (para 2015). 

Os 56 municípios contarão com repasse de recurso 

financeiro e capacitação especializada no Estatuto da 

Criança e do Adolescente para qualificação e fortalecimento 

da atuação dos conselhos e desenvolvimento da proposta  

dos projetos de atendimento.

Impactos positivos  

do Banco na sociedade

Desembolsar R$ 490 milhões e alcançar 120 mil 

clientes ativos nas operações de Microcrédito.

R$ 487 milhões em desembolso e 124 mil  

clientes ativos.

Alcançar um desembolso de R$ 512 milhões e 125 mil 

clientes ativos nas operações de Microcrédito.

Negócios Sustentáveis 

Impactos positivos do 

banco na sociedade

Educação Mobilizar 20% do quadro de funcionários  

e estagiários ativos no Sustentabilidade para  

Todo Lado (Base RH Setembro/2012)

Ao todo foram 10.824 participações no desafio 

Sustentabilidade pra Todo Lado, correspondente a 20% 

da base ativa do quadro de funcionários do Banco em 

setembro de 2012.

Mobilizar 20% do quadro de funcionários e estagiários 

ativos no Sustentabilidade para Todo Lado (Base RH 

Setembro/2013).

Estratégia e Governança  

da Sustentabilidade

Aumentar em 40% o número de voluntários  

no Programa Escola Brasil.

O Programa registrou 4.248 voluntários, o que representa 

crescimento de 40%, beneficiando 297 escolas parceiras.

Manter o número de voluntários participantes do PEB (4.248) 

e realizar 2 ações por escola parceira durante o ano (levar em 

conta quando a escola se torna parceira).  

Impactos positivos  

do banco na sociedade

Conceder 1.135 bolsas de estudos no exterior para 

estudantes universitários e professores por meio  

dos Programas Fórmula Santander (90 bolsas),  

Top Espanha (180 bolsas), Top China (100 bolsas),  

Top UK (20 bolsas), Top Luso (160 bolsas), Top Babson 

(15 bolsas), Ibero Graduação (500 bolsas) e Ibero 

Americana Jovem Pesquisa (70 bolsas).

Foram concedidas 1.273 bolsas de estudos no exterior 

para estudantes universitários e professores por meio  

dos Programas: Fórmula Santander (161 bolsas),  

Top Espanha (50 bolsas), Top China (97 bolsas), Top UK

(0 bolsas), Top Luso (150 bolsas), Top Babson (0 bolsas), 

Ibero Graduação (709 bolsas) e Ibero Americana  

Jovem Pesquisa (106 bolsas).

Conceder 1.660 bolsas de estudos no exterior para 

estudantes universitários e professores por meio dos 

Programas Fórmula Santander (100 bolsas), Top Espanha 

(100 bolsas), Top China (100 bolsas), Top Luso (160 bolsas), 

Ibero Graduação (1000 bolsas) e Ibero Americana Jovem 

Pesquisa (200 bolsas).

Impactos positivos  

do banco na sociedade

Negócios  

socioambientais

Manter a estratégia de reconhecer as boas práticas  

nos diversos segmentos de Pessoa Jurídica do Crédito 

Imobiliário do Programa Construção Sustentável.

O Programa já avaliou um total de 103 obras  

de 59 construtoras/incorporadoras com 20 placas 

concedidas desde o início do Programa.

Em 2013 foram avaliadas 11 novas obras de 5 clientes, 

das quais 2 placas foram concedidas.

Reconhecer as boas práticas nos diversos segmentos  

de Pessoa Jurídica do Crédito Imobiliário do Programa 

Construção Sustentável.

Negócios Sustentáveis
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TEMA/EIXO META 2013 STATUS RESULTADO META 2014 TEMA

Negócios  

socioambientais

Processo de revisão e redefinição  

de metas.

 Em 2013, a meta de redução do consumo de energia 

também foi redefinida, com compromissos até 2015. 

Principais iniciativas: instalação de retrofit de ar 

condicionado, troca de lâmpadas fluorescentes por LED e 

automatização de controles de ligamento e desligamento 

da iluminação nos prédios administrativos e agências.

Reduzir em 20% o consumo de energia até 2015,  

com base em 2011.

Impactos positivos  

do Banco na sociedade

Processo de revisão e redefinição  

de metas.

 Em 2013, a meta de emissões de GEEs foi redefinida, com 

compromissos até 2015. Principais resultados: Escopo 3: 

37% de redução em relação a 2011; Escopo 2: aumento 

do fator de emissão de carbono associado à energia 

devido ao maior uso de termelétricas na matriz energética, 

impactando negativamente o inventário de emissões.

Reduzir em 20% a emissão de CO2 até 2015,  

com base em 2011.

Impactos positivos  

do Banco na sociedade

 -  - Treinar 80% dos funcionários novos integrantes das equipes 

de análise de risco de crédito e de atendimento ao cliente  

do segmento Atacado em Risco Socioambiental.

Negócios 

Socioambientais;

Gestão de Pessoas

 -  -  - Realizar 2 Encontros com Fornecedores com o objetivo  

de engajar e instrumentalizar as empresas na prática  

dos princípios do Pacto Global.

Avaliação da cadeia  

de fornecedores;

Estratégia e Governança 

da Sustentabilidade

 -  -  - Disponibilizar conteúdo educativo online que oriente  

sobre práticas socioambientais para fornecedores diretos  

e indiretos no Canal do Fornecedor.

Avaliação da cadeia  

de fornecedores

 -  -  - Desenvolver e implementar o treinamento obrigatório 

Anticorrupção para todos os funcionários até dezembro  

de 2014.

Ética, integridade  

e conformidade

 -  -  - Implementar o Programa Corporativo Anticorrupção, 

contemplando plano de comunicação e sensibilização 

para áreas consideradas críticas.

Ética, integridade  

e conformidade

 -  -  - Implementar o Comitê Operacional de Compliance,  

que será responsável por analisar e aprovar códigos  

e políticas de compliance, que assegurem o controle  

e a gestão do risco reputacional e de aderência às normas, 

além de deliberar sobre assuntos relacionados casos  

de violação de conduta, quebra de políticas internas, 

denúncias e outros relacionados a temas de compliance,  

até dezembro de 2014.   

Ética, integridade  

e conformidade

METAS E COMPROMISSOS

META ATINGIDA

META EM ANDAMENTO

META NÃO ATINGIDA
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PROCESSO DE ELABORAÇÃO 
DO RELATÓRIO

 

6 MESES

FOI O TEMPO DE PRODUÇÃO  

DESTE RELATÓRIO

 

G4
É O MODELO GRI ADOTADO  

NESTE RELATÓRIO

UM RELATÓRIO PARA 
TODOS OS PÚBLICOS

O Relatório Anual (RA) 2013 é o principal documento do 

Santander Brasil sobre a estrutura, a gestão e o desempenho 

nos aspectos econômico, social e ambiental do Banco em 

2013. O documento substitui o RA 2012, lançado em abril 

de 2012.

O material foi produzido ao longo de cerca de seis meses, 

seguindo as diretrizes estabelecidas pela Associação Brasileira 

das Companhias Abertas (Abrasca), da norma AA1000SES 

(AA1000SES Stakeholder Engagement) e da Global 

Reporting Initiative (GRI). Com relação à GRI, o documento 

atende à modalidade “abrangente” e está de acordo com  

as diretrizes da GRI G4 e com o suplemento setorial voltado 

ao setor financeiro. G4-28 G4-29 G4-30 G4-32

Com o objetivo de tornar a publicação mais atrativa  

para os diferentes públicos de relacionamento do Banco 

(stakeholders), o conteúdo do RA 2013 traz mudanças 

relevantes na comparação com os anos anteriores, entre elas 

a preocupação de tornar os textos mais didáticos e diretos, 

fazendo uso, entre outros aspectos, de infográficos e artigos 

assinados por especialistas externos.

Outro desafio foi unir o Caderno de Indicadores  

de Sustentabilidade e o Relatório, possibilitando uma  

maior integração entre os indicadores sociais e ambientais 

com os econômicos, em linha com as diretrizes da GRI.

O levantamento das informações foi feito a partir  

de entrevistas e questionários com executivos de diferentes 

áreas do Banco, tendo como referência a nova matriz  

de materialidade definida em 2013, que aponta  

os temas mais relevantes da 

Organização e seus impactos para  

os diferentes públicos. G4-18

Para a construção da matriz, foi 

realizado um processo de consulta  

e entrevistas a executivos do Banco  

e a representantes de entidades de 

classe e Academia, além da análise  

de documentos sobre o setor financeiro, 

documentos anteriores e de outras 

instituições, sempre tendo como 

referência as diretrizes citadas.

O resultado da matriz de materialidade 

traz os temas de maior relevância para 

serem abordados no Relatório Anual  

e influencia nos processos de gestão  

de sustentabilidade, com indicadores 

comparáveis entre si e com outras 

organizações do setor bancário.

Em 2013, os temas mais relevantes 

(muito alta materialidade) apontados  

na matriz foram a geração de valor  

e performance econômica e os  

negócios socioambientais. Em seguida  

(alta materialidade), constam avaliação 

da cadeia de fornecedores; estratégia  

e governança da sustentabilidade; ética, 

integridade e conformidade; gestão  

de pessoas; impactos positivos do banco  

na sociedade; e relações com clientes  

e consumidores. G4-19

Dentro desses temas, estão destacadas, 

entre outras, as práticas relacionadas  

aos Princípios do Pacto Global, iniciativa 

da Organização das Nações Unidas 

(ONU) da qual o Banco é signatário 

desde 2007. Dessa forma, o Santander 

reafirma o compromisso de apoiar  

e difundir os princípios do Pacto.

A coleta dos indicadores foi realizada 

pela equipe de Finanças, que usa uma 

ferramenta própria para o relato, na 

qual dados e evidências são depositados 

para verificação e auditoria. Antes da 

coleta, foram realizadas reuniões de 

capacitação com as áreas sobre as novas 

diretrizes da GRI G4 e as mudanças nas 

informações para os aspectos materiais. 

O trabalho contou com mais de 40 

pessoas e permitiu reportar com mais 

clareza as informações relevantes.

As informações e os resultados 

divulgados abrangem as empresas  

que, até 31 de dezembro de 2013, 

pertenciam ao Santander Brasil.  

A relação completa está disponível  

nas Demonstrações Financeiras em  

www.santander.com.br/ri, seção  

Central de Resultados. Os dados 

referem-se ao período entre 1º  

de janeiro e 31 de dezembro, mas 

informações relevantes posteriores 

também foram abordadas. G4-17 G4-28

O Comitê Executivo foi responsável  

por analisar e validar os dados, 

informações e o projeto editorial  

do RA, o que inclui a decisão de contar 

com verificação externa. G4-33 G4-48

A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 

Independentes foi contratada para 

revisar os procedimentos utilizados  

pela administração do Santander para 

obtenção e compilação das informações 

e preparação dos indicadores GRI.  

O relatório de asseguração limitada  

dos auditores independentes pode ser 

encontrado na página 124 e 125. Além 

desse, o Sumário de Conteúdo GRI-G4 

para esta publicação está disponível nas 

páginas 126 a 137. G4-32 G4-33

Os indicadores que não estão  

no foco deste relatório continuam  

sendo monitorados e podem ser 

encontrados em www.santander. 

com.br/sustentabilidade.

Para esclarecer dúvidas ou enviar  

sugestões, entre em contato com 

relacoes.institucionais@santander. 

com.br. G4-31
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Quadro Matriz de Materialidade G4-27

Relações com clientes e consumidores
 è Rotulagem de produtos e serviços
 è Comunicações de marketing
 è Privacidade do cliente

Impactos positivos do banco na sociedade
 è Impactos econômicos indiretos
 è Comunidades locais

Avaliação da cadeia de fornecedores
 è Avaliação de fornecedores em práticas 
trabalhistas, ambientais, direitos humanos  
e sociedade

 è Trabalho forçado ou análogo ao escravo
 è Trabalho infantil

Estratégia e governança  
da sustentabilidade

 è Estratégia e análise
 è Governança
 è Engajamento

Ética, integridade e conformidade
 è Ética e integridade
 è Combate à corrupção
 è Conformidade (produtos e sociedade)
 è Mecanismos de queixas e reclamações 
(Práticas Trabalhistas e Direitos Humanos)

Gestão de Pessoas
 è Emprego
 è Treinamento e educação

Geração de valor e performance econômica
 è Desempenho econômico

Negócios Sustentáveis
 è Portfólio de produtos
 è Auditoria

Onde ocorre o impacto?

Dentro e fora da organização Fora da organização
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ÍNDICE REMISSIVO GRI

 ÍNDICE REMISSIVO GRI GERAL 

Conteúdo Geral Item Descrição Página RA / Anexo/ Resposta Razão para omissão Verificação externa Pacto Global

Estratégia e Análise G4-1 Mensagem do Presidente 8, 9 / - 124, 125

G4-2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades 24,49 / - 124, 125

Perfil Organizacional G4-3 Nome da organização 10 / - 124, 125

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços 10 / - 124, 125

G4-5 Localização da sede da organização 10 / - 124, 125

G4-6 Países em que a organização opera 10 / - 124, 125

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade 13 / - 124, 125

G4-8 Mercados atendidos 10 / - 124, 125

G4-9 Porte da organização 13 / - 124, 125

G4-10 Empregados 96 / 20 124, 125 Princípio 6

G4-11 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva 100% 124, 125 Princípio 3

G4-12 Fornecedores 99 / - 124, 125

G4-13 Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório 25, 51, 54 e 76 / - 124, 125

Compromisso com iniciativas externas G4-14 Aplicação do princípio da precaução 45 / - 124, 125

G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente  
de caráter econômico, ambiental e social que a organização subscreve  
ou endossa

http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Governanca/Paginas/
Compromissos.aspx 124, 125

G4-16 Participação em associações e/ou organismos nacionais/internacionais  
de defesa

http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Governanca/Paginas/
Participacao-em-Foruns.aspx

124, 125

Aspectos Materiais Identificados e Limite G4-17 Estrutura operacional da organização 123 / - 124, 125

G4-18 Processo de definição do conteúdo do relatório 123 / -  
O processo de definição dos limites dos aspectos materiais 
também contou com uma reunião interna com as áreas CFO, 
Sustentabilidade e comunicação.

124, 125

G4-19 Aspectos relevantes identificados no processo de definição do conteúdo do relatório 123, índice remissivo / - 124, 125

G4-20 Limite do aspecto material dentro da organização 123 / - 124, 125

G4-21 Limite do aspecto material fora da organização 123 / - 
Aspectos relevantes por grupo de stakeholders:

-  Fornecedores: Avaliação de Fornecedores (inclui temas 
ambiental, de direitos humanos, sociedade, práticas trabalhistas, 
trabalho infantil, trabalho forçado ou análogo ao escravo); 
Desempenho Econômico; e Auditoria.

-  Sociedade em geral: Impactos Econômicos Indiretos; 
Comunidades Locais; e Avaliação de Fornecedores.

-  Clientes: Treinamento e Educação; Conformidade Social e do 
Produto; Rotulagem de Produtos e Serviços; Comunicações de 
Marketing; Privacidade de Clientes; Portfólio de Produtos; e 
Auditoria.

-  Acionistas: Desempenho Econômico; e Conformidade Social e 
do Produto.

-  Órgãos Reguladores / Ministério Público: Combate à Corrupção; 
e Conformidade Social e do Produto.

-  Colaboradores/Terceiros: Mecanismos de Queixas e Reclamações; 
Treinamento e Educação; e Emprego.

- Sindicatos: Emprego.

124, 125

G4-22 Reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores -/- 
A adoção da nova versão das diretrizes afeta a comparabilidade 
de dados, que são identificadas em nota nos indicadores afetados.

124, 125

G4-23 Mudanças significativas de escopo e limite de Aspecto -/- 
Não houve mudaças significativas em relação a escopo e limite 
com relação ao ano anterior.

124, 125
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ÍNDICE REMISSIVO GRI

 ÍNDICE REMISSIVO GRI GERAL 

Conteúdo Geral Item Descrição Página RA / Anexo/ Resposta Razão para omissão Verificação externa Pacto Global

Engajamento de Stakeholders G4-24 Lista de stakeholders engajados pela organização. -/- 
Foram consultados stakeholders de grupos chave externos, 
representados pelas entidades: ABRAPP, Instituto Ethos, 
FEBRABAN e UFRJ e realizada uma enquete no site do Santander 
com 21 respondentes de diversos públicos. Foram também 
realizadas consultas com líderes internos, com o Conselho de 
Administração e as áreas de Gestão Integral de Gastos, Risco 
Socioambiental, RH Relações Sindicais e Previdência, Relações com 
Investidores e Qualidade e Gestão da Experiência do Cliente

124, 125

G4-25 Base de identificação para a seleção de stakeholders que irá engajar. -/- 
Os stakeholders considerados no engajamento foram identificados 
e definidos pela equipe do Santander com apoio da consultoria 
contratada para assessoria na elaboração do RA, a base de 
escolha foi o conhecimento desses stakeholders sobre questões de 
sustentabilidade e do setor financeiro, bem como relacionamento, 
influência e interesse em relação ao Santander.

124, 125

G4-26 Abordagem de engajamento de stakeholders -/- 
Especificamente para o relatório 2013 foram realizadas consultas 
com público interno e externo. A abordagem foi por meio de 
entrevistas estruturadas, realizadas individualmente, nas quais os 
representantes dos grupos de stakeholders entrevistados puderam 
contribuir com suas opiniões em relação aos temas relevantes para 
o Santander e setor, assim como expectativas de tratamento 
destes temas. Foi também realizada uma enquete no site do 
Santander.

124, 125

G4-27 Principais temas e interesses levantados durante o envolvimento de partes interessadas 123/- 124, 125

Perfil do relatório G4-28 Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as informações apresentadas. 123/- 124, 125

G4-29 Data do relatório anterior mais recente (se houver) 122/- 124, 125

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.) 122/- 124, 125

G4-31 Dados para contato de perguntas relativas ao relatório 123/- 124, 125

G4-32 Opção “de acordo” escolhida pela organização Sumários do Conteúdo GRI 
Referência ao Relatório de Verificação Externa

122, 123, 124 e 127 /-
124, 125

Assurance G4-33 Verificação Externa 124 e 126/- 124, 125

Governança Estrutura e composição da governança G4-34 Estrutura de governança da organização 30, 33 e 34/- 124, 125

G4-35 Responsabilidade para questões econômicas, ambientais e sociais do mais alto órgão  
de governança

31, 34/-
124, 125

G4-36 Nomeação de cargos com responsabilidades sobre questões econômicas, ambientais  
e sociais 

33/-
124, 125

G4-37 Consulta e /ou canal de comunicação entre os stakeholders sobre questões econômicas, 
sociais e ambientais

36/-
124, 125

G4-38 Composição do mais alto órgão de governança e os comitês 31, 33 e 34/- 124, 125

G4-39 Presidência do mais alto órgão de governança 28/- 124, 125

G4-40 Qualificação dos membros do mais alto órgão de governança e de suas comissões 30 e 31/- 124, 125

G4-41 Processos para garantir a prevenção e gestão de conflitos de interesse 28, 30 e 37/- 124, 125

Papel do mais alto órgão de 
governança para definição de 
propósito,  objetivos, valores e 
estratégia

G4-42 Papel do mais alto órgão de governança em relação a impactos econômicos, ambientais  
e sociais

29/-

124, 125

Competência e avaliação de 
desempenho do mais alto órgão de 
governança

G4-43 Medidas para desenvolver e melhorar o conhecimento coletivo de temas econômicos, 
ambientais e sociais do mais alto órgão de governança

31/-
124, 125

G4-44 Processos de avaliação de desempenho do mais alto órgão de governança 30/- Dado confidencial por se tratar  
de informação estratégica

124, 125

Papel do mais alto órgão de 
governança na Gestão de Riscos

G4-45 Papel do mais alto órgão de governança na identificação e gestão de impactos, riscos  
e oportunidades econômicos, ambientais e sociais

29; 30/-
124, 125

G4-46 Papel do mais alto órgão de governança nos processos de gestão de risco para temas 
econômicos, ambientais e sociais

29; 30/-
124, 125

G4-47 Frequência com que o mais alto órgão de governança faz a revisão de impactos 
econômicos, ambientais e sociais

Os processos variam de acordo com a relevância dos casos  
e, se necessário, são levados aos comitês de assessoramento  
do Conselho de Administração. Quando o tema refere-se à 
comunicação ao mercado, recorre-se ao Comitê de Divulgação.

124, 125
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ÍNDICE REMISSIVO GRI

 ÍNDICE REMISSIVO GRI GERAL 

Conteúdo Geral Item Descrição Página RA / Anexo/ Resposta Razão para omissão Verificação externa Pacto Global

Governança Papel do mais alto órgão de 
governança na elaboração do 
Relatório de Sustentabilidade

G4-48 Comissão ou função de mais alto nível que analisa e aprova formalmente o relatório  
de sustentabilidade da organização

123/-
124, 125

Papel do mais alto órgão de 
governança na avaliação de 
desempenho econômico, social e 
ambiental

G4-49 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao mais alto órgão  
de governança.

31/-
124, 125

G4-50 Natureza e número total de questões críticas que foram comunicados ao mais alto  
órgão de governança 

 - / - Dado confidencial por se tratar  
de informação estratégica

124, 125

Remuneração e incentivos G4-51 Remuneração para o mais alto órgão de governança e executivos seniores e se os critérios 
de desempenho da política de remuneração aplicam-se aos objetivos econômicos, 
ambientais e sociais.

Pg. 73 - DFs 
A Reunião do Conselho de Administração do Banco realizada em 
27 de fevereiro de 2013, aprovou, conforme recomendação 
favorável do Comitê de Remuneração e Nomeação a proposta de 
remuneração global dos administradores (Conselho de 
Administração e Diretoria Executiva) para o exercício de 2013, no 
montante de até R$300.000, abrangendo a remuneração fixa, 
variável e baseada em ações e demais benefícios. A proposta foi 
aprovada em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em 29 
de Abril de 2013.

124, 125

G4-52 Processo para determinar a remuneração. 31/- 124, 125

G4-53 Opiniões dos stakeholders em relação a remuneração -/- O Santander aborda o assunto na Pesquisa 
de Engajamento realizada duas vezes ao ano 
com funcionários, mas não divulga os 
resultados por serem dados estratégicos

124, 125

G4-54 Relação entre a remuneração do indivíduo mais bem pago da organização e o total  
de remuneração média anual para todos os funcionários 

-/- Dado confidencial por se tratar  
de informação estratégica

124, 125

G4-55 Proporção de aumento na remuneração total anual do indivíduo mais bem pago  
e a mediana do aumento percentual anual para todos os funcionários

-/- Dado confidencial por se tratar  
de informação estratégica

124, 125

Ética e integridade G4-56 Descreva os valores da organização, princípios, padrões e normas como códigos  
de conduta e de ética.

36/- 
Valores: http://www.santander.com/csgs/Satellite/
CFWCSancomQP01/pt_BR/Corporativo/Valores.html (O Santander 
Brasil segue os valores do Grupo Santander, portanto não há um 
link do Santander Brasil com essas informações)

124, 125

Princípio 10

G4-57 Mecanismos internos e externos em busca de aconselhamento sobre o comportamento 
ético e legal

38 e 39 / 8 a 10, 30 a 32
124, 125

Princípio 10

G4-58 Mecanismos internos e externos adotados pela organização para comunicar preocupações 
em torno de comportamentos não éticos ou incompatíveis com a legislação

38/-
124, 125

Princípio 10

 ÍNDICE REMISSIVO GRI ESPECÍFICO 

Categoria Aspecto Material (G4-19) Tema Material DMA / Indicador Página RA / Anexo/ Resposta Razão para omissão Verificação externa Pacto Global

Econômico Desempenho econômico Geração de Valor e 
Performance 
Econômica

DMA Desempenho Economico 52 a 69 / 14;15 124, 125

EC1 - Valor econômico direto gerado e distribuído 52 a 69 / 16 
A distribuição de valor adicionado pode ser encontrada nas páginas 21 
a 23 das Demonstrações Financeiras.  

124, 125

EC2 - Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização 
em decorrência de mudanças climáticas

110;111 / 16 Dado não disponível, não quantifica os riscos 
decorrentes das mudanças climáticas

124, 125
Princípio 7

NA - Não é material EC3 - Cobertura das obrigações previstas no plano de pensão de benefício da organização -/- Apesar de fazer parte de um aspecto material, 
esse indicador não será relatado pois as suas 
informações não foram consideradas relevantes 
pelos stakeholders consultados para definição 
do conteúdo do RA2013

124, 125

EC4 - Assistência financeira recebida do governo -/- Apesar de fazer parte de um aspecto material, 
esse indicador não será relatado pois as suas 
informações não foram consideradas relevantes 
pelos stakeholders consultados para definição 
do conteúdo do RA2013 

124, 125

Impactos Econômicos 
Indiretos

Impactos Positivos 
do Banco na 
Sociedade

DMA - Impactos Econômicos Indiretos 110 / 22;23 124, 125

EC7 - Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos 80 / 23 a 29 Dado não disponível, não são realizados estudos 
de avaliação de impactos

124, 125

EC8 - Impactos econômicos indiretos significativos, inclusive a extensão dos impactos - / 23 a 29 Dado não disponível, não são realizados estudos 
de avaliação de impactos

124, 125
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 ÍNDICE REMISSIVO GRI ESPECÍFICO 

Categoria Aspecto Material (G4-19) Tema Material DMA / Indicador Página RA / Anexo/ Resposta Razão para omissão Verificação externa Pacto Global

Ambiental Avaliação Ambiental de 
Fornecedores

Avaliação da Cadeia 
de Fornecedores

DMA - Avaliação de Fornecedores 38;39;99 / 4 a 6 124, 125

EN32 - Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais - / 6 124, 125 Princípio 8

EN33 - Impactos ambientais negativos significativos reais e potenciais na cadeia de fornecedores 
e medidas tomadas a esse respeito

- / 6
124, 125

Princípio 8

Práticas trabalhistas Emprego Gestão de Pessoas DMA - Emprego - / 17 124, 125

LA1 - Número total e taxas de novas contratações de empregados e rotatividade de empregados 
por faixa etária, gênero e região

- / 20;21
124, 125

Princípio 6

LA2 - Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos  
a empregados temporários ou em regime de meio período, discriminados por unidades 
operacionais importantes da organização

- / 20
124, 125

LA3 - Taxas de retorno ao trabalho e retenção após uma licença maternidade/paternidade, 
discriminadas por gênero

- / 21
124, 125

Princípio 6

Treinamento e educação Gestão de Pessoas DMA - Treinamento e educação - / 49 a 53 124, 125

LA9 - Número médio de horas de treinamento por ano por empregado, discriminado por  
gênero e categoria funcional

- / 51
124, 125

Princípio 6

LA10 - Programas de gestão de competências e aprendizagem contínua que contribuem  
para a continuidade da empregabilidade dos empregados em período de preparação para  
a aposentadoria

- / 52 
Não houve programa de preparação para Aposentadoria em 2013. 124, 125

LA11 - Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho 
 e de desenvolvimento de carreira, discriminado por gênero e categoria funcional

- / 52
124, 125

Princípio 6

Avaliação de Fornecedores em 
Práticas Trabalhistas

Avaliação da Cadeia 
de Fornecedores

DMA- Avaliação de Fornecedores em Práticas Trabalhistas 24 / 4 a 6 124, 125

LA14 - Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos  
a práticas trabalhistas

- / 6
124, 125

LA15 - Impactos negativos significativos reais e potenciais para as práticas trabalhistas  
na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito

- / 6
124, 125

Mecanismos de Queixas e 
Reclamações Relacionadas a 
Práticas Trabalhistas

Ética e Integridade  
e Conformidade

DMA - Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Práticas Trabalhistas - / 30;32 124, 125

LA16 - Número de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas registradas, 
processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal

- / 32
124, 125

Direitos Humanos Trabalho infantil Avaliação da Cadeia 
de Fornecedores

DMA - Trabalho infantil - / 4;5 124, 125

HR5 - Operações e fornecedores identificados como de risco para a ocorrência de casos de 
trabalho infantil e medidas tomadas para contribuir para a efetiva erradicação do trabalho infantil

- / 6
124, 125

Princípio 5

Trabalho Forçado ou Análogo 
ao Escravo

Avaliação da Cadeia 
de Fornecedores

DMA - Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo - / 4;5 124, 125

HR6 - Operações e fornecedores identificados como de risco significativo para a ocorrência  
de trabalho forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas para contribuir para a eliminação 
de todas as formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo

- / 6
124, 125

Princípio 4

Avaliação de Fornecedores em 
Direitos Humanos

Avaliação da Cadeia 
de Fornecedores

DMA - Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos 99 / 4 a 6 124, 125

HR10 - Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relacionados  
a direitos humanos

- / 6
124, 125

Princípio 2

HR11 -Impactos negativos significativos reais e potenciais em direitos humanos na cadeia  
de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito

- / 6
124, 125

Princípio 2

Mecanismos de Queixas e 
Reclamações Relacionadas a 
Direitos Humanos

Ética e Integridade  
e Conformidade

DMA - Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Direitos Humanos - / 30;32 124, 125

HR12 - Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos em direitos humanos 
registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal

- / 32
124, 125

Princípio 1, 2
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 ÍNDICE REMISSIVO GRI ESPECÍFICO 

Categoria Aspecto Material (G4-19) Tema Material DMA / Indicador Página RA / Anexo/ Resposta Razão para omissão Verificação externa Pacto Global

Sociedade Comunidades Locais Impactos Positivos 
do Banco na 
Sociedade

DMA - Comunidades Locais 79 / 46;47
124, 125

NA - Não é material SO1 - Percentual de operações com programas implementados de engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e desenvolvimento local

-/- Apesar de fazer parte de um aspecto material, 
esse indicador não será relatado pois as suas 
informações não foram consideradas relevantes 
pelos stakeholders consultados para definição 
do conteúdo do RA2013

124, 125

Princípio 1

SO2 - Operações com impactos negativos significativos reais e potenciais nas comunidades locais -/- Apesar de fazer parte de um aspecto material, 
esse indicador não será relatado pois as suas 
informações não foram consideradas relevantes 
pelos stakeholders consultados para definição 
do conteúdo do RA2013

124, 125

Impactos Positivos 
do Banco na 
Sociedade

FS13 - Pontos de acesso em áreas pouco populosas ou em desvantagem econômica por tipo 79 / 47 124, 125

FS14 - Iniciativas para melhorar o acesso de pessoas com deficiências aos serviços financeiros 97 / 48 124, 125

Combate à Corrupção Ética e Integridade  
e Conformidade

DMA - Combate à Corrupção - / 7;8 124, 125

SO3 - Número total e percentual de operações submetidas a avaliações de riscos relacionados  
à corrupção e os riscos significativos identificados

- / 8 Dado faltante não monitorado
124, 125

Princípio 10

SO4 - Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate à corrupção 96;99 / 9 Dado faltante não monitorado 124, 125 Princípio 10

SO5 -Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas - / 9 124, 125 Princípio 10

Conformidade - Sociedade Ética e Integridade  
e Conformidade

DMA - Conformidade - Sociedade - / 12 Dados faltantes não disponíveis 124, 125

SO8 - Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias 
aplicadas em decorrência da não conformidade de leis e regulamentos

- / 13
124, 125

Avaliação de Fornecedores em 
Impactos na Sociedade

Avaliação da Cadeia 
de Fornecedores

DMA - Avaliação de Fornecedores em Impactos na Sociedade 24 / 4 a 6 124, 125

SO9 - Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a impactos 
na sociedade

- / 6
124, 125

SO10 - Impactos negativos significativos reais e potenciais da cadeia de fornecedores  
na sociedade e medidas tomadas a esse respeito

- / 6;7
124, 125

Produtos Rotulagem de produtos e 
serviços

Relações com 
clientes e 
consumidores

Rotulagem de produtos e serviços - / 42;43 124, 125

PR3 - Tipo de informações sobre produtos e serviços exigidas pelos procedimentos  
da organização referentes ainformações e rotulagem de produtos e serviços e percentual  
de categorias significativas sujeitas a essas exigências

-/42, 43 Dados faltantes não monitorados
124, 125

PR4 - Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários 
relativos a informações e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultados

- / 43
124, 125

PR5 - Resultados de pesquisas de satisfação do cliente - / 43;44 124, 125

FS15 - Políticas para o bom desenvolvimento e venda de produtos e serviços financeiros - / 44;45 124, 125

FS16 - Iniciativas para melhorar a educação financeira por tipo de beneficiário - / 45 124, 125

Comunicações de marketing Relações com 
clientes e 
consumidores

Comunicações de marketing - / 10 Dados faltantes não disponíveis 124, 125

PR6 - Venda de produtos proibidos ou contestados 37 / 11 124, 125

PR7 - Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários 
relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, 
discriminados por tipo de resultados

- / 11
124, 125

Privacidade do Cliente Relações com 
clientes e 
consumidores

Privacidade do Cliente 38 / 40;41 Dados faltantes não disponíveis 124, 125

PR8 - Número total de queixas comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de dados 
de clientes

38 / 41
124, 125

Privacidade do Cliente Ética e Integridade e 
Conformidade

Conformidade - / 12;13 Dados faltantes não disponíveis 124, 125

PR9-Valor monetário de multas significativas aplicadas em razão de não conformidade com leis  
e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços

- / 13
124, 125
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ÍNDICE REMISSIVO GRI

 ÍNDICE REMISSIVO GRI ESPECÍFICO 

Categoria Aspecto Material (G4-19) Tema Material DMA / Indicador Página RA / Anexo/ Resposta Razão para omissão Verificação externa Pacto Global

Suplemento 
Financeiro

Portfólio de produtos Negócios 
Sustentáveis / 
Estratégia e 
Governança da 
Sustentabilidade

Portfólio de produtos - / 33;34;35 124, 125

FS1 - Políticas com componentes socioambientais específicos aplicadas às linhas de negócios 45 / 33;34 124, 125

FS2 - Procedimentos para avaliação e classificação de riscos socioambientais nas linhas  
de negócios

45 / 34;35
124, 125

FS3 - Processos para o monitoramento da implantação por parte do cliente do cumprimento  
de exigências socioambientais incluídas em contratos ou transações

- / 36
124, 125

FS4 - Processo(s) para melhorar a competência do pessoal na implantação das políticas  
e procedimentos socioambientais aplicados nas linhas de negócios

- / 37
124, 125

FS5 - Interações com clientes/investidas/parceiros comerciais em relação a riscos e oportunidades 
ambientais e sociais

75;99 / 37
124, 125

FS6 - Porcentagem  da carteira de clientes por região, tamanho e setor - / 38 
O Santander define 14 setores críticos que tem potencial de causar 
impacto social e ambiental, não define regiões.

124, 125

FS7 - Valor monetário dos produtos e serviços criados para proporcionar um benefício social 
específico para cada linha de negócios, divididos por finalidade

79 / 39 Dado faltante confidencial por se tratar  
de informação estratégica

124, 125

FS8 - Valor monetário dos produtos e serviços criados para proporcionar um benefício ambiental 
específico para cada linha de negócios, divididos por finalidade

- / 39 Dado faltante confidencial por se tratar  
de informação estratégica

124, 125

Auditoria Negócios 
Sustentáveis

Auditoria - / 2;3 124, 125

FS9 - Abrangência e frequência das auditorias para avaliar a implementação de políticas 
socioambientais, e procedimentos de avaliação de riscos

- / 3
124, 125

Categoria Aspecto Não Material Tema Material DMA / Indicador Página RA / Anexo/ Resposta Razão para omissão Verificação externa Pacto Global

Ambiental Materiais NA - Não é material EN1 - Materiais usados, discriminados por peso ou volume 114 / - 124, 125 Princípio 7, 8

Energia NA - Não é material EN3 - Consumo de energia dentro da organização 114 / - 124, 125 Princípio 7, 8

EN6 - Redução do consumo de energia 113 / - 124, 125 Princípio 8, 9

Água NA - Não é material EN10 - Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada 114 / - 124, 125 Princípio 8

Emissões NA - Não é material EN15 - Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1) 114 / 53 124, 125 Princípio 7, 8

EN16 - Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia 
(Escopo 2)

114 / 53
124, 125

Princípio 7, 8

EN17 - Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 3) 114 / 53 124, 125 Princípio 7, 8

EN20 - Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio - / 53 124, 125

Efluentes e resíduos NA - Não é material EN23 - Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição 114 / - 124, 125 Princípio 8

Transporte NA - Não é material EN30 - Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte de produtos e outros bens  
e materiais usados nas operações da organização, bem como do transporte de seus empregados

115 / -
124, 125

Princípio 8

Práticas trabalhistas Diversidade e Igualdade de 
Oportunidade

NA - Não é material LA12 - Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de empregados 
por categoria funcional, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores  
de diversidade

- / 19 Dado não material
124, 125

Princípio 6

Direitos Humanos Não discriminação NA - Não é material HR3 - Número total de casos de discriminação e medidas corretivas tomadas 39 / - 124, 125 Princípio 6

Produtos Saúde e Segurança do cliente NA - Não é material PR1 - Percentual de categorias de produtos e serviços significativas para as quais são avaliados 
impactos na saúde e segurança buscando melhorias

100 / -
124, 125

Suplemento 
Financeiro

Participação ativa NA - Não é material FS11 - Percentual de ativos sujeitos à triagem ambiental ou social, positiva e negativa. - / 39
124, 125

NA: não se aplica
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GLOSSÁRIO

Créditos de Carbono: São certificados emitidos para uma empresa ou 

organização que reduziu a sua emissão de gases do efeito estufa (GEEs). Os 

geradores de crédito de carbono podem vendê-los a empresas que excederam a 

sua meta de emissões ou que querem voluntáriamente compensar suas emissões. 

O mercado de carbono é um mecanismo para incentivar e coordenar a redução  

de emissões de GEE. 

Escopo 1 de Emissões de CO2: Emissões realizadas de forma direta pela operação 

da empresa, em atividades como geradores, queima de combustíveis, frota móvel, 

extintores e ar condicionado. 

Escopo 2 de Emissões de CO2: Emissões realizadas de forma indireta pela 

operação da empresa, derivada do consumo de energia comprada da grade  

do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Escopo 3 de Emissões de CO2: Emissões indiretas decorrentes da atividade  

da empresa, porém de fontes que não pertencem ou não são controladas pela 

empresa. São o caso, por exemplo, das emissões das viagens aéreas a serviço  

e as emissões da produção de papel e de outros materiais utilizados na operação 

da empresa.

Fundos de Private Equity: Também conhecidos como Fundos de Investimentos 

em Participações. Investem geralmente em empresas de capital fechado e fazem 

aportes à sua gestão para tentar valorizar a companhias no médio prazo e vender  

a posição com lucros.  

Índice de Basileia: Mostra a relação entre os empréstimos concedidos e o nível  

de capital próprio do Banco. O Banco Central exige um Índice de Basileia mínimo 

de 11%, o que significa que a instituição financeira precisa ter ao menos  

R$ 11 de capital próprio para cada R$ 100 emprestados. 

Índice de Cobertura: Apresenta a razão entre as provisões de crédito realizadas 

por um banco e o saldo da sua carteira em atraso. Um Índice de Cobertura  

de 180% mostra que a instituição tem R$ 1,80 real provisionado para cada  

R$ 1 real em atraso. 

Índice de Cobertura: É obtido por meio da divisão do saldo de provisão para 

créditos de liquidação duvidosa pelo saldo das operações vencidas há mais de  

90 dias. Um Índice de Cobertura de 180% significa que para cada R$ 1,00  

em atraso superior a 90 dias, o Banco tem R$ 1,80 provisionado.

Índice de Eficiência: É a divisão das despesas gerais pelas receitas da companhia. 

Um Índice de Eficiência de 45%, por exemplo, indica que uma um banco 

consegue gerar R$ 100 de receitas a cada R$ 45 gastos com despesas. Quanto 

menor o Índice, mais eficiente a empresa. 

Índice de Recorrência: Consiste da razão entre as receitas com comissões (tarifas 

e prestação de serviços) e as despesas gerais do Banco. Um Índice de Recorrência 

de 70% sinaliza que a empresa consegue arcar com 70% de suas despesas  

só com essa linha de receitas.   

Margem Financeira Bruta: Mostra a diferença entre as receitas e as despesas 

oriundas da atividade de intermediação financeira (para mais informações sobre 

intermediação financeira, consulte o infográfico na página 15). A conta não 

considera as provisões de crédito nas despesas de intermediação financeira.

PABs (Pontos de Atendimento Bancário): Unidade de atendimento instalada 

em ambiente interno de entidade da administração pública ou de empresa privada. 

Está sempre subordinada a uma agência no mesmo município. Pode ter horário  

de atendimento diferenciado.

PDD: São as provisões de crédito de liquidação duvidosa ou Provisões para 

Devedores Duvidosos.  

Provisões: São reservas feitas pelos bancos para amortecer as perdas esperadas 

em períodos futuros, seja com inadimplência ou matérias jurídicas, como processos 

de natureza trabalhista ou cível.

Resultado de Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa: Mostra  

a diferença entre as despesas com provisões de crédito e as receitas obtidas  

com a atividade de recuperação de créditos em atraso. 

ROAE: O ROAE, ou Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio, é uma medida  

de rentabilidade. Consiste da divisão do lucro líquido pelo PL médio apurado  

no mesmo período. Mostra, portanto, quanto a empresa consegue gerar lucro 

sobre o capital dos acionistas.

O OBJETIVO DESTA SEÇÃO É OFERECER AO LEITOR UM DETALHAMENTO DOS 14 ASPECTOS CLASSIFICADOS COMO 

MATERIAIS NA NOVA MATRIZ DE RELEVÂNCIA DO SANTANDER BRASIL, REALIZADA NO ÚLTIMO ANO. O TEXTO BUSCA 

RESPONDER POR QUE OS ASPECTOS SÃO RELEVANTES E QUAIS SÃO AS FORMAS DE GESTÃO, AS PRÁTICAS E OS 

COMPROMISSOS DO BANCO A RESPEITO.

2. AUDITORIA EM RISCO 

SOCIOAMBIENTAL 

4. AVALIAÇÃO  

DE FORNECEDORES

8. COMBATE  

À CORRUPÇÃO  

11. COMUNICAÇÕES  

DE MARKETING 

13. CONFORMIDADE 

SOCIAL E DO PRODUTO

15. DESEMPENHO 

ECONÔMICO 

 

18. EMPREGO

22. IMPACTOS 

ECONÔMICOS 

INDIRETOS

30. MECANISMO  

DE QUEIXAS  

E RECLAMAÇÕES

33. PORTFÓLIO  

DE PRODUTOS

40. PRIVACIDADE  

DE CLIENTES

42. ROTULAGEM  

DE PRODUTOS  

E SERVIÇOS 

46. COMUNIDADES 

LOCAIS

49. TREINAMENTO  

E EDUCAÇÃO

53. INVENTÁRIO 2013

ANEXO
Detalhamento do conteúdo GRI



Mecanismos de avaliação da abordagem 
de gestão

O resultado do trabalho de auditoria é comunicado  

ao Comitê Executivo do Banco, que inclui o responsável 

da área auditada, por meio de envio de relatório. Caso 

haja recomendações de melhoria nos processos, cabe  

à área responsável pelo assunto implantar e solucionar  

os pontos. 

Indicadores relacionados

Abrangência e frequência das auditorias para  

avaliar a implementação de políticas socioambientais, 

e procedimentos de avaliação de riscos G4-FS9

O trabalho é realizado com frequência anual por  

auditores internos do Banco, por meio de uma amostra 

aleatória de clientes que fazem parte de 14 setores 

considerados de maior ênfase socioambiental1, com 

limites ou risco de crédito superior a R$ 1 milhão  

e que fazem parte do Atacado trocar independentemente  

de sua localização geográfica.

Esses clientes preenchem o Questionário de Risco 

Socioambiental, que é analisado pela equipe de Risco 

Socioambiental. O foco da prática atual são as potenciais 

consequências diretas e indiretas das atividades dos 

clientes como redução do fluxo de caixa, perda  

de ativos, risco de imagem, risco à saúde pública, perda  

de ecossistemas naturais. Além disso, há uma Política  

de Risco Socioambiental específica para o segmento  

de armamentos, que define critérios para clientes  

que atuam nesse setor. Financiamentos de projetos  

na modalidade Project Finance estão sujeitos a uma 

análise específica e enquadramento aos Princípios  

do Equador. A aceitação de novos clientes no segmento 

Atacado também passa por uma análise socioambiental,  

realizada pela área de Compliance/UPLD (Unidade  

de Prevenção a Lavagem de Dinheiro).

AUDITORIA EM RISCO 
SOCIOAMBIENTAL

Relevância, impactos e mecanismos de controle  
do aspecto

A adoção de auditoria na análise de Risco Socioambiental (RSA) é aspecto 

material para o Santander porque fortalece os processos do Banco, aprimora  

a gestão do risco e garante o cumprimento de políticas internas e exigências 

regulatórias ou de acordos internacionais. Uma análise de RSA robusta é essencial 

para o objetivo do Santander Brasil de promover negócios sustentáveis.

Os principais impactos positivos relacionados a esse aspecto são melhoria  

do processo, cumprimento de políticas internas e de reguladores externos  

e informação dos principais aspectos à alta direção do Banco. Inversamente,  

a ausência de uma auditoria eficaz enfraquece a governança do tema,  

o que torna os processos internos mais sujeitos à perda de eficiência  

e expõe o Banco a riscos regulatórios. 

Para monitorar esse aspecto, o Banco adota um processo de verificação  

do cumprimento das políticas internas e de exigências regulatórias. Com essa 

finalidade, realiza testes com amostras aleatórias; entrevista funcionários;  

e faz recomendações para melhorias. 

O tema é conduzido pela Diretoria Executiva de Auditoria.

Políticas e compromissos

A realização dos trabalhos de auditoria de crédito nas carteiras segue  

as diretrizes das normas internas  sobre a avaliação de riscos de crédito,  

que inclui a avaliação do risco socioambiental para determinados clientes.  

As referências utilizadas para o desenvolvimento das normas internas  

são as Políticas Socioambientais do Grupo Santander.

Em 2013, o Banco comprometeu-se a realizar auditoria nas áreas  

de Corporate e Global Banking & Markets, do Atacado.

1.  Os 14 setores são: 1. Agricultura e pecuária; 2. Coleta, tratamento, reciclagem e disposição de resíduos sólidos domésticos, industriais e hospitalares; 3. Construção civil;  
4. Construtora e incorporadora; 5. Geração, transmissão e distribuição de energia; 6. Hospital e laboratório; 7. Indústria; 8. Prospecção, exploração de petróleo ou gás natural; distribuidor 
e postos de combustíveis; 9. Madeireira, serraria, desdobramento, movelaria e comércio; 10. Metalurgia, siderurgia, ferro-gusa e galvanoplastia; 11. Mineração; 12. Pesca e aquicultura; 
13. Transporte, terminais, exceto de passageiros, e depósitos; 14. Uso da diversidade biológica, silvicultura e subprodutos florestais.
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 èDireitos humanos - Trabalho forçado ou analago  

ao escravo, trabalho infantil, falta de ética e corrupção.

 èPráticas trabalhistas - Risco de acidentes laborais  

e falta de treinamento.

Políticas

O processo de contratação dos fornecedores que pretendem 

realizar negócios com o Banco é instruído por documentos 

que, entre outros, incluem temas como a não utilização  

de mão de obra infantil e análoga à escrava; princípios de 

direitos humanos; direitos do trabalho; proteção ambiental; 

práticas contra a corrupção; e disseminação de boas práticas. 

Política de Homologação: Tem o objetivo de 

regulamentar os procedimentos necessários para 

cadastramento e homologação de fornecedores. Define 

fornecedores de alto impacto como aqueles que têm 

risco ou impacto nos negócios do Santander. Também 

detalha os tipos de análise técnica básica que serão 

realizadas dentro do critério “Responsabilidade Social 

Corporativa”. Este critério tem como referência o Pacto 

Global da ONU (direitos humanos, trabalho, meio 

ambiente, contra a corrupção), do qual o Banco  

é signatário. As diretrizes dessa política, disponível apenas 

internamente, foram definidas pelo Grupo Santander. 

Política de Relacionamento com Fornecedores:  

Aborda princípios de direitos humanos; direitos  

do trabalho; proteção ambiental; combate à corrupção;  

e ética profissional, que devem ser respeitados por  

todos os fornecedores do Banco, promovendo os dez 

princípios do Pacto Global. Outras referências para  

essa política são a legislação vigente, e direcionadores  

de padrões de desempenho social, ambiental  

e éticos assumidos pelo Banco, como ISE (Índice  

de Sustentabilidade Empresarial), GRI (Global Reporting 

Initiative) e Cadastro Empresa Pró-Ética.

Compromissos

O Santander Brasil é signatário de dois compromissos  

que orientam o relacionamento ético e transparente  

com fornecedores: o Cadastro Empresa Pró-Ética  

e o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra Corrupção.

Mecanismos de controle e avaliação

Com o objetivo de evitar o risco de ocorrências, 

o Banco condiciona a contratação de fornecedores  

a uma avaliação de várias etapas e à concordância  

com itens de responsabilidade socioambiental  

e de direitos humanos e ética.  

Considerando processos de concorrência, o primeiro  

passo ocorre quando  o fornecedor aceita o anexo  

da RFQ (Request for Quotation - Solicitação de Cotação). 

Nos casos em que não há concorrência, o processo  

é direcionado para a etapa de homologação. Neste processo 

os fornecedores são avaliados quanto a aspectos técnicos, 

administrativos, legais e socioambientais.

O Banco possui um Índice de Qualificação  

de Fornecedores (IQF) que é aplicado para serviços  

de alto impacto, como tecnologia, segurança,  

logística e Call Center. Desde o primeiro semestre  

de 2013, todos os fornecedores contratados  

passam por um processo de consulta junto  

à CGU. 

AVALIAÇÃO  
DE FORNECEDORES

Relevância

O aspecto de avaliação de fornecedores para questões ambientais, 

trabalhistas, de direitos humanos, de sociedade e ética, que fica sob 

responsabilidade da Superintendência Executiva de Custos, Organização  

e Eficiência, é relevante para o Santander, uma vez que o Banco possui  

uma extensa gama de fornecedores que podem provocar diferentes  

tipos de impactos. Por isso, o Banco avalia os riscos e faz o controle  

e monitoramento da cadeia. Além disso, o Santander, por sua capacidade  

de realizar grandes volumes de compras, pode ser considerado indutor  

desses aspectos, influenciando fornecedores e outras cadeias. Esse é um 

aspecto que pode afetar a imagem e reputação do Banco e que está 

relacionado a regulamentos, leis, acordos internacionais ou voluntários  

com importância estratégica para o Santander e seus stakeholders.

Impactos

Uma companhia com mais de mil fornecedores, como o Santander Brasil,  

precisa fazer uma gestão cuidadosa de sua cadeia para não se associar  

a empresas com práticas sociais e ambientais inadequadas. Uma gestão  

ineficaz nesse sentido expõe a companhia a riscos reputacionais e fortalece 

práticas indesejadas.   

A relação de fornecedores do Banco inclui empresas dos mais diversos 

segmentos, como construção civil, transporte de valores, call center  

e segurança, alguns deles considerados críticos do ponto de vista 

socioambiental. 

Em 2013, o Santander Brasil realizau um diagnóstico para identificação  

de fornecedores de alto impacto sob o aspecto socioambiental cujo critério 

passará a fazer parte do processo de classificação de fornecedores a partir  

de 2014. Os impactos identificados foram:

 èMeio ambiente - Uso intensivo de recursos naturais, grande emissão  

de gases de efeito estufa, geração de residuos, risco de multas ambientais  

e uso intensivo de água e energia.
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  AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

Consolidação dos indicadores 

Percentual de novos fornecedores selecionados  

com base em critérios ambientais, práticas 

trabalhistas, direitos humanos e impactos  

na sociedade G4-EN32 G4-LA14 G4-HR10 G4-SO9

No Santander Brasil, 100% dos fornecedores são 

selecionados com base em critérios socioambientais 

(incluindo questões trabalhistas, direitos humanos, 

impactos na sociedade), na medida em que, no processo  

de homologação, para aqueles que são submetidos  

a uma concorrência em que esta situação é aplicável, 

todos precisam estar de acordo com a RFQ, onde  

constam esses aspectos nas cláusulas contratuais.  

Impactos significativos reais e potenciais  

na cadeia de fornecedores e medidas tomadas  

a respeito G4-EN33 G4-LA15 G4-HR11 G4-SO10

Todos os fornecedores de alto impacto passam pelo  

processo descrito nas questões acima (Mecanismos de 

Controle a Avaliação). Em 2013, dos  1.515 fornecedores 

ativos, 293 foram submetidos a avaliações de impacto,  

ou seja, aproximadamente 20%. 

Nos casos de um novo Fornecedor de alto impacto, 

realiza-se uma visita de conformidade por uma empresa 

especializada, tendo como base o questionário de Auto 

Avaliação, preenchido pelo próprio fornecedor e enviado 

no início do processo de homologação. O questionário 

(IQF) gera uma nota (entre 1 e 4); caso seja abaixo  

de 2, a empresa é considerada inapta para contratação  

e seu cadastro é bloqueado. Entretanto, caso o gestor  

da área responsável pelo contrato tenha interesse na 

manutenção deste fornecedor, ele deve providenciar  

a autorização para andamento da homologação.  

Além disso, a área deve se comprometer a solicitar  

um plano de ação de melhoria junto ao fornecedor. 

Periodicamente, o processo de homologação é refeito,  

e no caso dos fornecedores críticos para o negócio, 

anualmente. O Pacto Global e o ISE foram orientadores 

para o processo de identificação destes fornecedores.

A partir de 2014, fornecedores identificados como de 

alto impacto socioambiental serão inseridos no processo 

de homologação que inclui a aplicação do IQF.

Não houve casos de suspensão de contratos em 2013.

Operações e fornecedores identificados como de 

risco para a ocorrência de casos de trabalho infantil, 

trabalho forçado ou análogo ao escravo e medidas 

tomadas G4-HR5 G4-HR6

Os fornecedores de alto impacto são submetidos  

a visitas de verificação de conformidade. Por meio 

dessas visitas, que são realizadas por uma empresa 

especializada, é possivel verificar se o fornecedor  

adota práticas trabalhistas adequadas ou não.  

Em 2013, as visitas não detectaram indícios de 

irregularidades relacionados a trabalho infantil, 

forçado ou análogo a escravo.

Para contribuir para a erradicação do trabalho infantil,  

o Banco condiciona a contratação de fornecedores 

classificados como alto impacto a documentos que 

abordam o tema, como  cláusulas nos contratos  

de prestação de serviços e fornecimentos de bens.  

Para os demais contratos, existe uma clásula mais 

simplificada que aborda aspectos socioambientais.  

Em 2013 ocorreu uma nova atualização desta cláusula.

Além disso, estimula que seus fornecedores apliquem  

os princípios do Pacto Global. Os novos fornecedores 

também assinam uma declaração de não utilização  

de mão de obra infantil e análoga à escrava.

Considerando os mecanismos descritos acima,  

não foram identificados casos de trabalho forçado  

ou análogo a escravo.

COMBATE  
À CORRUPÇÃO

Relevância

O aspecto Combate à Corrupção, sob responsabilidade da 

superintendência de Compliance, é relevante para o Santander  

porque está associado ao cumprimento da legislação e dos princípios  

éticos da Organização, além de representar risco reputacional  

e financeiro.

O Santander acredita que a transparência das práticas bancárias  

fortalece as relações com os investidores e clientes; auxilia na  

identificação e gerenciamento de possíveis conflitos de interesse;  

e garante que investimentos realizados pelo Banco não sejam tratados  

como forma de suborno.

Impactos - Uma governança robusta, que previna o envolvimento  

da empresa em casos de corrupção, contribui para que o mercado  

e a sociedade reconheçam o Banco como uma companhia íntegra.  

O oposto gera perda de confiança dos stakeholders e aumenta riscos  

de danos reputacionais e perdas financeiras com multas e sanções.

Para mitigar os impactos negativos e ressaltar os positivos, o Santander  

possui políticas específicas, que são comunicadas aos funcionários, e realiza 

treinamentos sobre o combate à corrupção. Além disso, possui uma equipe  

de Compliance dedicada às áreas que têm relacionamento com esse setor;  

Canal de Atendimento dentro de Compliance para atender os funcionários  

com orientações e esclarecimentos de dúvidas; Canal de Denúncia aberto 

para registro de gestão e conduta inadequada,  corrupção e suborno, entre 

outros. O Banco ainda possui um processo de verificação da participação de 

membros da administração do Banco em solicitações de patrocínio, visando 

identificar possíveis conflitos de interesse. Tem ainda o compromisso de garantir  

a aplicação da Lei Anticorrupção nº 12.846/13 para os casos que tenham 

envolvimento de corrupção por meio do Comitê Executivo e de Compliance,  

por exemplo. Em relação ao setor público, o Santander atua com áreas 

específicas para atender diretamente o setor público, a fim de garantir  

as boas práticas para a promoção da integridade do negócio.
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Políticas e Compromissos

O Santander possui as seguintes políticas que apoiam  

o combate à corrupção: Anticorrupção e Suborno; 

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Conflito de Interesse  

na Rede Comercial; Relacionamento com Fornecedores; 

Presentes, Brindes & Entretenimento; Transações  

com Partes Relacionadas; Patrocínios Institucionais  

e Patrocínios da Rede Comercial, assim como o Código  

de Ética, Código de Conduta nos Mercados de Valores  

e o Canal de Denúncias Santander. Essas políticas  

e canais baseiam-se em normas internas e externas, 

incluindo a Lei Anticorrupção nº 12.846/13.

Em 2013, o Santander aderiu ao Cadastro Empresa 

Pró-Ética, da Controladoria Geral da União (CGU),  

e ao Pacto Empresarial para Integridade e Contra  

a Corrupção do Instituto Ethos.

Criado pela Controladoria - Geral da União (CGU)  

e pelo Instituto Ethos, o Cadastro Empresa Pró-Ética  

é uma iniciativa que difunde as políticas implementadas 

pelas organizações a fim de criar um ambiente corporativo 

cada vez mais íntegro e transparente. Para fazer parte  

do cadastro, a empresa assina um compromisso público  

no qual se dispõe a adotar medidas de promoção  

da ética e de prevenção da corrupção.

Já o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra 

Corrupção é uma iniciativa do Instituto Ethos que 

estimula as empresas a assumirem “o compromisso  

de divulgar a legislação brasileira anticorrupção para  

seus funcionários e stakeholders, a fim de que ela  

seja cumprida integralmente. As empresas signatárias  

se comprometem a vedar qualquer forma de suborno, 

trabalhar pela legalidade e transparência nas 

contribuições a campanhas políticas e primar pela 

transparência de informações e colaboração em 

investigações, quando necessário”. (www3.ethos.org.br)

Mecanismos de Avaliação

Para o monitoramento e eficácia das ações de gestão,  

o Santander busca a geração de resultados para o negócio 

com práticas de princípios éticos e de boa governança 

corporativa. As áreas envolvidas neste processo realizam  

um levantamento das ações, seus impactos nos negócios  

e o aprimoramento dos critérios de priorização de processos. 

Os resultados são comunicados às equipes envolvidas  

e havendo situações que exijam melhorias no processo,  

estas são discutidas na diretoria responsável.

O Banco procura sempre garantir que suas políticas internas, 

princípios de negócios e valores sejam seguidos por seus 

funcionários, por meio de comunicações e treinamentos.  

Até o final de 2013, não havia conhecimento sobre fatos 

referentes à corrupção que envolvam o Santander.

Consolidação de indicadores

Número total e percentual de operações submetidas  

a avaliações de riscos relacionados à corrupção  

e os riscos significativos identificados G4-SO3 

Em 2013, os 58 casos de destinação de recursos  

em patrocínios para o Setor Público foram avaliados  

pela área de Compliance. Outros 100 processos, relativos  

a patrocínios para o Setor Privado, também foram 

apresentados à superintendência - e todos passaram  

pela análise padrão. As avaliações não identificaram 

riscos signficativos relacionados à corrupção, seja  

nos patrocínios ao setor público ou ao setor privado.

 COMBATE À CORRUPÇÃO

Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate à corrupção G4-SO4

O tema corrupção é abordado em palestras, reuniões, treinamentos presenciais e em netcursos como código  

de ética, prevenção à lavagem de dinheiro, segurança da informação e prevenção a fraudes. Em 2013,  

34.386 Pessoas, ou 69% dos funcionários, realizaram esses treinamentos. No entanto, todos os colaboradores 

foram comunicados sobre a Política Anticorrupção e sobre a atualização do novo Código de Ética, que foi 

validado pelo Comitê Executivo e pelo Conselho de Administração.

Número total e de funcionários treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção,  

por categoria funcional G4-SO4 

 TREINAMENTO POR NÍVEL DE CARGO

Funcionários  

treinados

Funcionários por  

categoria funcional %

Operacional 13.655 18.114 75,4

Administrativo 16.881 24.954 67,6

Especialistas 3.541 5.735 61,7

Gerencial 246 616 39,9

Diretoria 63 202 31,2

Total Geral 34.386 49.621 69,3

Número total e percentual de fornecedores aos quais foram comunicadas as políticas  

e procedimentos de anticorrupção adotados pela organização, discriminados por tipo  

de parceiro e região G4-SO4 

Este tema está inserido no processo de contratação de todos os fornecedores que pretendem realizar  

negócios com o Banco. As empresas que passam por processo de concorrência aceitam uma RFQ  

(Request for Quotation), que apresenta os princípios do Pacto Global da ONU. Após este processo, passam  

pela homologação, na qual são avaliadas em aspectos técnicos, administrativos, legais e socioambientais.

Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas G4-SO5

Em 2013 não houve registro de processos judiciais relativos à corrupção envolvendo o Santander;  

também não houve queixas de casos de corrupção no Canal de Denúncias Santander. O Banco  

não possui registro da existência de casos de corrupção por parte de seus fornecedores.
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COMUNICAÇÕES 
DE MARKETING

Relevância 

A questão sobre a venda de produtos proibidos ou contestados é importante  

para o Santander por ser um assunto relacionado à imagem e reputação do 

Banco; a riscos legais e à capacidade do Banco de influenciar seus stakeholders.

Para garantir que produtos ou serviços proibidos não serão oferecidos  

aos stakeholders, o Banco adota um nível de governança responsável pela 

aprovação, comercialização e monitoramento de produtos ou serviços.

O objetivo é evitar que sejam comercializados antes que suas características  

gerais, riscos, controles, viabilidade legal e procedimentos operacionais, 

contábeis, tecnológicos, entre outros, sejam identificados e avaliados por  

todas as áreas técnicas envolvidas. Essa avaliação tem uma dupla visão:  

impactos para o Banco e impactos para o cliente.

Quando aplicável, o Comitê Corporativo de Comercialização (órgão sediado  

na Espanha) é envolvido no processo de análise e aprovação dos produtos.  

De acordo com a política corporativa, quando aprovada, a comercialização  

dos produtos continua sendo monitorada.

Políticas e Compromissos

O Santander Brasil ainda segue diretrizes internas e externas para garantir  

que produtos e serviços proibidos não sejam comercializados. No âmbito interno, 

os direcionadores são o Código de Ética, a Política de Comercialização de Produtos 

e Serviços e o acompanhamento da comercialização dos produtos, seguindo  

as regras de negócios aprovadas. No âmbito externo, o código de autorregulação 

bancária (da FEBRABAN), os códigos da Anbima - Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, e as demais normas dos órgãos 

reguladores (Banco Central, CVM - Comissão de Valores Mobiliários, SUSEP - 

Superintendência de Seguros Privados).

A comunicação publicitária do Banco é pautada  

pela transparência, simplicidade e clareza. Ao trabalhar 

em campanhas que envolvam o lançamento de algum 

produto ou que retratem alguma categoria de produto,  

o Banco busca apresentar de forma clara as características 

do produto, evitando jargões publicitários ou produções 

que dificultem o entendimento; orientar o consumidor 

em relação à melhor utilização e para quais situações 

cada um deles é indicado; demonstrar claramente a 

intenção do Banco com relação ao produto ou serviço; 

indicar ao consumidor os canais disponíveis para  

mais informações. 

O Santander entende que a informação adequada  

e clara sobre os diferentes produtos e serviços  

faz parte não só da comunicação do produto como 

também da sua concepção. Por isso, ao conceber um 

produto ou serviço, o Banco faz um pré-teste de suas 

características e da forma como elas serão apresentadas 

ao consumidor. Essa prática dá a correta percepção  

do entendimento que a comunicação vai gerar  

no consumidor e permite fazer eventuais correções  

de rota, tanto em relação ao produto como em relação  

à sua comunicação.

Consolidação de indicadores

Venda de produtos proibidos ou contestados G4-PR6 

O Santander se baseia no artigo 31 do Código de Defesa  

do Consumidor. Antes de serem disponibilizados para 

comercialização, os produtos e os serviços do Banco são 

submetidos ao processo de aprovação de acordo com  

as políticas internas vigentes. 

Em 2013, o produto que recebeu o maior  

número de reclamações foi o cartão de crédito.  

O não recebimento do cartão ou de fatura, cobrança  

de anuidade, pagamento não processado e lançamentos  

não reconhecidos foram as principais queixas apontadas.  

A maior parte das reclamações é endereçada pelo SAC, 

que tem alçada para solução de problemas como estorno 

e cancelamento. Em casos que excedem essa alçada,  

a demanda é encaminhada a uma área de apoio,  

que fica responsável por solucionar a questão.     

Conformidade com regulamentos relativos  

a comunicações de marketing G4-PR7 

Em relação ao número de incidentes e sanções  

por não conformidade com regulamentos  

e códigos voluntários de comunicação e marketing,  

em 2013 o Banco não registrou nenhum processo 

envolvendo o Conar (Conselho Nacional  

de Autorregulamentação Publicitária).

10 Anexo Relatório Anual 2013 



12 Relatório Anual 2013 

Relevância e Responsabilidades

O tema Conformidade Social e do Produto é de responsabilidade de todas  

as áreas do Banco que lidam com assuntos relacionados à leis e regulamentos  

de questões sociais, fornecimento de produtos, rotulagem e comunicação  

de marketing. É relevante para o Santander porque é de interesse  

de especialistas e acadêmicos; pela capacidade do Banco em influenciar  

os stakeholders em relação a esses temas; pelos riscos de imagem  

e reputação associados; por estar relacionado a regulamentos, leis e;  

por terem alta probabilidade de gerar risco significativo para a Organização.

Impactos Positivos - redução de possíveis conflitos entre clientes  

e a empresa; troca de serviços justa para os consumidores; redução  

do risco de danos à reputação da empresa; maior confiabilidade.

Impactos Negativos - conflitos e desentendimento entre a empresa  

e seus clientes.

CONFORMIDADE 
SOCIAL E DO PRODUTO

Mecanismos de controle

Para identificar e mitigar os impactos, a Vice-Presidência  

de Assuntos Corporativos comunica à rede de agências 

sobre quaisquer demandas legais para a implementação 

de medidas de adequação às legislações e determinações 

judiciais. Os executivos responsáveis também participam  

das reuniões da FEBRABAN para identificar a melhor 

forma de adaptação à legislação e a determinações judiciais.

O Banco também realiza o Fórum de Demandas Legais – 

reuniões bimestrais com a Rede de Agências e as áreas  

de Marketing e Segurança – em que apresenta as autuações, 

multas e liminares vigentes. Nelas são discutidas a melhor 

forma de atendimento e encaminhamento das questões  

e as consequências do não atendimento da legislação  

e determinações judiciais.         

Consolidação de indicadores

Valor monetário de multas significativas  

e número total de sanções não monetárias  

aplicadas em decorrência da não conformidade  

de leis e regulamentos G4-SO8

Em 2013, não houve multas em detrimento desse  

tema. No entanto, o Banco foi acionado com  

dez processos, com pedidos de indenizações por 

discriminação, sendo uma ação com condenação  

no valor de R$ 20 mil, outra com resultado favorável  

e oito ações ainda sem julgamento. 

Valor monetário de multas significativas  

aplicadas em razão de não conformidade com  

leis e regulamentos relativos ao fornecimento  

e uso de produtos e serviços G4-PR9 

Em 2013, o valor de multas e sanções relacionados  

a produtos como cartões de crédito e conta corrente  

foi de cerca de R$ 87 milhões. 

Já o valor de multas e sanções relacionadas à segurança  

para o funcionamento das agências foi de aproximadamente 

R$130 milhões.
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DESEMPENHO 
ECONÔMICO

Relevância 

O aspecto Desempenho Econômico é material para o Santander porque  

está associado à performance do negócio do Banco e porque é sinalizado  

como relevante pelos stakeholders da Organização. Dentro desse aspecto,  

dois temas se destacam: a geração e distribuição do valor econômico direto  

e as implicações das mudanças climáticas para as atividades do Banco.  

O primeiro item está sob responsabilidade, principalmente, da Vice-Presidência  

de Finanças, ao passo que o segundo está disseminado por diversas áreas,  

como unidades comerciais no Varejo e no Atacado, a Diretoria  

de Sustentabilidade e a área de Risco Socioambiental. 

As mudanças climáticas são relevantes porque eventos extremos podem 

acarretar interrupções nas operações e impactos nos custos operacionais  

do Banco. O risco de perda financeira aumenta na medida em que os modelos  

de seguro ainda não prevêem mudanças climáticas.

Os eventos decorrentes das mudanças climáticas também ocasionam  

alta vulnerabilidade para um setor de grande expressão na carteira do Banco,  

como o do agronegócio, podendo acarretar aumento de custos operacionais,  

perdas na produtividade e produção no setor, além de inviabilizar culturas  

em determinadas regiões, o que está diretamente associado a risco de crédito, 

aumento do custo de capital e perda de receitas.

Outros riscos estão relacionados a questões regulatórias de setores, 

envolvendo clientes e fornecedores. A aplicação da regulamentação  

nacional sobre mudanças climáticas, embora, embora ainda não consolidada,  

está avançando; além disso, são esperados para os próximos anos planos 

específicos da indústria, incluindo metas de emissão de gases de efeito estufa.  

A regulamentação internacional está evoluindo e já representa riscos  

e oportunidades para a maioria das empresas, especialmente multinacionais. 

A potencial implicação financeira relaciona-se com  

o aumento do risco de crédito para os clientes afetados 

pelos novos regulamentos, incluindo o aumento da 

probabilidade de inadimplência para empréstimos,  

já que os clientes podem enfrentar dificuldades operacionais 

ou aumento dos custos de produção relacionados com  

a correspondência de metas de emissão ou compra de 

créditos de carbono para atender novas regulamentações 

(como as regras da União Europeia para as companhias 

aéreas que entram ou saem da Europa). 

Como o Santander Brasil atualmente participa  

diretamente dos leilões de energia livre por meio  

da área de Asset &Capital Structuring – A&CS,  

o avanço das energias de baixa emissão no País  

pode significar ampliação de carteira.

Políticas e Compromissos

O Santander possui uma Política Ambiental que aborda  

o papel do Banco no combate às mudanças climáticas. Há 

um conjunto de práticas que demonstra este compromisso, 

que pode ser observado pelos seus cinco pilares: Inventário; 

Ações de Redução; Compensação de Carbono; Negócios 

em Carbono; e Articulação e Transparência. 

Não há diretrizes específicas para direcionar investimentos 

ou financiamentos com foco em mitigação e adaptação 

nos segmentos de negócio, porém a área de A&CS  

possui um mandato específico para investimentos em 

energias eólicas. 

O tema mudanças climáticas é abordado nos  

Princípios de Equador (Equator Principles III),  

do qual o Banco é signatário desde 2009. Além  

disso, o Banco possui o Programa Reduza e Compense,  

cuja plataforma permite a qualquer pessoa calcular  

suas emissões de gases de efeito estufa e compensar  

os impactos correspondentes por meio da compra  

de créditos de carbono (Ver mais detalhes na página  

112 do Relatório Anual).

O Santander participa ainda de fóruns de discussão 

empresarial sobre o tema com vistas ao avanço das 

práticas empresariais e das políticas de clima no Brasil. 

Entre eles, o Fórum Clima (Instituto Ethos) e o Fórum 

Brasileiro de Mudanças Climáticas. Esse compromisso está 

disponível na Intranet e no site www.santander.com.br/

co2, http://www.forumempresarialpeloclima.org.br/
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Consolidação dos indicadores

Valor econômico direto gerado e distribuído G4-EC1

A distribuição de valor adicionado pode ser encontrada 

na página 69 do Relatório Anual.  

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades 

para as atividades da organização em decorrência  

de mudanças climáticas G4-EC2 

A incorporação dos riscos e oportunidades socioambientais 

vem crescendo cada vez mais na estratégia de negócio do 

Santander. Apesar de não quantificar os riscos, o Santander 

compreende o potencial de desenvolvimento de negócios 

que promovam o avanço da sustentabilidade por meio  

de seus produtos, processos e de um posicionamento  

que procura demonstrar às partes interessadas sua 

orientação para estas questões. 

Neste sentido, o Santander possui compromissos 

relacionados aos segmentos em que atua e aos seus  

públicos de relacionamento. São eles: ampliar a oferta  

de soluções de baixo carbono para clientes; desenvolver 

novos modelos financeiros para a evolução dos mercados  

de ativos ambientais; atuar como investidor em negócios  

de baixo carbono; elaborar, manter e relatar o inventário  

de GEE; atingir as metas globais de redução das emissões; 

compensar as emissões dos escopos I e II; engajar  

os públicos de relacionamento; ter participação  

atuante em fóruns relevantes sobre o tema  

mudanças climáticas.  

Entre as práticas que demonstram este compromisso  

no ano de 2013, o Banco manteve o patrocínio ao estudo  

TEEB Brasil (The Economics of Ecosystems and Biodiversity,  

ou A Economia de Ecossistemas e da Biodiversidade no 

Brasil), cujo objetivo é dimensionar o valor econômico  

da biodiversidade nacional, e participou da Conferência 

Anual de Economia Ecológica do ISEE (Sociedade 

Internacional de Economia Ecológica). No que se refere  

à gestão de riscos socioambientais, a análise de Risco 

Socioambiental é aplicável a clientes de setores basicamente 

elegíveis a licenciamento ambiental e com limites superiores 

a R$ 1 milhão e projetos na modalidade Project Finance. 

No campo das oportunidades, o Santander investiu  

no apoio a seus clientes no avanço de práticas sustentáveis. 

Este avanço na gestão socioambiental significa eficiência 

para os negócios, aumento de receitas ou redução  

de despesas. Nos segmentos Corporate e Varejo, as áreas 

comerciais aprofundaram seu conhecimento e abordagem 

para a realização de negócios socioambientais. Eficiência 

energética, energias renováveis, construções sustentáveis, 

ações de governança corporativa, certificações são  

exemplos de negócios que totalizaram cerca de R$ 2 bilhões  

no ano. Ainda em 2013, houve avanços na percepção 

interna e externa do posicionamento de sustentabilidade  

do Santander. A pesquisa de clima e engajamento  

2013, por exemplo, trouxe evolução na percepção  

da sustentabilidade como aspecto fundamental  

de engajamento de funcionários.

 DESEMPENHO ECONÔMICO EMPREGO

Relevância e Responsabilidades

O aspecto de Emprego e Relações Trabalhistas, cuja gestão fica sob 

responsabilidade da Diretoria de Recursos Humanos (RH), é relevante  

para o Santander, por se tratar de assunto de interesse dos stakeholders  

(saber como o Banco lida com suas questões trabalhistas); pela capacidade  

do Banco em influenciar esses stakeholders; pelos riscos de imagem e reputação 

associados; por estar relacionado a importantes regulamentos, leis e acordos 

com importância estratégica para a Organização e seus stakeholders; por ter alta 

probabilidade de gerar risco significativo para a Organização e; porque o Banco 

assumiu compromissos publicamente em relação ao aspecto.

Impactos - Com cerca de 50 mil funcionários, o Santander é um dos  

maiores empregadores do País. Uma boa relação com o quadro de funcionários 

contribui para atrair e reter talentos, melhorar o clima organizacional, aumentar  

a produtividade e garantir conformidade com as práticas trabalhistas.  

No entanto, uma gestão de pessoas inadequada pode impulsionar a rotatividade, 

comprometer o clima organizacional e levar a iniciativas que descumpram  

as leis e acordos trabalhistas, sob o risco de incorrer em multas e outras 

penalidades, que geram risco reputacional e perdas financeiras. 

Políticas e Compromissos

O Santander possui políticas específicas que apresentam as regras referentes  

a benefícios como assistência médica e assistência odontológica, vale transporte  

e manual de instrução para auxílio refeição/alimentação e seguro de vida.   

Possui também política para contratação de funcionários e estagiários.  

Sempre que necessário, essas políticas, que estão disponíveis na intranet  

do Banco, são revisadas.



Mecanismos de Avaliação

O Banco monitora a eficácia das ações de gestão 

de pessoas por pesquisas, avaliações e auditoria. Os 

resultados são comunicados para todos os funcionários.  

Pela experiência adquirida neste processo, no último  

ano os gestores definiram ações em conjunto com  

suas equipes, o que representou um melhor resultado  

na última pesquisa sobre o tema gestão.

Relacionamento com prestadores de serviços –  

Com relação aos prestadores de serviços, cabe ao Banco 

zelar para que as empresas contratadas cumpram suas 

obrigações como empregadoras. Esse monitoramento  

é feito em parceria pelos gestores das operações que 

envolvem contratação de prestadores de serviço  

e pelas equipe de Gestão de Prestadores de Serviços  

e Jurídico Trabalhista. Os gestores das operações  

que envolvem prestação de serviços seguem as regras  

e práticas que envolvem a terceirização, de forma a não 

expor o Banco a riscos ligados a esse tipo de contratação. 

Isso inclui saber quais atividades podem ser terceirizadas; 

ter ciência de que só é permitida a contratação de serviços 

e não de pessoas; e saber que não cabe ao Banco gerir 

tais prestadores, e sim à empresa contratada. Qualquer 

irregularidade ou desvio percebido pelo gestor deve  

ser imediatamente apresentado à Gestão de Prestadores 

de Serviço e Jurídico Trabalhista para avaliação dos riscos.

Consolidação Indicadores 

 FUNCIONÁRIOS POR EMPRESA

2011 2012 2013

Banco Santander  51.518  51.233  47.182 

Santander Financiamentos e Webmotors *  2.522  2.223  1.987 

Microcrédito  264  267  278 

Santander Corretora Cambio  29  27  20 

Asset Management  86  91  -   

Santander Corretora de Seguros e outras empresas  145  151  154 

Total  54.564  53.992  49.621 

* Webmotors foi considerada até 2012

 FUNCIONÁRIOS POR TEMPO NA EMPRESA

2011 2012 2013

Até 5 anos  31.267  29.167  24.263 

De 6 a 10 anos  9.443  11.437  12.575 

De 11 a 20 anos  5.886  5.961  5.839 

Mais de 20 anos  7.968  7.427  6.944 

Total  54.564  53.992  49.621 

 FUNCIONÁRIOS POR ESCOLARIDADE

2011 2012 2013

Fundamental  493  439  386 

Médio**  4.248  20.253  17.317 

Superior**  44.327  27.261  25.729 

Pós-graduação/ mestrado/ doutorado  5.496  6.039  6.189 

Total  54.564  53.992  49.621 

** A partir de 2012, houve uma adequação de critério: o grau de escolaridade Superior Incompleto passou a ser considerado Ensino Médio   

 FUNCIONÁRIOS POR GÊNERO E CARGO  G4-LA12

2011 2012 2013

Cargo Homens Mulheres Homens Mulheres Homens % Mulheres %
Operacional  6.893  12.593  6.590  12.375  6.225  12,5  11.889  24,0 

Adminsitrativo  11.679  17.197  11.113  17.185  9.696  19,5  15.258  30,7 

Especialista  3.396  1.825  3.646  2.211  3.551  7,2  2.184  4,4 

Gerencial  565  207  479  187  451  0,9  165  0,3 

Diretoria  175  34  171  35  163  0,3  39  0,1 

Total  22.708  31.856  21.999  31.993  20.086  40,5  29.535  59,5 

 FUNCIONÁRIOS POR CONTRATO DE TRABALHO E GÊNERO  G4-10

2013

Homens Mulheres

Efetivos  20.086  29.535 

Terceirizados  3.060  2.596 

Estagiários  866  1.209 

Aprendizes  301  675 

Total  24.313  34.015 

Nota: Todos os funcionários cumprem jornada de trabalho conforme legislação específica     
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Número total e taxas de novas contratações de empregados e rotatividade de empregados por faixa 

etária, gênero G4-LA1

 ROTATIVIDADE POR GENERO G4-LA1

2011 2012 2013

Admitidos
% 

Admitidos Demitidos
% 

Turnover Admitidos
% 

Admitidos Demitidos
% 

Turnover Admitidos
% 

Admitidos Demitidos
% 

Turnover 

Homens  2.707 42,56  3.027 13,54  2.600 44,88  3.260 14,58  1.422 43,70  3.303 15,70

Mulheres  3.654 57,44  3.166 9,92  3.193 55,12  2.997 9,39  1.832 56,30  4.338 14,10

Total  6.361 100,00  6.193 11,41  5.793 100,00  6.257 11,53  3.254 100,00  7.641 14,75

 ROTATIVIDADE POR REGIÃO G4-LA1

2012* 2013

Admitidos % Admitidos Demitidos % Turnover Admitidos % Admitidos Demitidos % Turnover

Norte  82 1,42  109 15,07  72 2,21  137 20,21

Nordeste  354 6,11  420 11,20  224 6,88  455 12,50

Centro-Oeste  252 4,35  246 13,32  168 5,16  303 16,91

Sul  686 11,84  599 11,00  268 8,24  938 18,12

Sudeste  4.418 76,26  4.879 11,48  2.522 77,50  5.808 14,33

Total  5.792 99,98  6.253 11,53  3.254 100,00  7.641 14,75

*Uma pessoa admitida e quatro demitidas não tiveram a região especificada

 ROTATIVIDADE POR FAIXA ETÁRIA G4-LA1

2012 2013
Admitidos % Admitidos Demitidos % Turnover Admitidos % Admitidos Demitidos % Turnover 

de 14 a 19 anos  149 2,57  16 10,16  72 2,21  5 5,99

de 20 a 29 anos  3.886 67,08  2.056 9,94  2.143 65,86  2.616 14,09

de 30 a 39 anos  1.464 25,27  2.139 11,04  810 24,89  3.018 15,33

de 40 a 44 anos  193 3,33  550 11,32  105 3,23  521 14,36

de 45 a 49 anos  69 1,19  629 13,23  73 2,24  663 11,91

acima de 50 anos  32 0,55  867 19,46  51 1,57  818 18,23

Total  5.793 100,00  6.257 11,53  3.254 100,00  7.641 14,75

Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados 

temporários ou em regime de meio período, discriminados por unidades operacionais importantes 

da organização G4-LA2

Os benefícios-padrão concedidos a funcionários de todas as unidades da Organização são Assistência Médica, 

Assistência Odontológica, Auxílio Refeição, Auxílio Alimentação, Seguro de Vida e Vale Transporte. A Política  

e o Manual ficam disponíveis na intranet.

 EMPREGO

Taxas de retorno ao trabalho e retenção após uma licença maternidade/paternidade, discriminadas 

por gênero G4-LA3

 EMPREGADOS COM DIREITO A LICENÇA MATERNIDADE / PATERNIDADE  49.621

 EMPREGADOS EM LICENÇA MATERNIDADE / PATERNIDADE INICIADAS EM 2013

2013

Maternidade  425 

Maternidade com extensão  1.293 

Paternidade  639 

Total  2.357

Nota: Foram considerados as funcionárias e funcionários que usufruíram da licença maternidade/paternidade iniciado em 2013.

 EMPREGADOS QUE RETORNARAM AO TRABALHO APÓS TÉRMINO DA LICENÇA MATERNIDADE/ PATERNIDADE

2013

Maternidade  23 

Maternidade com extensão  1.311 

Paternidade  639 

Total  1.973

  EMPREGADOS QUE RETORNARAM DE LICENÇA MATERNIDADE / PATERNIDADE QUE AINDA ESTAVAM EMPREGADOS 12 MESES APÓS  
O SEU REGRESSO

2013

Funcionárias com licença maternidade com ou sem extensão usufruída em 2012  2.054 

Funcionárias que se mantiveram empregadas apos os 12 meses de retorno  1.714 

Taxa de retenção 83%

Funcionários com licença paternidade usufruída em 2012 686

Funcionários que se mantiveram empregados apos os 12 meses de retorno 581

Taxa de retenção 85%
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Programas G4-EC7 G4-EC8

Educação: Convicto de que investir na educação  

é a forma mais direta de apoiar o desenvolvimento  

do País, o Banco atua em todas as etapas do ciclo 

educacional, da Educação Básica ao Ensino Superior.  

Esse trabalho se dá por meio de iniciativas como 

Programa de Educação Infantil (veja mais na página  

106 do Relatório Anual - RA), Programa Escola Brasil  

(veja mais na página 105 do RA) e Santander 

Universidades (veja mais na página 80 do RA).

Microcrédito: Além de promover a inclusão social  

e financeira dos clientes, o microcrédito produtivo  

e orientado contribui para impulsionar as comunidades.  

Uma das características mais visíveis desse negócio  

é que, quando um empreendedor investe na ampliação  

do seu negócio, com freqüência ele gera empregos  

para familiares ou vizinhos. Outro fator que contribui  

para o fortalecimento econômico da região é que  

o cliente geralmente  tem o hábito de usar seus 

rendimentos em comércios e serviços estabelecidos  

na vizinhança. A partir da sua experiência de mais  

de dez anos no microcrédito, o Banco estima que  

cerca de 70% da renda gerada circula dentro da própria 

comunidade, ativando um ciclo virtuoso de investimentos.  

Infraestrutura: O Santander investe na implantação  

de salas digitais em Universidades públicas e privadas.  

O Espaço Digital Santander Universidades consiste  

de salas com infraestrutura laboratorial de informática 

para promover o acesso à informação e à inclusão  

digital de toda a comunidade acadêmica. Ao todo,  

são 44 Espaços em instituições de Ensino Superior  

de todo o Brasil, impactando 1,5 milhão de pessoas,  

entre alunos, professores e funcionários das instituições 

beneficiadas, além da comunidade no entorno  

das universidades. O Banco ainda investe  

anualmente cerca de R$ 600 mil em obras públicas.  

Uma das principais finalidades deste investimento  

é a manutenção das áreas verdes na cidade de São Paulo.  

Em 2013, o Banco foi responsável por cuidar de mais  

de 45 mil m2 de área verde. As praças e jardins sob 

responsabilidade da organização recebem placas  

com a marca da Organização. 

Mecanismos de Avaliação

Os impactos econômicos indiretos quantificáveis estão 

associados principalmente às iniciativas de Investimento 

Social.  A avaliação desses projetos, no entanto, é de 

resultados, e não de impactos.  O processo adotado  

pela área de Investimento Social busca relacionar  

os seus resultados com índices oficiais com o propósito  

de identificar “pistas” sobre as possibilidades de impactos  

de sua intervenção, sem atribuir exclusivamente o seu 

alcance à implementação do programa. O modelo de 

avaliação de resultados praticado pela área de Investimento 

Social foi revisto ao longo de 2013. Já a avaliação  

de impactos de microcrédito se apóia nos indicadores  

de crédito e na observação dos agentes de crédito. 

IMPACTOS  
ECONÔMICOS INDIRETOS

Relevância

O aspecto Impactos Econômicos Indiretos é relevante para o Santander  

na medida em que é um aspecto em pauta no setor financeiro, gera alto  

impacto na sociedade e implica em riscos de imagem e reputação. 

O principal impacto econômico indireto gerado pelo Santander Brasil  

está associado ao seu core business, que é a intermediação financeira.  

Ao usar recursos de agentes superavitários para financiar agentes deficitários,  

o Banco viabiliza o investimento, tanto a oferta quanto o consumo,  

contribuindo para o aumento da atividade econômica e para a geração  

de empregos e renda. 

Além do efeito provocado pelo fator multiplicador bancário, é possível  

notar outros impactos econômicos indiretos oriundos de linhas de negócio 

específicas, atividades de cunho social e aportes à infraestrutura de cidades  

e comunidades. 

A gestão desse tema está sob responsabilidade dos gestores de cada atividade.  

Neste relatório, o Banco destaca as iniciativas ligadas à educação, à operação  

de microcrédito e os investimentos em infraestrutura. 

Política 

O impacto econômico indireto é intrínseco tanto à intermediação financeira 

quanto às atividades ligadas a educação, inclusão social e infraestrutura, 

portanto não é um item normatizado pelas políticas específicas de cada 

iniciativa. Cabe destacar, no entanto, que todos os negócios do Santander 

estão sujeitos ao posicionamento do Banco para sustentabilidade, segundo  

o qual o Banco deve promover atividades que beneficiem a todos – sociedade, 

meio ambiente e a própria Organização. Maximizar o impacto econômico 

indireto, dessa forma, é um objetivo de todas as áreas do Banco. 
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CATEGORIA PROGRAMA/ PROJETO ANO DE INÍCIO 

VALORES  
INVESTIDOS 
(R$ MIL) OBJETIVO PÚBLICO BENEFICIADO PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2013 PARCEIROS  

Cultura

Instituto Santander Cultural 
(Recife e Porto Alegre)

Porto  
Alegre  
em 2001  
e Recife  
em 2000

 5.689 O Santander Cultural atuando nas áreas  
de Artes Visuais, Música, Cinema, Reflexão  
e Conhecimento, objetiva apresentar 
programação de qualidade, com foco  
na arte contemporânea e na valorização  
de artistas locais

Grande público, estudantes, profissionais 
liberais, artistas, clientes do banco, turistas

ARTES VISUAIS: Contemporâneo  
(3 mostras) - A história do Natal,  
origem, símbolos e tradições. MÚSICA: 
programação semanal de shows e oficinas 
musicais CINEMA: sessões diárias de 
cinema incluindo sessões comentadas  
com atores, diretores, produtores de filmes 
Demais programações: biblioteca, mostra 
histórica permanente e atividades  
de formação (Ação Educativa) 

Instituto Santander Cultural (Recife e Porto Alegre)

AfroReggae 2012  4.397 Apoio à manutenção do Centro Cultural  
Wally Salomão, que oferece atividades 
educativas e culturais de formação para  
público das comunidades de baixa renda  
do RJ

Comunidade de baixa renda do RJ Atividades culturais e educativas  
do Centro Cultural Wally Salomão; 
Manutenção e circulação do Grupo 
AfroLata; Desafio da Pa; Orquestra  
de Cordas do AfroReggae

AfroReggae

Convivendo com Arte -  
Sala de Arte Santander

2012  795 Levar para o dia a dia dos funcionários  
e frequentadores da Torre Santander  
o convívio com o que de mais novo tem  
se produzido na arte contemporânea brasileira.  
E desta maneira, incentivar os novos artistas  
e estimular o colecionismo da arte

20.000 visitantes No ano de 2013 foram realizadas  
as exposições O Cotidiano na Arte  
(março e julho/2013) e Arte e Design 
(setembro/2013 a janeiro/2014)

Isso é Arte

Narrativas Poéticas -  
Coleção Santander Brasil

2013  1.623 Difundir a Coleção Santander Brasil a um público 
amplo e diversificado e propiciar renovadas 
possibilidades de leitura deste acervo

100.000 visitantes No ano de 2013, a exposição Narrativas 
Poéticas – Coleção Santander Brasil passou  
por três cidades brasileiras – Porto Alegre,  
no Santander Cultural; Brasília, no Museu 
Nacional da República e Belo Horizonte,  
no Museu Inimá de Paula

Oficina de Artee ID Brasil Cultura, Educação e Esporte

Movimento Rio Eu Te Amo 2013  1.200 Apoio ao Movimento "Rio Eu Te Amo", 
promovido pela Conspiração Filmes, que 
pretende valorizar as ações positivas para  
a cidade do Rio de Janeiro, como um 
engajamento social no entorno da produção  
e lançamento do filme "Rio Eu Te Amo",  
parte da série "Paris Je T'Aime" e "New  
York I Love You"

Toda a sociedade do Rio de Janeiro Manutenção da fan page no Facebook  
do Movimento, apresentando diversas 
iniciativas positivas para a cidade do Rio  
de Janeiro

Conspiração Filmes

Museu do Amanhã 2011  6.000 Apoiar a construção do museu que, de forma 
interativa e tecnológica, irá gerar ambientes  
de imersão ao usuário e vivências relativas  
ao cosmos, terra, vida e cultura.

Carioca O Museu será inaugurado em 2015, 
quando o Banco passará a acompanhar  
os resultados do projeto

Fundação Roberto Marinho

Direitos da Criança,  
do Adolescente  
e do Idoso

Amigo de Valor 2002  4.886 Baseado no Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, o Programa Amigo  
de Valor pretende fortalecer os Conselhos 
Municipais dos direitos da Criança  
e do Adolescente e envolver os principais 
públicos com os quais nos relacionamos na 
defesa dos direitos do público infanto juvenil.

Crianças e Adolescentes de Municípios 
que apresentaram IDI (índice de 
desenvolvimento infantil) e IES (índice  
de Exclusão social) em situações críticas  
e Conselhos Municipais dos Direitos  
da Criança e do Adolescente

R$ 8,4 milhões arrecadados,  
direcionados para 56 novos  
municípios em 21 estados brasileiros.

CMDC - Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente das seguintes cidades: São José do Norte, 
Queimados, Morro do Chapéu, Milagres, Minas Novas, 
Imbituva, São Domingos do Maranhão, Pau dos Ferros 
e Novo Horizonte/ Olinda e Araruama/ Camaçari, 
Cruzeiro do Sul, Serro, Castelo do Piauí, Fazenda  
Rio Grande, Planalto, Irará, Buritis, Guaraí, Sidrolândia, 
Palmas, Uruguaiana, Timon, Santo Anastácio,  
Apodi, Paraty, Olinda, Belo Oriente, Campina  
da Lagoa, Campo Belo, Dionísio Cerqueira, Presidente 
Dutra, Tenente Portela, Viçosa do Ceará e Paulo  
dos Ferros/ Apodi

Programa Idoso 2012  3.046 O Programa de apoio aos conselhos  
e fundos municipais do idoso, busca  
fortalecer os Conselhos do Idoso de  
municípios que tenham definido como 
prioridade realizar o diagnóstico e o 
planejamento da política municipal  
de garantia dos direitos dos idosos  
e que, em face das dificuldades  
socioeconômicas locais, necessitem  
de apoio para caminhar nessa direção.

Conselhos municipais dos idosos 11 Municípios e seus respectivos Conselhos 
Municipais do Idoso foram beneficiados 
em 2013 no Piloto do Idoso.

CMDI (Conselhos Municipais do Idoso) das seguintes 
cidades: Viçosa do Ceará/ Apodi/ Pindoretama, 
Coruripe, Aracati, Barroquinha, Iracema, Missão Velha, 
Paraúna, Campina da Lagoa, Palmas, Tenente Portela, 
Arraias, Barbalha, Capela, Jaguaruana, Picuí, Cuité, 
Doutor Severiano, Porto Rico, Ribeirão Claro, Rio 
Acima, Mirassol D'Oeste, Rio Vermelho, Conceição do 
Mato Dentro, Carnaubeira da Penha, Serra Talhada  
e Caucaia/ Caucaia.

 25 24 Anexo Relatório Anual 2013 

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS



CATEGORIA PROGRAMA/ PROJETO ANO DE INÍCIO 

VALORES  
INVESTIDOS 
(R$ MIL) OBJETIVO PÚBLICO BENEFICIADO PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2013 PARCEIROS  

Educação

Educação Infantil 2011  967 Desenvolvido em parceria com o Ministério  
da Educação em 19 municípios do estado  
da Bahia, o Programa de Educação Infantil visa 
melhorar a qualidade da educação oferecida  
a crianças de 0 a 5 anos de idade nas unidades 
de creche e pré-escola construídas com recursos 
do PROINFÂNCIA (Programa Nacional de 
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos 
para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 
do Governo Federal).

Profissionais das Secretarias de Educação, 
diretores, coordenadores pedagógicos  
e professores da rede pública de 19 
municípios da Bahia (Irará, Cordeiros, 
Eunápolis, Santa Cruz Cabrália, Cardeal  
da Silva, Tucano, Teixeira de Freitas, Porto 
Seguro, Senhor do Bonfim, Bom Jesus  
da Lapa, Antônio Cardoso, Sátiro Dias, 
Barra do Choça, Jacobina, Nova Fátima, 
Juazeiro, Pindobaçu, Itabuna e Candeias)  
e membros dos Conselhos Municipais 
(Educação, Saúde, Assistência Social, 
Direitos da Criança e do Adolescente  
e Tutelar) 

Ao longo de 2013, foram formados/
beneficiados/envolvidos:

• 149 Unidades Educacionais.

•  43 formadores das Secretarias Municipais  
de Educação e de Gestão para a Saúde.

•  113 Diretores, 128 Coordenadores 
Pedagógicos, 863 Professores, 1.183 
Pessoal de Apoio e 16.001 crianças 
atendidas diretamente pelo Programa.

•  Cerca de 185 Conselheiros Municipais 
capacitados pelo Projeto Tece e Acontece. 

Avante/ Instituto Razão Social

Programa Escola Brasil (PEB) 1998  2.231 Programa de voluntariado por meio do  
qual funcionários atuam na escola pública  
de educação básica, em parceria com dirigentes, 
alunos, pais, professores, funcionários e demais 
membros da comunidade escolar. O PEB  
oferece capacitação e ferramentas para  
que os voluntários ajudem a comunidade  
a identificar as potencialidades e fragilidades  
da escola e a elaborar e executar um plano  
de ação que promova a melhoria continua  
da qualidade da educação.

Crianças e adolescentes e Escolas Públicas  
em território nacional 

Participação de 4.248 voluntários, 
organizados em 462 grupos, que atuaram 
em parceria com 297 escolas públicas em 
todo o país. 

Instituto Escola Brasil

Programa Saber 2013  594 O Programa Saber, criado em 2013 a partir  
de uma iniciativa do Banco Santander em 
parceria com a Comunidade Educativa CEDAC, 
é um programa de formação continuada de 
professores de Língua Portuguesa dos anos  
finais do Ensino Fundamental (do 5º ao 9º ano). 
São parceiros do Programa 10 municípios  
da região de São José do Rio Preto: Bady Bassitt, 
Guapiaçu, Guaraci, Icém, José Bonifácio,  
Monte Aprazível, Orindiúva, Palestina,  
São José do Rio Preto e Tanabi. Os municípios 
estão organizados em um Arranjo de 
Desenvolvimento da Educação (ADE).

Com foco no desenvolvimento  
de competências e habilidades para  
o trabalho em Língua Portuguesa,  
a formação está organizada em ciclos  
de atividades bimestrais, nos quais estão 
previstos encontros presenciais de todo  
o público alvo com formadores  
do CEDAC

Público-alvo do Programa e de seus 
processos formativos:

•  Secretários de educação e técnicos  
da secretaria.

•  Gestores Escolares: diretores e 
coordenadores pedagógicos.

•  Professores de Língua Portuguesa do 6º  
ao 9º ano.

Ao todo, 151 educadores participaram  
dos processos formativos do Programa 
Saber no período de setembro a dezembro 
de 2013:

•  26 técnicos das Secretarias Municipais  
de Educação;

• 22 diretores escolares

• 30 Coordenadores Pedagógicos

• 73 professores.

CEDAC

Apoio Acadêmico/Patrocinio 2001  21.588 Refere-se a aportes às Universidades 
conveniadas/parceiras, de valores diversos  
para Apoios Acadêmicos (laboratórios, projetos 
de pesquisa, projetos acadêmicos diversos,  
mas que estejam ou sejam  ligados diretamente 
as atividades da Universidade ou que visem  
a melhora das condições acadêmicas para 
alunos e professores.

Universidades FASCAMP - FUNDAÇÃO DA ÁREA  
DE SAÚDE DE CAMPINAS

Universidades

Bolsas Internacionais 2001  11.391 Pagamento de bolsas de estudo a alunos  
e universidades

Universidades/Alunos Em 2013 foram mais de  
1.500 universitários e professores 
contemplados nos programas TOP 
Espanha, TOP China, Luso-Brasileira, 
Formula Santander e Ibero Americanas 
para graduação e jovens pesquisadores.

Universidades/Alunos

Bolsas Nacionais/Universia 2001  2.596 Pagamento de bolsas de estudo a alunos  
e universidades

Universidades/Alunos No Programa de Mobilidade  
Nacional, em 2013, foram mais  
de 300 universitários contemplados.

Universidades/Alunos
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CATEGORIA PROGRAMA/ PROJETO ANO DE INÍCIO 

VALORES  
INVESTIDOS 
(R$ MIL) OBJETIVO PÚBLICO BENEFICIADO PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2013 PARCEIROS  

Educação

Espaço Digital 2001  -   Implantação de Espaço Digital Santander 
Universidades: Instalação e Manutenção das 
Salas Digitais em Universidades conveniadas

Universidades Comunidades Rio 2016 Universidades

Premio Santander 
Empreendedorismo /Doações

2001  670 Prêmio Anual, com participação da Editora Abril 
e centenas de Universidades

Universidades/Alunos/Professores Premio Santander 2013 Universidades/Alunos/Professores

Transferencia Tecnologica-  
TUI e Cartão Academico

2001  9.940 Refere-se a confecção e logísticas de “Tarjetas 
Universitárias Inteligentes-TUI

Universidades/Alunos Entrega de 13.685  TUIS Universidades/Alunos

Empreendedorismo  
e Geração de Renda

Parceiros em Ação 2010  813 Desenvolvido pelo Santander juntamente  
com a Aliança Empreendedora, tem como 
objetivo identificar, apoiar, capacitar e integrar 
empreendedores apoiando-os para que  
ampliem as suas oportunidades e potencializem 
seus negócios.

Empreendedores em regiões de baixas 
renda.

Em 2013, foram  130 empreendedores 
capacitados em três praças: Heliópolis/SP, 
São Lourenço da Mata/PE e Cabo de Santo 
Agostinho/PE.

Associação Aliança Empreendedora

Prêmio Santander  
Universidade Solidária

2004  1.940 O Prêmio Santander Universidade  
Solidária, que compõe os Prêmios Santander 
Universidades, possui três principais objetivos: 
Colocar o conhecimento da instituição  
de ensino superior à disposição das 
comunidades de baixa renda, contribuindo  
para a melhoria das condições de vida; apoiar  
a extensão universitária, estimulando a troca  
de conhecimentos e a inserção da comunidade  
e contribuir para a formação cidadã do futuro 
profissional proporcionando ao estudante,  
pela prática na comunidade, a oportunidade  
de rever e trabalhar sistemicamente os 
conhecimentos adquiridos na universidade.

Universidades, Professores e grupos 
produtivos comunitários em regiões de 
baixa renda.

Em 2013, foram apoiados 16 projetos em 
todo o país. Estas iniciativas envolveram 
professores e alunos de Instituições de 
Ensino Superior e beneficiaram pessoas das 
comunidades locais.

Associação Alfabetização Solidária 

Valorização  
da Diversidade

Talentos da Maturidade 1999  4.745 O Talentos da Maturidade é uma iniciativa 
transformadora que tem como intuito despertar 
um novo olhar da sociedade sobre a Terceira 
Idade. É composto por cinco categorias. Quatro 
delas são artísticas e destinadas para idosos.  
São elas: Artes Plásticas, Fotografia, Literatura  
e Música Vocal. A Categoria Programas 
Exemplares apoia propostas ou projetos 
inovadores, que tenham por objetivo  
a implementação, desenvolvimento  
e disseminação de políticas ou programas  
para a promoção do envelhecimento ativo, 
visando à melhoria de qualidade de vida  
das pessoas idosas.

Instituições que apóiam idosos vulneráveis  
ou idosos empreendedores. 

Em 2013, foram apoiados 5 projetos em  
todo o país.

Interage Consultoria em Gerontologia/ Projeto 
Conselho Municipal do Idoso: Espaço de participação, 
fortalecimento e integração – João Pessoa/PB/  
Projeto Qualificar para Cuidar: Idosos Residentes  
em Favela – Rio de Janeiro/RJ / Projeto Programa  
de Acompanhamento Global – PAG – Rio de Janeiro/RJ 
/ Projeto Longitudinal de Envelhecimento São Caetano 
do Sul – Senior Fit – São Caetano do Sul/SP/ Projeto 
Qualidade de vida e qualidade devida aos idosos com 
demência – São Paulo/SP/ Instituto Santander Cultural 
(Recife e Porto Alegre)/ Aktuell Comunicação

Outros

Prêmio Educar para  
a Igualdade Racial

2002  150 Definir e detalhar os passos de uma boa prática 
de promoção da igualdade racial, a partir  
do estudo e sistematização das 174 melhores 
práticas do acervo do Prêmio “Educar para  
a Igualdade Racial”, em suas seis edições, para 
cada um dos níveis educacionais (da educação 
infantil ao ensino médio), sempre a partir  
de dois eixos: sala de aula e gestão escolar.

Acervo do Prêmio “Educar para a 
Igualdade Racial”, em suas seis edições.

Estudo concluído de 36 boas práticas  
da região Nordeste e de 134 cases de 
professores. A proposta do estudo foi  
retirar destas experiências o aconselhável  
e o inadequado em termos de práticas 
escolares (sala de aula e gestão escolar). 

CEERT - Centro de Estudos das Relações de Trabalho  
e Desigualdades

Total  85.275 
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Mecanismos de controle e avaliação

O Santander avalia os casos tratados periodicamente, 

identifica as principais ocorrências; atua diretamente  

nas áreas impactadas e gestores envolvidos com  

o objetivo de implementar planos de ação para  

reduzir e eliminar a incidência do problema e reporta  

os problemas à alta gestão. No caso de funcionários, 

também aborda o assunto na pesquisa de engajamento.

Todo funcionário ou estagiário que tiver conhecimento  

da prática de um ato supostamente ilícito ou de 

descumprimento das diretrizes do Código de Ética  

ou de políticas internas vigentes deve comunicar  

o fato à Superintendência de Compliance por meio  

do Canal de Denúncias Santander, lançado em 2011.

Além de Compliance, as áreas de Recursos Humanos, 

Superintendência de Ocorrências Especiais – SOE  

e Jurídico também atuam para tratar as denúncias.

Clientes, investidores e fornecedores do Santander podem 

realizar denúncias por canais próprios. Fornecedores,  

por exemplo, devem acessar o website do Banco,  

na página de Fornecedores, na seção Fale Conosco.  

Já clientes e investidores podem reportar denúncias ao 

SAC e Ouvidoria pelos meios disponíveis, como telefone 

e-mail e carta (veja a relação de canais na página 138  

do Relatório Anual).

As manifestações são tratadas e acompanhadas  

pelas áreas responsáveis pelo tema da denúncia até  

a sua conclusão. As informações são tratadas com  

total sigilo e podem ser registradas como anônimas.

Capacitação - A sensibilização de funcionários e 

gestores é realizada por meio de reuniões, treinamento 

de integração, palestras presenciais e pelo netcurso  

do Código de Ética e outros temas relacionados,  

como Assédio Moral e Direitos Humanos.

Identificação - Os registros de todas as manifestações 

recebidas são mantidos em sistema; as denúncias que 

necessitam de investigações são encaminhadas ao RH  

ou à Superintendência de Ocorrências Especiais – SOE.

MECANISMOS DE QUEIXAS  
E RECLAMAÇÕES 

Relevância e Responsabilidades

Por envolver funcionários, clientes e fornecedores, as questões  

relacionadas a queixas e reclamações para práticas trabalhistas e direitos  

humanos são de responsabilidade das áreas de Compliance, SAC  

e Ouvidoria, além de Gestão de Fornecedores, que tratam das denúncias  

feitas respectivamente por cada um desses públicos. O tema é importante  

para o Banco porque traz implicações legais e sociais relevantes. 

Os canais de denúncia monitoram ocorrências de abusos em relação  

a práticas trabalhistas e direitos humanos com funcionários, terceiros  

e fornecedores. No caso do atendimento a funcionários, o canal  

gera confiança e engajamento devido a processos transparentes,  

diálogo e mediação entre as partes; soluciona problemas por meio  

de acompanhamento próximo de gestores e reorientação em relação  

a condutas; e fortalece os princípios da boa gestão por parte  

de gestores e administradores.

Impactos positivos e negativos – Mecanismos de queixas e reclamações  

para práticas trabalhistas e direitos humanos contribuem para um clima 

interno voltado à satisfação dos funcionários e para a melhoria nos índices  

de engajamento dos funcionários. Além disso, ajudam a manter o bom 

relacionamento com fornecedores e clientes.

Inversamente, a ausência de canais e processos estruturados permitem  

a disseminação de comportamentos indesejados, como segregação  

e discriminação e todas as suas implicações (baixa produtividade, 

afastamentos por licenças médicas e desinteresse funcional).
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PORTFÓLIO  
DE PRODUTOS

Relevância

O aspecto Portfólio de Produtos é relevante para o Santander porque sua gestão 

permite ao Banco reduzir riscos e potencializar impactos sociais e ambientais de 

suas atividades comerciais. Além disso, é um tema em pauta no setor; representa 

um desafio futuro; e está relacionado a importantes regulamentos e legislação.

Impactos - Uma boa gestão do portfólio de produtos gera ganhos como  

o desenvolvimento de produtos mais competitivos e eficientes, que estimulem 

práticas nas empresas e gestão financeira adequada das famílias; e a redução  

do risco de corresponsabilização por problemas socioambientais de clientes ou 

projetos financiados;  de maneira oposta, a gestão inadequada do portfólio  

de produtos aumenta riscos (financeiros e de corresponsabilização), diminui  

a competitividade do Banco perante os concorrentes e pode gerar efeitos  

colaterais indesejados nos clientes, como superendividamento. 

Políticas G4-FS1

O Santander Brasil possui três políticas com componentes de sustentabilidade 

que instruem o portfólio de produtos e as atividades comerciais: a Política  

de Risco Socioambiental (RSA), a Política Ambiental e a Política de Microcrédito. 

RSA: A análise de Risco Socioambiental visa a detectar e mitigar riscos 

socioambientais de clientes ou projetos na concessão de crédito. Para potencializar 

os impactos positivos e mitigar os negativos o Santander faz o acompanhamento 

de análises; treina regularmente as equipes comerciais e de análise de crédito  

em temas de RSA; inclui variáveis sociais e ambientais no escopo das análises  

da aceitação de novos clientes e participa de fóruns, para conhecer e influenciar  

as decisões que estão sendo discutidas a respeito do assunto.

A política se encontra disponível no portal de normas da intranet e na 

internet, em versão resumida, na página http://sustentabilidade.santander.

com.br/oquefazemos/praticasdegestao/Paginas/RiscoSocioambiental.aspx

Política Ambiental: Tem como objetivo estabelecer as regras para prevenir  

e gerenciar os impactos ambientais diretos e indiretos no ambiente de negócios, 

assim como as oportunidades relativas às questões ambientais na esfera  

de influência da Organização.  

Políticas e Compromissos

As diretrizes sobre o assunto estão contempladas  

no Código de Ética e nas políticas do Canal de Denúncias 

Santander; de Direitos Humanos; Política Global de 

Igualdade de Gênero; e de Diversidade. 

Monitoramento - No caso de funcionários, as denúncias 

são concluídas em até 45 dias. A responsabilidade  

de acompanhamento e controle dos casos tratados  

é da Superintendência de Compliance, que recebe  

o detalhamento dos fatos apurados pelas áreas 

envolvidas na solução ou investigação, devendo 

acompanhar os casos até serem solucionados.

As apurações, medidas implementadas e deliberações  

são apresentadas mensalmente ao Comitê de Ocorrências 

Internas. Os indicadores do Canal de Denúncias 

Santander são reportados regularmente ao Comitê 

Executivo para acompanhamento e direcionamento  

de ações especificas. 

Remediação - Após a apuração do caso relatado  

ao Canal de Denúncias Santander, são aplicadas  

as medidas disciplinares ou sanções cabíveis. Para  

os casos considerados procedentes, são adotadas 

medidas de correção e responsabilização desde a 

aplicação de ações administrativas como advertência, 

transferência de função ou local de trabalho, até  

o desligamento ou processo cível competente,  

compatível com cada caso. 

Consolidação de indicadores relacionados  

Número de queixas e reclamações relacionadas  

a práticas trabalhistas registradas, processadas  

e solucionadas por meio de mecanismo formal G4-LA16

Em 2013 não houve queixa relacionada a práticas 

trabalhistas de fornecedores. Em relação a funcionários,  

foi registrada uma queixa relacionada a práticas 

trabalhistas. A queixa não era procedente e foi finalizada.

Com relação a queixas recebidas em anos anteriores,  

em 2013 não foi solucionada nenhuma reclamação 

relacionada a práticas trabalhistas, tanto para 

fornecedores quanto para funcionários.

Número de queixas e reclamações relacionadas  

a impactos em direitos humanos registradas, 

processadas e solucionadas por meio de  

mecanismo formal G4-HR12

 QUEIXAS

Recebidas 143

Consideradas procedentes 73

Solucionadas 127

Solucionadas em 2013, referentes a 2012 35

Em 2013, não foram identificadas ocorrências  

referente a queixas de fornecedores relacionadas  

a direitos humanos.
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 èRisco Socioambiental em Private Equity - Para 

investimento privado (Private Equity), a área de Risco 

Socioambiental atua como o gestor socioambiental do 

Fundo Infrabrasil desde 2006, realizando análises baseadas 

nas normas do International Finance Corporation (IFC).  

O Fundo investe em projetos de infraestrutura e publica 

semestralmente relatórios de acompanhamento 

socioambiental dos projetos financiados. 

 èRSA na Tesouraria - O Banco possui um processo  

para avaliar as corretoras que prestam serviços à sua 

Tesouraria. O Programa de Qualificação de Corretoras  

tem por objetivo classificar a cada dois anos as corretoras 

com as quais a Mesa Proprietária opera, considerando 

critérios técnicos, sociais, ambientais e de governança,  

a fim de redefinir a periodicidade de operação com  

o Banco. Ao final do processo, as corretoras recebem  

um feedback, que apresenta seus pontos fortes e 

sugestões para os aspectos que podem ser melhorados. 

Mesmo sendo um processo classificatório, nota-se que 

muitas dessas empresas vêm aprimorando seus processos 

de gestão. A relevância deste programa está também  

na importância dessas corretoras. O Banco opera com  

as maiores corretoras de valores do mercado brasileiro, 

que, juntas, respondem por quase 85% do volume  

total negociado na BM&FBOVESPA - e portanto têm  

uma enorme capacidade de influenciar o mercado 

financeiro local.

 èRSA no financiamento de projetos e aceitação  

de clientes no Atacado - Segue a Política de Risco 

Socioambiental descrita na página 45 do Relatório Anual. 

Análise de Risco Socioambiental em 2013 G4-FS2

 ANÁLISE DE CLIENTES - ATACADO

 2011 2012 2013

Aprovados    1.072         2.053         2.034 

Aprovados com ressalva          51               47               32 

Declinados            3                 1                -   

Total    1.126         2.101         2.066 

 PROJETOS NÃO SUJEITOS AOS PRINCÍPIOS DO EQUADOR 

 2011 2012 2013

Aprovados 0 0 0

Aprovados com ressalva 8 1 25

Declinados 0 0 0

Total 8 1 25

 ANÁLISE DE CLIENTES - CRÉDITO IMOBILIÁRIO

 2011 2012 2013

Aprovados 9 8 8

Aprovados com ressalva 4 15 11

Declinados 5 1 0

Total 18 24 19

 ANÁLISE DE CLIENTES - COMPLIANCE

 2011 2012 2013

Aprovados 91 15 25

Aprovados com ressalva 24 2 4

Declinados 27 7 37

Total 142 24 66

A Política deve ser observada por todos os funcionários  

e estagiários do Santander e empresas ligadas ao Banco.  

As orientações demandam o cumprimento da legislação 

ambiental brasileira aplicável à instituição e às operações 

financeiras e de outros compromissos assumidos pela 

Organização, como o UNEP FI (United Nations Environment 

Programme Finance Initiative) e o PRI (Principles for 

Responsible Investment) Princípios de Investimento 

Responsável, das Nações Unidas. 

A política prevê o gerenciamento dos impactos  

relacionados às operações de crédito e serviços, por  

meio da Prática de Risco Socioambiental; a inclusão de 

critérios socioambientais no processo de criação/revisão  

de produtos do Santander; e a promoção de educação  

para a sustentabilidade de funcionários, clientes  

e fornecedores.

Microcrédito: O Santander possui política específica  

para cada produto ofertado na operação de Microcrédito.  

Os recursos liberados devem ser aplicados na atividade  

e devem ocorrer sob orientação de um Agente de Crédito 

contratado para atuar nas regiões especificadas pela 

Santander Microcrédito (baixa renda). A Política foi 

publicada em 06/12/2013. As referências utilizadas são 

regras de mercado e a Resolução 4.000 do Conselho 

Monetário Nacional (CMN).

Outras políticas que orientam as atividades do Banco  

são a Política de Engajamento de Públicos de Interesse  

e a Política de Relacionamento com Fornecedores, que 

orientam a atuação do Santander em seu compromisso  

de promover a sustentabilidade, conduzindo seus negócios 

em plena conformidade com a legislação vigente, pautado 

por princípios éticos, de Direitos Humanos, de respeito  

ao meio ambiente e promovendo relacionamentos  

de respeito, imparcialidade e igualdade com seus públicos 

de relacionamento. O Santander desenvolve suas políticas 

com base (referência) nas melhores práticas de governança 

corporativa, princípios do Pacto Global e compromissos 

assumidos, como o Pacto Empresarial pela Integridade  

e Contra a Corrupção.

Compromissos

O Santander Brasil, de forma direta ou por meio  

do Grupo Santander, cumpre compromissos que  

funcionam como direcionadores do portfólio de  

produtos. Entre eles, estão os Princípios do Equador,  

o Pacto Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, 

Roundtable on Responsible Soy, Grupo Técnico da Pecuária 

Sustentável e o UNEP-FI. O Banco ainda é signatário  

da Iniciativa dos Princípios de Investimento Responsável 

(UNPRI) e apoiador do Forest Footprint Disclosure.  

Em 2013, não foram assumidos novos compromissos 

relacionados a risco socioambiental. 

Mecanismos de Avaliação

Os produtos são avaliados no momento de sua  

criação e permanentemente monitorados durante  

a fase de comercialização (veja mais na página 36  

do Relatório Anual).

Consolidação de indicadores 

Procedimentos para avaliação e classificação de 

riscos socioambientais nas linhas de negócios G4-FS2

O Santander Brasil possui procedimentos para identificar  

riscos sociais e ambientais nas suas atividades. 

 èLavagem de Dinheiro - Para atender as exigências  

dos reguladores locais e inibir a utilização do sistema 

financeiro para lavagem de dinheiro ou financiamento  

do terrorismo, a Unidade de Prevenção à Lavagem  

de Dinheiro instituiu políticas e práticas de aceitação de 

clientes. Desta forma, antes de iniciar o relacionamento 

com o Banco, os clientes são avaliados com base  

em critérios de risco pré-estabelecidos e recebem  

uma classificação. 
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Processo(s) para melhorar a competência  

do pessoal na implantação das políticas  

e procedimentos socioambientais aplicados  

nas linhas de negócios G4-FS4

O treinamento de Risco Socioambiental é presencial,  

com duração de 4 horas, e abrange conceito e prática  

de Risco Socioambiental na concessão de crédito e aceitação 

de clientes. Ele é ministrado com periodicidade no mínimo 

trimestral para grupos de cerca de 20 analistas de crédito  

e gerentes de relacionamento. Em 2013, 20 novos 

funcionários e 54 funcionários já atuantes no Banco 

participaram dos treinamentos de Risco Socioambiental,  

o que ajudou o Banco a atingir 74% da meta estabelecida 

para treinamento em Risco Socioambiental. Esses 

treinamentos não são obrigatórios, embora sejam 

altamente recomendados para as áreas comercial  

e de risco. A avaliação do treinamento é realizada  

por meio dos feedbacks.

Interações com clientes/investidores/parceiros 

comerciais em relação a riscos e oportunidades 

ambientais e sociais G4-FS5

O Espaço de Práticas em Sustentabilidade busca  

promover a conscientização e o engajamento de  

clientes, fornecedores e da sociedade nas temáticas da 

sustentabilidade por meio do compartilhamento e geração 

de práticas. Para tanto, o Santander fomenta a participação 

de pessoas (clientes, funcionários) e organizações  

(parceiro, fornecedores) em programas de inserção de 

sustentabilidade no dia a dia. No portal www.santander.

com.br/sustentabilidade o Banco disponibiliza para toda  

a sociedade diversos materiais - como cartilhas, cursos 

online e apresentações - que mostram como incorporar 

sustentabilidade no dia a dia de pessoas e empresas.  

Além disso, publica constantemente informações sobre  

o que tem feito para que esse tema avance no Santander  

e permeie cada vez mais os negócios e práticas de gestão. 

Em 2013, o Banco lançou o curso online Vida Financeira, 

com o objetivo de auxiliar os participantes a administrarem 

seu orçamento. Foi publicada, ainda, uma apresentação 

sobre Construção Sustentável que divulga práticas de 

construção ecoeficiente, mostra exemplos do que já vem 

sendo feito e indica caminhos para aprofundamento no 

assunto. O site do Espaço de Práticas em Sustentabilidade 

recebeu 466.868 acessos. 

Buscando apoiar o avanço dos fornecedores, o Banco 

realizou dois encontros presenciais com fornecedores  

de setores críticos do ponto de vista socioambiental 

(Construção Civil e Call Center), com o objetivo de 

compartilhar práticas que auxiliam na redução de riscos 

sociais e ambientais. Todo o conteúdo destes encontros 

foi baseado nas diretrizes do Pacto Global. Participaram  

80 empresas e 105 pessoas do setor de Construção Civil  

e 10 empresas e 50 pessoas do setor de Call Center. 

Adicionalmente, o Banco se engajou em iniciativas 

promovidas por organizações parceiras, como o Instituto 

Ethos e o World Resources Institute (WRI). Entre os dias 3 e 5 

de setembro, participou de um dos eventos mais importantes 

sobre sustentabilidade do Brasil, a Conferência Ethos. 

O Banco disponibiliza a relação completa dos fóruns  

de que participa no endereço www.santander.com.br/

sustentabilidade/Compromissos e fóruns.

 FINANCIAMENTOS SETORES CRÍTICOS G4-PR6

2011 2012 2013

Carteira  
(R$ Mil)

% em relação  
a carteira total*

Carteira  
(R$ Mil)

% em relação  
a carteira total*

Carteira 
(R$ Mil)

% em relação  
a carteira total*

Indústria Tabagista, Bebidas Alcoólicas,  
Armas e Munições  1.151.301 0,52%  1.160.705 0,48%  1.129.523 0,43%

Financiamento e Comercialização  
de Combustíveis Fósseis  12.967.964 5,90%  11.665.140 4,82%  9.523.998 3,64%

Danos à Segurança Alimentar e Nutricional  187.729 0,09%  229.283 0,09%  204.219 0,08%

* Carteira com Avais e Internegócios

Processos para o monitoramento da implantação  

por parte do cliente do cumprimento de exigências 

socioambientais incluídas em contratos ou transações 

G4-FS3

A área de Risco Socioambiental realiza auditorias 

socioambientais nos clientes e projetos que devem  

ser analisados e enquadrados aos Princípios do Equador. 

Para isso, a área se vale da experiência dos profissionais  

que a compõem, os quais têm formação em Engenharia 

Química, Biologia, Geologia e Engenharia de Saúde e 

Segurança. As auditorias ocorrem por meio de avaliação  

de documentação, diálogos com o cliente e visitas in loco 

aos projetos e podem levar à proposição de melhorias  

e adequações do projeto para que ele esteja dentro  

das diretrizes dos Princípios do Equador. Essas ações  

dão origem a um plano de ação, que é elaborado 

conjuntamente pelo Banco e o cliente, que se compromete  

a cumprí-lo sob a pena de ter seu financiamento rescindido. 

A contratação de uma auditoria socioambiental 

independente é avaliada no momento do enquadramento 

de financiamentos de projetos na modalidade de Project 

Finance aos Princípios do Equador (PE). Projetos enquadrados 

na categoria A dos PE necessariamente precisam da avaliação 

de uma auditoria externa. Para as demais categorias (B e C), 

a contratação de uma auditoria não é obrigatória e a  

sua necessidade é avaliada para cada um dos projetos.  

A auditoria verifica e analisa os pontos de atenção e  

melhoria para a adequação do projeto às diretrizes dos PE. 

De posse da análise, é desenhado um plano de ação  

em que são contempladas as lacunas para o atendimento  

dos PE. O plano de ação é acompanhado pelo Banco e o 

seu cumprimento é incluído no contrato do financiamento.

Caso seja possível, um plano de ação para a resolução  

das não-conformidades é estabelecido. Se não houver 

outra possibilidade, as cláusulas contratuais estabelecidas 

são executadas e o contrato pode ser rescindido ou 

liquidado antecipadamente.

Em situações em que há necessidade de um 

acompanhamento mais próximo tanto na concessão  

de crédito quanto na aceitação de novos clientes, pode 

haver a necessidade de auditorias para a verificação das 

práticas socioambientais da empresa. As auditorias são 

realizadas através de verificação documental, diálogos  

com o cliente e visitas às empresas para o entendimento  

de suas práticas socioambientais. Da auditoria pode  

resultar um plano de ação que visa à adequação  

do cliente às melhores práticas socioambientais.

Para os casos em que é feita a contratação de auditorias 

externas, elas são contratadas em parceria entre  

o Banco e o cliente, com acompanhamento da área  

de Risco Socioambiental. 

No ano de 2013, houve a contratação de auditorias 

externas para dois projetos analisados pela área de Risco 

Socioambiental e a realização de três visitas a clientes.
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Valor monetário dos produtos e serviços criados para proporcionar um benefício social e ambiental específico 

para cada linha de negócios, divididos por finalidade: G4-FS7 G4-FS8

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL G4-FS11

 Valor (R$ mil)

Fundo 2011 2012 2013

Sustainability and Responsible Investment (SRI) 254.615 556.000 447.526

Renda variável 5.076.300 5.000.000 3.344.053

% SRI sobre o total de renda variável 5% 11% 13%

 FINANCIAMENTOS SOCIOAMBIENTAIS G4-FS7 G4-FS8

 Valor (R$ Mil)

Fundo 2011 2012 2013

Produção 1.218.131 2.269.700 1.987.576

Carteira 1.851.372 1.911.333

 PARTICIPAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA CARTEIRA - G4-FS7 G4-FS8

 2013

Participação socioambiental na carteira do produto ou segmento * 3,4%
*  a participação socioambiental foi calculada considerando a ponderação dos produtos/segmentos socioambientais em 

relação às respectivas carteiras totais.

 MICROCRÉDITO POR SETOR  G4-FS13

 Valor da Carteira (R$ Mil)

2011 2012 2013

Têxtil 72.806 96.121 106.664 

Alimentos e bebidas 46.018 40.159 71.046 

Saúde e beleza 20.570 27.271 31.055 

Decoração 345 4.040 4.395 

Comércio Eletro-Eletrônico 1.034 2.902 3.800 

Transporte 798 954 2.023 

Entretenimento 434 1.577 1.094 

Educação 333 545 666 

Demais setores 38.087 56.417 36.336 

Outros* - 6.510 9.907

Total 180.425 236.496 266.986

* trata-se de setores não-identificados

Porcentagem da carteira de clientes por região, tamanho e setor G4-FS6

Carteira por segmento - página 2 das DFs BRGAAP; Carteira por setor de atividades - página 49 das DFs BRGAAP 

 CARTEIRA DE CRÉDITO POR SETOR DE ATIVIDADE G4-FS6

 2011 2012 2013 

 (R$ Mil) % (R$ Mil) % (R$ Mil) %

Setor Público 191.122 0,10 153.846 0,07 122.521 0,05

Governo Federal 5.151 0,00 1 0,00 24 0,00

Governo Estadual 170.248 0,09 141.517 0,07 114.311 0,05

Governo Municipal 15.723 0,01 12.328 0,01 8.186 0,00

Setor Privado 196.871.238 99,90 211.804.841 99,93 227.359.796 99,95

Indústria 28.740.521 14,58 30.057.968 14,18 35.115.863 15,44

Comércio 21.786.771 11,06 25.061.840 11,82 25.864.260 11,37

Rural 4.401.149 2,23 4.384.542 2,07 5.031.783 2,21

Instituições Financeiras 159.858 0,08 23.082 0,01 199.784 0,09

Serviços e Outros 42.556.969 21,60 43.450.819 20,50 46.440.650 20,42

Pessoa Física 83.645.612 42,45 89.259.953 42,11 89.707.875 39,44

Habitação 15.580.358 7,91 19.566.637 9,23 24.999.581 10,99

Total 197.062.360 100,00 211.958.687 100,00 227.482.317 100,00

 CARTEIRA DE CRÉDITO POR REGIÃO GEOGRÁFICA G4-FS6

 2011 2012 2013 

 (R$ Mil) % (R$ Mil) % (R$ Mil) %

País 176.080.594 89,35 193.125.808 91,11 204.827.898 90,04

Região Norte 3.406.232 1,73 3.499.983 1,65 3.402.874 1,50

Região Nordeste 11.390.873 5,78 12.565.979 5,93 13.395.388 5,89

Região Sudeste 131.150.254 66,55 140.695.086 66,38 147.881.231 65,01

Região Centro-Oeste 7.045.636 3,58 8.311.832 3,92 8.905.653 3,91

Região Sul 23.087.599 11,72 28.052.928 13,24 31.242.752 13,73

Exterior* 20.981.766 10,65 18.832.879 8,89 22.654.419 9,96

Total 197.062.360 100,00 211.958.687 100,00 227.482.317 100,00

(1) Refere-se, basicamente, a operações das agência do exterior - Grand Cayman

 FINANCIAMENTOS SOCIOAMBIENTAIS 
 NO CORPORATE (composição por finalidade)

17%

33%

29%

21%

0,9% 0,03%

Redução e Tratamento de Resíduos

Construção e Reforma Sustentável

Eficiência Energética e Energia Renovável

Produção mais limpa

Governança Corporativa

Eficiência no Consumo da Água
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Com o objetivo de verificar o grau de segurança em 

fornecedores ou empresas que utilizam informações  

do Banco para o atendimento de clientes o Santander  

avalia seus parceiros considerados de alto impacto por  

meio de visitas presenciais e testes de controles no  

momento do seu cadastramento. Os riscos identificados  

são compartilhados com os gestores das áreas contratantes  

e gerenciados junto às empresas. Para os mais críticos,  

as correções são tratadas no curto prazo. Além disso,  

nos contratos com terceiros e canais de atendimento,  

o Banco implanta mecanismos para proteção dos dados  

dos clientes.

Consolidação dos Indicadores

Número total de queixas comprovadas relativas  

à violação de privacidade e perda de dados  

de clientes G4-PR8

Em 2013 foram registradas 162 reclamações do SAC 

relacionadas a segurança, sigilo bancário e positivação  

do cliente. No entanto, não houve indícios de perda  

de dados. Foram registradas também nove manifestações  

no Banco Central, mas em nenhuma delas foi constatado 

quebra de sigilo bancário. Durante o ano também  

não foram registradas multas em relação à violação  

de privacidade do cliente.

PRIVACIDADE  
DE CLIENTES

Relevância e Responsabilidades

O aspecto Privacidade do Cliente, sob responsabilidade da Vice-Presidência 

Executiva de Meios, é relevante para o Santander Brasil porque implica riscos 

legais, regulatórios, de relacionamento comercial e perdas financeiras. 

Todas as atividades executadas pelo Banco, por meio de seus funcionários, 

estagiários e demais colaboradores, devem observar a legislação vigente  

e a normatização de órgãos e entidades reguladores com relação à segurança  

da informação. 

Impactos - A gestão eficaz desse aspecto dá maior segurança ao cliente,  

que tem seus dados preservados, e ao Banco, que se previne contra  

o descumprimento de normas, protege o relacionamento comercial  

e evita perdas financeiras, além de danos de imagem.

Políticas, Compromissos e Mecanismos de Avaliação

A Política de Segurança da Informação é baseada em diretivas elaboradas  

pela área de Segurança da Informação, responsável por definir as políticas  

e padrões que apoiam a todos na proteção dos ativos de informação e auxiliar 

na resolução de problemas relacionados ao tema. 

Toda informação de propriedade do Banco deve ser protegida de riscos  

e ameaças que possam comprometer sua confidencialidade, integridade  

ou disponibilidade.

Desde o início das suas atividades no Banco, os funcionários têm contato  

com os temas de segurança (cláusula disponível no contrato de trabalho  

e no Código de Ética) e realizam cursos obrigatórios sobre o tema. 

Eles também são orientados a conhecer a Política de Privacidade, que contém  

os princípios básicos adotados para recepção, armazenamento e utilização  

das informações pessoais disponibilizadas por clientes e visitantes.  

Os colaboradores são responsáveis ainda pela utilização de suas senhas  

e autorizações de acesso a sistemas, assim como pelas ações decorrentes  

da utilização desses poderes.

DIRETRIZES  
DE SEGURANÇA  
DA INFORMAÇÃO

O tema segurança da informação exige esforços 

contínuos para a proteção dos ativos de informação, 

auxiliando o Banco a cumprir sua missão. O tema  

é tratado com os seguintes objetivos:

 èConfidencialidade: garantir que as informações 

tratadas sejam de conhecimento exclusivo  

de pessoas especificamente autorizadas;

 è Integridade: garantir que as informações 

sejam mantidas íntegras, sem modificações 

indevidas (acidentais ou propositais);

 èDisponibilidade: garantir que as informações 

estejam disponíveis a todas as pessoas 

autorizadas a tratá-las.
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Mecanismos de Avaliação

Para aumentar a clareza na rotulagem dos produtos  

e serviços, o Banco adota ações de educação financeira, 

que ajudam a melhorar a compreensão dos clientes  

sobre o portfólio. Com esse fim, o Banco investe em 

treinamentos para capacitar sua equipe comercial atuante 

no Varejo em orientação financeira. A efetividade dessa 

capacitação é monitorada por meio do desempenho  

nos programas de treinamento, que contam  

com relatórios trimestrais. 

Já as ações de gestão de riscos e comercialização  

de produtos são monitoradas de acordo com a Política 

Corporativa para gestão de risco reputacional, derivada 

da comercialização de produtos e serviços. Relatórios 

quadrimestrais  são reportados ao Comitê Local de 

Comercialização e à Oficina Corporativa de Gestão  

do Risco Reputacional.

Consolidação Indicadores

Tipo de informações sobre produtos e serviços  

exigidas pelos procedimentos da organização 

referentes a informações e rotulagem de produtos  

e serviços e percentual de categorias significativas 

sujeitas a essas exigências G4-PR3

O atendimento está de acordo com as normas vigentes  

e sempre que necessário o Banco ajusta os procedimentos 

internos para mantê-los atualizados.

Para os produtos de ativos dos segmentos PF,  

as informações são disponibilizadas aos clientes por  

meio dos respectivos contratos. As tarifas relativas  

aos serviços bancários são divulgadas na Tabela  

de Serviços, que está disponível para consulta  

nas agências e no site do Santander.

Em relação ao segmento Pessoa Jurídica, as informações  

são disponibilizadas pelos respectivos instrumentos 

contratuais, mediante entrega das vias originais para  

o cliente. 

Para os produtos ofertados pelas áreas de Mercado  

de Capitais (valores mobiliários), informações a respeito 

dos produtos são disponibilizadas por meio de Prospectos 

divulgados no âmbito das ofertas.

Número total de casos de não conformidade  

com regulamentos e códigos voluntários relativos  

a informações e rotulagem de produtos e serviços, 

discriminados por tipo de resultados G4-PR4

Em 2013 o Santander teve 21 ações cíveis públicas 

relacionadas a produtos, das quais:11 ações com liminar 

deferida e previsão de multa por descumprimento;  

oito processos sem previsão de multa; um processo  

com liminar e previsão de multa, porém suspensa por 

recebimento de Agravo de Instrumento; e um processo 

com acordo firmado.

Em nenhum dos 21 processos existe a execução/

obrigação do pagamento de multa por ora. Não há  

casos de descumprimento por códigos voluntários.

Resultados de pesquisas de satisfação do cliente G4-PR5

O Banco monitora a satisfação de seus clientes por  

meio de pesquisas com usuários frequentes dos canais 

(Agência, Caixas Eletrônicos, Call Center, Internet e cartão 

de Crédito). A pesquisa é realizada desde 2009, três vezes 

ao ano. A amostra contempla aproximadamente 9 mil 

entrevistas e tem representatividade sobre todos os perfis 

de clientes, segmentos de renda e abrangência geográfica. 

Os resultados referentes a maio e agosto de 2013 mostram 

que o desafio para o Banco alcançar a satisfação desejada 

continua, mas já mostra uma evolução positiva. A partir  

ROTULAGEM DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS

Relevância e Responsabilidades

O aspecto rotulagem de produtos e serviços, sob responsabilidade  

da Vice-Presidência de Varejo, é material para o Santander Brasil porque  

influi na qualidade dos relacionamentos comerciais, no uso adequado  

do portfólio de produtos do Banco e nos resultados financeiros. Além  

disso, é um tema associado a um conjunto de normas e regulações.

Impactos - A clareza na rotulagem dos produtos e serviços contribui  

para que o cliente faça uso adequado do portfólio de produtos do Banco, 

o que diminui as chances de superendividamento para o consumidor  

e de perdas financeiras para a a Organização. Além disso, reduz riscos,  

de imagem, reputação e jurídico.    

Políticas e Compromissos

Para a gestão de riscos na comercialização de produtos, o Banco atua  

de acordo com as seguintes políticas: Código de Ética; Política de Comercialização  

de Produtos e Serviços; Metodologia de Análise do Perfil do Investidor - 

Suitability; Política de Suitability para Derivativos; Avaliação do Perfil do Investidor. 

As referências para essas políticas são: Código de Defesa do Consumidor 

(externa); Código de Autorregulação Bancária (da FEBRABAN), Códigos  

da Anbima e demais Normas dos Orgãos Reguladores (Banco Central,  

CVM, SUSEP). G4-PR3
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Essa análise assegura que a operacionalização  

dos produtos e serviços não irá expor o Santander  

a riscos reputacionais ou de imagem. Garante ainda  

a conformidade com as normas legais, regulatórias  

e contábeis, a adequação aos clientes de acordo com  

seu perfil atribuindo o grau de risco e adequação  

para cada produto, a capacidade de processamento  

ou limitações quanto aos diferentes aspectos e que  

a operacionalização não implicará em impactos  

ao Santander Brasil. 

Iniciativas para melhorar a educação financeira por  

tipo de beneficiário G4-FS16

Com relação à orientação financeira, a principal  

linha de atividade está no relacionamento entre  

gerente e clientes. Para isso, o Banco investe forte  

em treinamento e formação, que em 2013 atingiu  

mais de 30 mil funcionários. 

Outras iniciativas complementam essa abordagem, como 

o Santander Responde (vídeos de orientação financeira 

no portal institucional e no Youtube e plataforma de 

perguntas e respostas no Facebook); Portal de 

Sustentabilidade (vídeos, cartilhas e planilhas de 

educação financeira); Caminhos&Escolhas (portal que 

busca atrair jovens interessados em atuar no mercado 

financeiro, disponibiliza jogos e cursos online); e 

palestras em universidades parceiras e comunidades 

atendidas pela operação de microcrédito.  

Em 2013, o Santander Responde, uma das principais 

frentes de orientação financeira, aberta a qualquer 

pessoa, seja cliente ou não, apresentou um aumento  

de 42% nas perguntas enviadas, o que totalizou mais  

de 28.000 perguntas. Além disso, respondeu 100% das 

dúvidas e seu conteúdo foi aprovado por 61% das pessoas 

que usaram a ferramenta. Até o final de 2013 havia  

50 vídeos disponíveis para consulta, 54.000 perguntas  

e respostas mais de 777.000 visualizações nos vídeos  

e  474.000 visitantes únicos. 

do diagnóstico, os esforços serão concentrados em  

quatro grandes temas: Disponibilidade, Atendimento, 

Rapidez e Eficiência e Segmento Alta Renda.

Em 2012, o Santander implantou uma nova pesquisa  

para acompanhar o nível de satisfação dos clientes  

com o atendimento prestado na agência. O resultado  

da última medição de 2013 mostra que satisfação geral  

com o atendimento da agência se mantém estável  

em relação ao período anterior, mas que houve  

um aumento na quantidade de agências com  

melhores pontuações. 

Todos os anos, o Santander monitora por meio  

de pesquisas o nível de uso e de satifação de clientes  

(PJ Empresas e Corporate) quanto aos seus produtos e,  

em particular os que têm características socioambientais.  

Os resultados destas avaliações fazem parte de um plano  

de melhoria baseado na satisfação geral do cliente. 

Em 2013, não foram realizadas pesquisas ou  

palestras com os órgãos de defesa do consumidor.  

O Banco não promove pesquisa com grupos de clientes/

consumidores ou entidades representativas desses  

grupos com o objetivo de avaliar os impactos sociais  

dos produtos e serviços ofertados.

Políticas para o bom desenvolvimento e venda  

de produtos e serviços financeiros G4-FS15

Desenvolvimento de Produtos 

A criação de novos produtos ou a alteração dos  

já existentes tem início dentro de cada área de negócios  

e passa por quatro etapas: 1) Construção da proposta  

pela área de negócios; 2) Preenchimento de um formulário 

(Formulário de Especificação de Produtos e Serviços -  

FEPS) para especificar detalhadamente a proposta, cujas 

informações abordam temas como Compliance, Satisfação 

do Cliente, Controles Internos e Sustentabilidade. Esse último 

tema inclui itens como risco socioambiental, transparência  

na relação com clientes, certificações e até mesmo o 

consumo de recursos naturais, como papel, energia e água, 

para a viabilização do novo produto; 3) Realização de uma 

reunião de entendimento, com diversas áreas do Banco para 

debater as características do produto, as necessidades do 

cliente e da sociedade. Os representantes apontam melhorias 

e podem sugerir mudanças; 4) Apresentação para o Comitê 

Local de Comercialização, responsável por deliberar sobre a 

aprovação e revisão dos produtos/serviços, bem como sobre 

políticas, procedimentos e projetos relacionados ao processo 

de aprovação e, em alguns casos para o Comitê Corporativo 

de Comercialização. Com a aprovação, são iniciados os 

procedimentos técnicos, treinamentos e demais providências 

necessárias para a disponibilização do produto ou serviço  

ao mercado.
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Políticas e Compromissos

O Banco tem um projeto de expansão definido para  

a operação de Microcrédito, focado em comunidades  

de menor renda, e avalia as áreas de atuação de  

acordo com o mercado potencial de empreendedores  

e conhecimento de agentes residentes nesses locais. 

As práticas de Microcrédito estão disponíveis em  

http://sustentabilidade.santander.com.br/oquefazemos/

produtoseservicos/Paginas/Microcredito.aspx

Além da operação de microcrédito, o Santander mantém 

pontos de atendimento em comunidades em estágio inicial 

de desenvolvimento social, como Complexo do Alemão  

e Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, e Paraisópolis,  

em São Paulo. 

As práticas com relação a Agências em Comunidades 

estão disponíveis em: http://sustentabilidade.santander.

com.br/oquefazemos/produtoseservicos/Paginas/

agenciasemcomunidades.aspx

Mecanismos de Avaliação

Todo ano é realizada auditoria completa de todos  

os aspectos da Santander Microcrédito. Os resultados  

são divulgados por meio de comunicação institucional via 

imprensa e pela Demonstração de Resultados do Banco. 

A meta é de constante crescimento e investimento  

no microcrédito.

Consolidação de Indicadores

Pontos de acesso em áreas pouco populosas  

ou em desvantagem econômica por tipo: G4-FS13

A Santander Microcrédito possui atualmente  

27 filiais, sendo 20% no Sudeste e 80% na região  

Nordeste do Brasil. A operação está presente em mais  

de 500 municípios, nos quais o agente de crédito, com  

a sua mobilidade de atuação, atende uma jurisdição que 

compreende um raio de 125 km em relação à sua filial.   

Não houve em 2013 o fechamento de nenhuma filial.  

O Banco ainda inaugurou uma filial na comunidade de 

Paraisópolis, em São Paulo (SP). A abertura foi motivada  

por se tratar de uma comunidade comercialmente  

ativa e em crescimento. Possui 9 mil empreendedores 

estabelecidos, sendo 2mil formalizados. (dados da 

associação dos Moradores). Em 2014, o Banco trabalhará 

com o IDH de cada região atendida para mapear as áreas  

de atuação com desvantagem econômica. 

DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA DOS 
PONTOS DE ACESSO: 

 èAlagoas: Arapiraca e Maceió. 

 èBahia: Feira de Santana 

 èMaranhão: São Luis e Imperatriz 

 èParaíba: João Pessoa, Campina Grande,  

Patos, Cajazeiras e Guarabira. 

 èPernambuco: Salgueiro, Paulista, Recife, 

Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Araripina. 

 èPiaui: Teresina 

 èRio de Janeiro: Baixada Fluminense  

e Complexo do Alemão 

 èRio Grande do Norte: Mossoró e Natal 

 èSão Paulo: Paraisópolis, Zona Leste,  

Zona Sul, Zona Norte.

 èSergipe: Aracaju 

COMUNIDADES LOCAIS

Relevância

O aspecto Comunidades Locais é material para o Santander Brasil por duas 

razões principais: a necessidade do País de promover a inclusão financeira  

e a capacidade do Banco de exercer influência significativa no tema.  

Estima-se que cerca de 40% da população esteja fora do Sistema Financeiro.  

Além disso, existem, no Brasil, milhares de pequenos empreendedores  

em comunidades com pouco ou nenhum acesso a capital. 

Impactos - A presença de uma instituição financeira em comunidades  

em estágio de desenvolvimento pode contribuir para gerar empregos,  

propiciar apoio aos empreendedores e estimular a economia local. 

Adicionalmente, permite ao Banco atrair e fidelizar novos clientes.  

A atuação do Santander nessas comunidades se dá sobretudo pela  

operação de Microcrédito. Os riscos, por sua vez, estão associados  

às dificuldades operacionais decorrentes de carências de infraestrutura,  

o que torna mais sensíveis aspectos como eficiência, rentabilidade  

e segurança.   

A abertura de agências em comunidades implica na análise de dados  

geo-econômicos. Além disso, é preciso observar a estrutura existente  

na comunidade e o estágio de desenvolvimento de aspectos como 

empreendedorismo formal e informal, saúde e educação. O processo  

para abertura de pontos de atendimento nessas localidades segue os fluxos 

normais e pode ser adaptado caso necessário. 
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Produtos e resultados - As modalidades de produto do 

Microcrédito são Crédito Individual - Capital de Giro; Grupo 

Solidário - Capital de Giro; Financiamento de Bens e Serviços -  

Aquisição de Ativo Fixo e Reformas; e Refinanciamento.

Em 2013, a operação fechou o ano com um desembolso 

recorde de R$ 487 milhões. A carteira1 ficou com 124 mil 

clientes e R$ 266,9 milhões. A adimplência está na casa 

de 95%. Além disso, foi alcançada a marca total de  

R$ 2 bilhões desembolsados desde o início do programa 

de microcrédito no Banco. A Santander Microcrédito 

realiza somente  operações de 1º piso. G4-FS7 G4-FS13

 MICROCRÉDITO POR SETOR G4-FS13

 Valor da Carteira (R$ Mil) Clientes

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Têxtil            72.806            96.121          106.664          40.283          47.881         50.032 

Alimentos e bebidas            46.018            40.159            71.046          24.922          20.488         30.718 

Saúde e beleza            20.570            27.271            31.055          12.720          15.058         15.844 

Decoração                  345               4.040              4.395                176            1.795           1.931 

Comércio Eletro-Eletrônico               1.034               2.902              3.800                590            1.320           1.587 

Transporte                  798                  954              2.023                618                654           1.028 

Entretenimento                  434               1.577              1.094                204                759             435 

Educação                  333                  545                  666                153                197             213 

Demais setores            38.087 56.417            36.336          20.285 26.061         16.718 

Outros - 6.510 9.907 - 4.019 6.293

Total          180.425          236.496 266.986          99.951       118.232 124.799

 MICROCRÉDITO POR GENERO G4-FS13

 Valor da Carteira (R$ Mil) Clientes

Microcrédito 2011 2012 2013* 2011 2012* 2013*

Mulheres          122.638          158.308          177.760          68.876          79.171         82.816 

Homens            57.787            71.681            79.318          31.075          35.042         35.690 

* Existência de clientes não identificados.

Iniciativas para melhorar o acesso de pessoas  

com deficiências aos serviços financeiros G4-FS14

O Santander possui 2.307 agências acessíveis para 

pessoas com deficiência, o que representa 98% da rede 

comercial. No final de 2013 existiam 45 agências em que 

restavam adequações. Destas, sete estão com obras em 

andamento, com previsão de conclusão em maio de 

2014 e 26 já foram concluídas. Quatro agências foram 

canceladas porque o proprietário do imóvel não permitiu 

a realização das adequações.  

Veja mais informações sobre acessibilidade  

em Ativos Intangíveis. 

Relevância e Responsabilidades

O aspecto “Treinamento e Educação”, cuja gestão fica sob responsabilidade  

da Diretoria de Recursos Humanos, é tema relevante, pois representa uma 

oferta de valor para os funcionários e é destacado pelos demais stakeholders. 

Como um dos maiores bancos do País, o Banco tem capacidade de influenciar 

outras empresas do setor e seus stakeholders em relação a esse tema, e tem 

pleno conhecimento dos riscos de imagem e reputação associados, positivos 

ou negativos. 

Outro tema importante nesse aspecto é a gestão de desempenho,  

que buscar aprimorar os resultados da Organização, por meio da vinculação  

dos objetivos individuais à estratégia do Banco; para apoiar o desenvolvimento  

das pessoas, ao promover o contínuo direcionamento de suas entregas  

e comportamentos; e para influenciar no engajamento dos funcionários.

Impactos - Os investimentos em treinamento e educação direcionam  

as entregas da Organização, das áreas e dos funcionários; influenciam  

no engajamento; conectam os objetivos individuais à estratégia do Banco;  

e contribuem para o resultado do Banco. Além disso, fortalecem a imagem  

do Banco, que acaba reconhecido por boas práticas de benefícios; por capital 

intelectual em temas-chave, como sustentabilidade; e por disponibilizar 

muitas oportunidades de desenvolvimento profissional. Inversamente,  

a ausência de investimentos contínuos na capacitação e desenvolvimento  

dos profissionais pode gerar um quadro de funcionários defasado em relação  

à concorrência, com baixo entendimento da estratégia e direcionamento 

inadequado das entregas. Dessa forma, pode impactar negativamente  

os resultados. 

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

1. Considera clientes adimplentes e inadimplentes.
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Mecanismos de Controle

O Santander realiza levantamento de necessidades  

de capacitação com os responsáveis por cada unidade  

de negócio. O foco é oferecer oportunidade de capacitação 

que impulsione a estratégia do negócio e desenvolva  

o profissional em todos os estágios de sua carreira.  

O desenvolvimento dos profissionais ocorre por meio  

de programas locais e internacionais, com investimento  

em formação técnica e comportamental e oferta  

de espaços e oportunidades para todos.

O Banco disponibiliza aos gestores ações de desenvolvimento 

com foco em Hard Skills (Cursos em Negócios, Estratégia, 

Eficiência e Cliente) e Soft Skills (Gestão de Pessoas), para  

que estes se mantenham atualizados e possam garantir  

a competitividade do Santander.

Políticas e Compromissos

O Santander possui políticas específicas para treinamentos,  

incentivos à educação (Graduação, Pós Graduação/ MBA,  

Mestrado, Doutorado, Cursos Externos de Atualização  

e Extensão) e Certificações Obrigatórias. As referências  

para elaboração dessas políticas são o histórico do processo 

dentro da Organização (para a Política do Processo  

de Gestão de Desempenho); a orientação dos Órgãos 

Regulatórios como ANBIMA, BM&FBOVESPA, SUSEP  

e ABECIP (para a Política de Certificação Profissional);  

o benchmarking com a FEBRABAN e parceiros, além  

de empresas não financeiras. 

Os principais compromissos que atendem  

a conformidade regulatória do Santander em  

relação ao aspecto de treinamento e educação são:

 èCursos obrigatórios para atender aspectos de certificação 

profissional, controle de SOX (controles internos para 

atender a regulamentação da Lei Sarbanes-Oxley)  

e legislação;

 èNota do processo de Gestão de Desempenho  

como uma das ferramentas de apoio para o processo  

de Remuneração Variável.

Já os principais compromissos que vão além da 

conformidade regulatória do Santander em relação  

a esse aspecto são:

 èApoio às áreas de negócio para o desenvolvimento  

e capacitação dos profissionais para o desempenho  

de sua função;

 èAs ações educativas desenvolvidas na área  

de Desenvolvimento Organizacional - Liderança;

 èParcerias e Convênios com Instituições Privadas 

Brasileiras e Internacionais.

As principais referências para o desenvolvimento  

dos compromissos são o atendimento aos Controles  

da Lei SOX e demais regulações internacionais. No caso  

de capacitação, refere-se ao conhecimento de conteúdos 

específicos para contemplar determinado tema, como 

por exemplo a Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

Mecanismos de Avaliação

O Santander monitora a eficácia das ações  

de treinamento e educação por meio de auditoria  

e de controles internos. Os resultados das iniciativas  

são comunicados por relatórios. As áreas responsáveis  

são acionadas para providenciar um plano de ação  

com acompanhamento de áreas como Auditoria  

e Compliance. 

O Banco possui uma governança de treinamento 

específica para funcionários do Varejo, seu maior público, 

com status trimestral reportado para a vice-presidência  

da Rede Comercial e para o Comitê das Redes. 

Em todas as etapas da Gestão de Desempenho 

(Contratação de Objetivos, Avaliação Intermediária  

e Avaliação de Final de Ano) o Santander acompanha,  

por meio de relatórios do sistema People, a quantidade  

de funcionários e gestores que realizam o processo.  

Após a última etapa do processo, na Avaliação de Final  

de Ano, é realizado o levantamento de indicadores 

qualitativos e quantitativos de todas as etapas do processo 

para implementação de melhorias no próximo ciclo. 

Consolidação de Indicadores

Número médio de horas de treinamento por ano por empregado, discriminado por gênero  

e categoria funcional G4-LA9

 PRESENCIAL + À DISTÂNCIA PRESENCIAL + À DISTÂNCIA PRESENCIAL + À DISTÂNCIA

2011 2012 2013

Cargo Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Operacional 37,02 39,97 29,18 30,46 24,82 26,29

Administrativo 48,67 43,32 35,00 30,39 29,92 30,94

Especialista 57,09 66,11 48,02 47,79 42,22 48,09

Gerencial 67,13 83,61 56,66 62,73 52,3 62,8

Diretoria 50,91 50,29 58,72 76,44 60,21 48,73
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Tipos e escopo de programas implementados e assistência prestada para aperfeiçoar as habilidades  

de empregados G4-LA10

A estratégia de educação e treinamento do Santander foca em oferecer oportunidade de capacitação e desenvolvimento  

em todos os estágios de carreira, sempre pautado no direcionamento estratégico. O Banco estimula seus profissionais por 

meio de programas de desenvolvimento locais e internacionais e investe ativamente em formação técnica e comportamental 

dos funcionários. 

Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento  

de carreira, discriminado por gênero e categoria funcional G4-LA11

  % DE FUNCIONÁRIOS POR GÊNERO QUE RECEBE AVALIAÇÃO REGULAR DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA 
DURANTE O PERÍODO COBERTO PELO RELATÓRIO

Homens 90,00

Mulheres 92,14

  % DE FUNCIONÁRIOS POR CATEGORIA FUNCIONAL QUE RECEBE AVALIAÇÃO REGULAR DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO 
DE CARREIRA DURANTE O PERÍODO COBERTO PELO RELATÓRIO

Operacional 88,08

Administrativo 93,96

Especialista 91,32

Gerencial 81,33

Diretoria 90,59
 
Nota: 1 Base - Fechamento Dezembro/2013. 2 Admissão - Considera admissões totais em 2013. 3 Demissão - Considera demissões totais em 2013. 4 Desconsidera as Empresas: 23,101,500  
e 501, 503, 603 e 604. 5 Considera Licenciados maior que 1 ano (Headcount Total) 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: 1 - Quantidade total de funcionários que RECEBERAM avaliações em 2013. 2 - Consideramos todas as diferentes avaliações de desempenho 
realizadas em 2013

 EMISSÕES (TONELADAS DE CO2E)

Escopo 1 EN15 2011 2012 2013

Geradores  339 333 361

Frota de veículos (inclui helicoptero)  6.648 7.150 6.482

Gases refrigerantes  1.080 8.283 9.021

Outros (1)  3 25 243

Total de emissões do escopo 1 8.070 15.790 16.107

Escopo 2 EN16 2011 2012 2013

Compra de energia elétrica (2) 9.312 22.861 37.202

Total de emissões do escopo 2 9.312 22.861 37.202

Escopo 3 EN17 2011 2012 2013

Viagens em aeronaves 10.724 9.855 8.570

Resíduos orgânicos (3) 404 318 112

Resíduos orgânicos em terceiros (4) 3.140 1.824 13

Consumo elétrico em terceiros (5) 196 461 1.214

Papa-Pilhas 362 356 254

Transporte (fretados, transporte de valores, viagens terrestres) 21.517 29.115 23.931

Papel (6) 23.408 21.230 10.030

Construção de novas agências (7) 20.538 6.728 0

Extração, produção e transporte de combustíveis comprados 1.951 1.715

Fontes móveis alugadas (jato e helicóptero) 178 205

Perda energética 4.649 7.525

Outros 52

Total de emissões do escopo 3 80.290 76.665 53.621

1. Em 2013, passou a ser considerado também motores estacionários.   
2. Aumento do fator de emissão de 0,6 para quase 1   
3.  Diminuição do fator de emissão (65%). O GHG Protocol pede que esse ano sejam consideradas apenas as emissões de GEE 

ocorridas no ano (as emissões futuras serão contabilizadas nos anos posteriores).   
4.  Além da redução do fator de emissão, não foram reportados os resíduos orgâncos do restaurante do Call Center em 2013, 

pois sua coleta e destinação foi feita diretamente pelo operador do restaurante, sem medição por parte do Call Center.
5.  Aumento do fator de emissão de 0,6 para 1. O consumo de energia em condomínios, sem medição individual, foi 

remanejado do escopo 2 para o escopo 3, por ser consumo em terceiros. Houve ainda troca de empresa de call center, 
ocasionando aumento na emissão deste item em relação a 2012.    

6.  Apesar da redução em volume ter sido de 2,5%, a emissão reduziu em 50% de 2013 para 2012. Os fatores de emissão 
foram atualizados para a ultima versão do Ecoinvent® V2.2, que além de revisões metodológicas, considera os PAGs do 
IPCC2007. Havia um conjunto de fatores que estavam considerando dados obsoletos relacionados a tecnologias e outros 
componentes do ciclo de vida dos produtos.   

7.  Este item não foi considerado em 2013 por não ter adquirido novos imóveis para abertura de agências. As construções 
aproveitaram imóveis existentes.   

 EMISSÕES DE SUBSTÂNCIAS DESTRUIDORAS DA CAMADA DE OZONIO (*) EN20

Volume (Kg)

Substância 2011 2012 2013

R22 15.601 23.752 21.753

R141 0 3.474 2.070

R407 307 2.510 1.734

R134 34 531 123

R410 335 2.181 2.783

(*) O aumento do consumo de gases de 2011 para 2012 deve-se a melhoria na metodologia de apuração dos volumes.

INVENTARIO 2013
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INFORMAÇÕES 
CORPORATIVAS

Informações Corporativas

Atendimento a acionistas
acionistas@santander.com.br

Toda relação de confiança começa com um diálogo.

Fale com a gente:

 èCentral de Atendimento Santander: 

Consultas, informações ou serviços transacionais. 

4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 

0800 702 3535 (Demais Localidades) 

Atendimento: 24 horas por dia, 7 dias por semana.  

Atende também deficientes auditivos e de fala.

 èServiço de Atendimento ao Consumidor – SAC 

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais. 

0800 762 7777 

No exterior, ligue a cobrar para: 

55 11 3012 3336 

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.  

Atende também deficientes auditivos e de fala.

 èOuvidoria 

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. 

0800 726 0322 

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. 

É necessário ter o número de protocolo fornecido pelo SAC. 

Atende também deficientes auditivos e de fala.

Busque, pergunte e interaja
conosco pelas redes sociais:
Twitter: @santander_br 

http://facebook.com/santanderbrasil 

Acesse www.santander.com.br
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