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O Santander optou por um processo de integração lento com o Real, feito em etapas. O 
objetivo era causar o menor incômodo possível aos clientes. Mas, ao que tudo indica, esse 
propósito não tem sido alcançado a contento. O Valor visitou algumas agências e conversou 
com 15 correntistas na capital paulista: somente três não haviam tido problemas.  
 
No site ReclameAqui, entre os dias 12 e 15 de fevereiro foram encontradas 38 queixas de 
clientes de diversas partes do país, do Rio Grande do Sul ao Tocantins, relatando problemas no 
atendimento do banco Santander, por telefone e pela internet, além da falta de informações 
precisas sobre o porquê das falhas e previsão de normalização dos serviços. As reclamações 
contra o banco também ganharam os sites de relacionamento como o Facebook. 
 
Procurado, o Santander comunicou, por meio de sua assessoria de imprensa, que está ciente 
de que alguns clientes tiveram dificuldade para transacionar nos canais eletrônicos nos últimos 
dois dias. "A instituição pede desculpas pelos desconfortos causados e informa que está 
empenhada em resolver as causas dessas interrupções o mais rapidamente possível. Se 
necessário algum esclarecimento ou providência adicional, o banco pede que o cliente entre 
em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) pelo telefone 08007627777." 
 
Contratempos são naturais quando se trata de uma integração desse porte, que envolve um 
volume gigantesco de informações, segundo um consultor de TI que preferiu não ser 
identificado. Como alguns correntistas têm tido dificuldades de acesso e outros não, pode ser 
que os problemas de migração estejam ocorrendo em lotes específicos. Por mais que tenham 
sido feitos testes, a integração estaria sujeita a exceções, de acordo com o especialista. Tais 
exceções, no entanto, tendem a ficar restritas a 1% do total de dados movimentados. Mais do 
que isso poderia ser considerado barbeiragem.  
 
O processo de integração do Santander com o Real começou em agosto de 2008 pelo alto 
escalão dos bancos e levou quase dois anos para abarcar todas as áreas das instituições. Em 
novembro do ano passado, foi extinta a marca Real e iniciada a unificação da rede de 
agências, com a substituição dos letreiros do Real pelo vermelho do Santander. Faltava para 
concluir o processo a migração tecnológica da base de dados do Real para a plataforma do 
Santander, marcada para sábado, 12 de fevereiro. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 fev. 2011, Finanças, p. C3. 


