
Contexto 
O Santander Brasil quer se tornar o melhor e mais efi

ciente banco do país. Parte fundamental de sua estratégia de 
crescimento, a aquisição do Banco Real em outubro de 2007, 
representou um importante passo rumo a essa conquista, 
além de ter reforçado as bases para o alcance de quatro gran
des objetivos que a compõem: 

• Ser o melhor banco no Brasil em geração de valor para os acio
nistas, o que inclui eficiência nos gastos, valorização da marca, 
conquista e retenção de clientes e obtenção de resultados nos 
curto e longo prazo. 

• Ser o melhor banco em satisfação dos clientes. Para isso, tem 
como diferenciais o atendimento segmentado, custos compe
titivos, processos eficientes e eficazes, inovação para capturar 

as necessidades dos clientes, atuação integrada nos canais, 
qualidade de serviços e, sobretudo, foco no cliente. 

• Ser o melhor banco para se trabalhar, com funcionários enga
jados e motivados, equipes qualificadas, treinadas e capazes de 
se posicionar como lideranças em sustentabilidade. 

• Construir a marca mais reconhecida e atrativa dentre os 
bancos no Brasil. O objetivo embute valores como lealdade, 
orgulho, transparência e respeito, o que credencia a organiza
ção a ser líder em atratividade e a conquistar o reconhecimento 
dos públicos com os quais se relaciona. 

Junto a essa oportunidade, surgiu o desafio de gerenciar 
um programa de projetos simultâneos visando maximizar a 
complementaridade das organizações, aproveitar a experiência 
de cada instituição na condução de seus negócios, assim como 
alinhar duas culturas, também complementares. 



No artigo a seguir descrevermos a 
estratégia, metodologias e processos ado
tados pelo Grupo Santander Brasil no 
gerenciamento desse programa que foi 
um marco no processo de consolidação 
do sistema financeiro brasileiro. 

Estratégia de atuação 
Em decorrência da magnitude e 

complexidade da integração das duas 
organizações optou-se por estabelecer 
uma estrutura organizacional dedicada 
ao entendimento dos atributos de valor 
de cada instituição, ao estabelecimento 
da visão futura e ao planejamento e 
coordenação das diversas ações neces
sárias para o sucesso do programa. Essa 
estrutura foi denominada Escritório de 
Coordenação da Integração (EI) e foi 
composta por profissionais com vasta 
experiência nos negócios e processos das 
duas instituições, a estrutura e recursos 
da diretoria de projetos, processos e 
gestão de mudanças, especializada em 
gestão de mudanças e gerenciamento de 
projetos e processos ( F i g u r a 1). 

Um dos desafios a ser superado era 
estabelecer um modelo de atuação que 
permitisse: 

• Planejar e organizar todas as iniciati
vas; 

• Alocar deforma eficiente os recursos; 
• Fornecer uma visão consolidada do 

andamento e riscos dos projetos e 

• Garantir a qualidade das implantações. 

Com isso foram estabelecidas fun
ções que interagem entre si: 

• Escritório de projetos PMO: responsável 
pelo planejamento, controle e 
reporte de projetos. 

• Processos: responsável pelo diagnóstico, 
proposta, desenho e implantação de 
melhorias em processos. 

• Gestão de mudanças: responsável pela 
análise de impactos e pelo estabeleci
mento e implantação dos planos de 
mitigação. 

• Homologação: responsável pela certifi
cação funcional das implantações. 

• Planejamento e controle de recursos: 
responsável pela alocação de profissio
nais nos projetos e controle independen
te dos indicadores de desempenho das 
demais funções. 

• Fábrica de padrões: responsável peio 
suporte operacional às demais funções 
e processo de qua l i t y a s s u r a n c e meto
dológico. 

Princípios do projeto 
O programa que seria estruturado 

para viabilizar a integração necessitava 
de princípios ou drivers que norteas
sem as decisões necessárias e caracte
rizassem a visão futura. 

Para tanto foram estabelecidos 
cinco princípios básicos: 
7. Manter os atributos de valor na visão 

do cliente de cada uma das organiza
ções: o banco a ser construído deveria 
manter o que o cliente percebe de 
valor. 

2. Manter ou melhorar o nível de 
serviço aos clientes. Toda e qualquer 

implantação deve zelar pela garantia 
de que nossos clientes sejam atendi
dos no mínimo da forma com que 
eram antes da integração. 

3. Cuidar do talento e do clima orga
nizacional: ambas as organizações 
vinham com uma composição de 
equipes vencedoras. Garantir a 
manutenção dessas equipes, bem 
como do clima organizacional iria 
nos garantir o sucesso no processo de 
integração. 

4. Criar a cultura do novo banco: o 
processo de integração deveria impul
sionar a criação da cultura do novo 
banco, que congregaria o que cada 
um tem de melhor. 

5. Garantir os compromissos com o 
acionista: Apesar de a organização 
estar vivendo um processo extre
mamente complexo, não devería
mos deixar de dedicar atenção aos 
compromissos que temos com nossos 
acionistas. 

Os princípios foram amplamente di
vulgados na organização e reforçados a 
cada implantação de projeto ( F i g u r a z). 

Estruturação do plano 
Para atender aos princípios estabe

lecidos, o programa foi estruturado em 
quatro grandes etapas: 
7. Unificação da gestão: Para iniciarmos 

o processo de unificação dos bancos, foi 
necessário unificar a gestão da organi
zação. Essa etapa foi cumprida com a 
estruturação de 35 frentes de trabalho 



Metodologia e ferramentas 
Os projetos que compuseram o programa foram gerenciados 

por meio de metodologia desenvolvida internamente, baseada 
nas melhores práticas acadêmicas e de mercado (Ex: PMBOK®, 
Prince 2, Six Sigma, etc.) e customizadas à realidade e aos proces
sos da instituição. 

Essa metodologia vem sendo aplicada na organização e 
renovada frequentemente desde sua criação, quando houve o 
estabelecimento de um escritório de projetos para gerenciar os 
grandes projetos. Ela visa controlar o escopo, planejamento de 
prazo, custo, qualidade, riscos e comunicação, bem como seu 
acompanhamento por meio de uma governança de decisão clara 
e reconhecida institucionalmente. 

Com o apoio e patrocínio da alta administração da institui
ção e a gestão dos projetos em diversos níveis da estrutura, os 
relacionamentos se deram em todos os níveis, suportados por 
diversos comitês executivos, diretivos e operacionais ( F i g u r a 3). 

O alinhamento constante em todos os níveis, consolidando os 
interesses da integração aos demais planos da organização, foi 



sendo estabelecido e mantido com a 
convergência de objetivos. 

Adicionalmente, para um projeto 
ímpar em sua grandeza, foram estabele
cidos métodos e processos para garantir 
a qualidade das implantações, nos quais 
sempre foram realizados: 

• Testes funcionais em ambiente de 
simulação; 

• Minimização dos impactos na rede de 
agência através deformação e dispo
nibilização de monitores que acom
panham as agências, antes, durante e 
depois da conversão; 

• Minimização dos impactos em ca l l c e n -
te r s criando e formando equipes extras 
preparadas para atender ao incremento 
de apoio aos clientes e funcionários; 

• Iniciativas de engajamento, canais de 
diálogo, f o c u s g r o u p com funcionários 
e clientes foram recursos utilizados 
para entender o andamento e realizar 
as correções e ajustes de rota, visando 
manter deforma adequada os níveis 
de entendimento e satisfação com o 
processo. 

• A troca da marca foi realizada deforma 
gradual permitindo ao cliente do Real ir 
se ambientando com as mudanças de 
padrão visual, deforma que, quando 
fosse realizada a conclusão da troca 
da marca, os clientes já estariam acos
tumados e naturalmente conviveriam 
com o processo. 

• Processos contingenciais operacionais 
e sistêmicos foram disponibilizados de 
forma a permitir que as soluções para o 
cliente fossem realizadas prontamente. 

Para tanto, tivemos que desenvol
ver e customizar um conjunto de ferra
mentas que nos auxiliaram na gestão 
deste complexo programa, principal
mente com relação a ( F i g u r a 4): 

7. Controle e acompanhamento da 
execução dos projetos. Com elas pode
mos acompanhar a evolução e gerar 
indicadores que nos permitem atuar 
nos pontos críticos. 

2. Acompanhamento da execução das 
atividades a serem realizadas pela 
rede de agências e áreas centrais, que 
nos ajudaram a controlar uma grande 
quantidade de ações executadas simul
taneamente. 

3. Acompanhamento da execução das 
atividades a serem realizadas no dia da 
integração sistêmica, acompanhando 
os PERTs das atividades necessárias. As 
ferramentas foram utilizadas tanto no 
dia D quanto nos simulados realizados. 

4. Acompanhamento on-line da evolução 
dos testes funcionais. 

5. Foi criado um portal para garantir que 
as informações relevantes pudessem ser 
entregues aos públicos necessários ao 
longo de todo o processo de implanta
ção e estabilização da implantação. 

Resultados obtidos 
A aquisição do Banco Real consoli

dou a posição do Banco como um banco 
múltiplo com cobertura nacional e escala 
suficiente para competir de forma efetiva 
com seu mercado alvo. 

Geograficamente, o Grupo San
tander Brasil reforçou sua atuação nos 
estados do Sudeste e Sul, como Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, o que ampliou 
sua capacidade de distribuição. 

Novos produtos, serviços e funcio
nalidades foram incorporados ao dia a 
dia dos clientes, combinando melhorias 
tecnológicas, eficiência, flexibilidade 
e inovação, além de mais vantagens e 
comodidade. 

Um exemplo desses benefícios é 
que os clientes passaram a ter a sua 
disposição uma rede de alcance nacional 
com mais de 3,5 mil agências e postos 
de atendimento e cerca de 18 mi l caixas 
eletrônicos. 

O lançamento do Santander Master e 
do Realmaster ainda melhor foi um mar
co da integração, pois conseguiu reunir 
as melhores ideias de cada banco em um 
único produto oferecido aos clientes das 
duas redes. Destaca-se ainda a extensão 
dos serviços Van Gogh para os clientes 
alta renda do Santander. Além disso, 
houve o lançamento do cartão Flex para 
os clientes do Banco Real. 

Todas essas realizações foram orien
tadas pelo compromisso assumido pelo 
banco de criar vínculos de qualidade com 
seus funcionários, clientes e fornece
dores para gerar ideias inovadoras em 
gestão, produtos e serviços. 

Assim, a integração dos dois bancos 
está sendo consolidada com diferen
ciais competitivos, como a inovação em 
produtos, a solidez da marca, a produti
vidade comercial e o foco no relaciona
mento de longo prazo com os clientes, 
com o propósito de buscar sua satisfação 
total. 

Text Box
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