
 
 

Asset Management 

Responsável pela gestão de recursos de terceiros. Para tal, administra e gere Fundos de Investimento e 
Carteiras Administradas dos clientes de Varejo, Private Banking, Empresas, Investidores Institucionais e 

Seguradoras. Trata-se de uma área estratégica do Banco por ser importante geradora de receitas através 
da taxa de administração. 

CFO  

Tem como missão agregar valor ao banco assegurando a qualidade das demonstrações financeiras, 
provendo suporte à estratégia das diversas áreas de negócio. Responsável por contribuir no processo 

decisório, gerando idéias para otimização de capital/resultados e provendo informações financeiras de alta 
qualidade nos prazos necessários, observando as melhores práticas contábeis e de governança 

corporativa. Consolidar as informações gerencias, acompanhar a performance dos negócios e da 
organização como um todo, assegurando a consistência e pontualidade das informações, atuando de 

forma a transmitir credibilidade e qualidade em suas entregas à Matriz, Comissão Executiva, Acionistas e 
demais áreas internas do Banco. Gestão dos riscos financeiros do balanço estrutural para maximizar o 

valor do banco. Ser o porta-voz da empresa com o mercado, divulgando as informações com qualidade e 
abrangência necessárias de forma a refletir no preço das ações os sólidos fundamentos do banco. Gestão 
da carga tributária analisando e otimizando medidas de planejamento fiscal e assegurar que os negócios 

da organização estejam refletidos nas demonstrações financeiras de forma adequada e transparente, 
atendendo órgãos reguladores e acionistas. 

Corporate 

Presta assessoria nos negócios, bem como na defesa dos interesses da Organização, sendo responsável 
por prestar assessoria para as áreas de negócios, gestão e desenvolvimento de produtos e serviços da 
Organização, propondo alternativas seguras e adequadas às necessidades das áreas demandantes com 
elaboração dos respectivos instrumentos contratuais, além de prestar suporte nos assuntos societários, 
institucionais e outros assuntos, acompanhar e defender a Organização em processos, bem como atuar 

preventivamente identificando as causas geradoras de conflitos, sugerindo ações corretivas e preventivas 
através da realização de cursos, treinamentos, informativos e força-tarefa. Suportar às áreas da 

organização no desdobramento das suas estratégias em indicadores e metas que permitam aos gestores 
entenderem de forma estruturada onde estão os problemas (diagnóstico estruturado) e o que precisam 

para entregar seus compromissos. 

Equity 

Foca em atender as necessidades de negócio de nossos clientes, oferece serviços e produtos. Dispõe de 
um grupo de analistas especializados em analisar ações de diversos setores da economia. Oferece serviços 

de corretagem de valores com excelência na execução de operações, por meio de estruturas de 
atendimento diferenciadas, que têm como foco os investidores institucionais locais, estrangeiros e pessoas 

físicas; oferece uma mesa especializada na negociação e liquidação (clearing) de produtos derivativos 
listados principalmente na BM&F: Dólar, Ibovespa Futuro, DI, Futuros agrícolas, opções e swaps para 

atender clientes locais e estrangeiros. Oferece também acesso a Bolsas de derivativos em outros países a 
clientes brasileiros. Acompanha os orçamentos e resultados disponibilizando reports que suportem as 

áreas comerciais. *São operações em que há troca de posições, sejam elas de moedas ou ativos 
financeiros, entre os investidores com relação a riscos e rentabilidade. 

Global Banking & 
Markets  

A área se subdivide em duas principais atividades. A primeira desempenhada por gestores responsáveis 
pelo desenvolvimento, gestão e aprovação dos produtos. A segunda desempenhada pela equipe de vendas 

que atuam nas transações junto aos clientes, em coordenação com a área de CIB. Trata-se de uma 
diretoria cuja interlocução é alta não somente com áreas de execução (Comercial) como com as áreas de 

suporte (Riscos, TI, Jurídico) auxiliando na perpetuação da cultura do grupo. 

Private Banking  

Administra grandes patrimônios de pessoas físicas garantindo uma assessoria financeira de alto padrão e 
customização às necessidades do cliente. 

A Diretoria de Private Banking é parte da estratégia de negócios do Banco. Essa unidade de negócios 
trabalha alinhada com outras unidades do Grupo Santander Brasil, a fim de propiciar um atendimento de 

alta qualidade a esse segmento de clientes, permitindo um relacionamento sustentável e de alto valor 
agregado. 

Recursos Humanos 

Recursos humanos Têm como principal objetivo contribuir para a elevação de nível de consciência de cada 
funcionário do Grupo Santander, cuidando para garantir que tenhamos profissionais que favoreçam um 

clima de motivação e engajamento. 
O RH contribui para assegurar a pessoa certa, em parceria com os gestores para sempre buscar o melhor 
para área. Equipe de RH capaz de gerar e implementar melhores práticas, que atendem as necessidades 

de nossos clientes internos e parceiros, obtendo resultados sustentáveis para o negócio e para as pessoas. 
Atuação focada em Recrutamento & Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, Benefícios e Saúde. As 

relações de confiança e transparência são à base de nossos resultados. 

Riscos Crédito e 
Mercado 

Área responsável em aportar valor á gestão de negócio, protegendo os recursos próprios do grupo visando 
o crescimento e rentabilidade.Liberar o processo de definição do nível de tolerância ao risco, as políticas, 

os procedimentos de gestão de riscos e sempre alinhado com a estratégia do negócio.Comunicar e difundir 
a cultura, as políticas e os procedimentos de gestão de riscos, assim como, identificar oportunidades para 

criação e revisar de forma sistemática as exposições. 

Zurich Santander Brasil 
Seguros e Previdência 

S.A. 

é uma joint-venture dos Grupos Zurich e Santander, dois dos maiores conglomerados do mundo nos 
setores segurador e financeiro. Foi criada em fevereiro de 2011, a partir de um acordo global em que a 

Zurich adquiriu 51% das operações de seguros do Santander no Brasil, México, Chile, Argentina e Uruguai 
e o Santander manteve 49% do capital da holding. A Zurich Santander já nasceu como a terceira maior 

companhia em seguros de vida e previdência da América Latina e a sexta em não vida.  
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