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Sobre o Santander

Com mais de 102 milhões de clientes na Europa, 
América do Sul, América do Norte e Ásia, o Grupo 
Santander é a 16ª maior instituição bancária do 
mundo. O grupo oferece uma grande variedade de 
produtos e serviços para pessoas físicas e jurídicas, 
grandes empresas e instituições. 

Com o Programa de Simplificação Global do Santander, o Grupo está 

explorando formas de simplificar e facilitar as operações, enquanto 

mantém sua plataforma aberta de serviços financeiros de alta 

qualidade. 

O Santander Brasil decidiu se concentrar em melhorar sua jornada 

de refinanciamento/cobrança, um processo delicado com diversos 

estágios e verificações complicadas.
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Se os clientes atrasarem os pagamentos do veículo, 
serão contatados pelo serviço de refinanciamento (ou 
renegociação) do Santander, que conversará sobre as 
várias soluções para resolver o problema. 

No início de um processo de pagamento de financiamento de veículos, 

as consultas de crédito pelo telefone costumavam demorar e era difícil 

explicar ao cliente algumas das recomendações durante a chamada.

O Santander criou um processo mais claro para o cliente, reduzindo 

a duração das jornadas e melhorando o custo-benefício. A Vizolution 

determinou que vScreen poderia ser usado para ajudar os clientes 

usuários do serviço de refinanciamento.

No Brasil, aproximadamente 80% das sessões são concluídas em 

dispositivos móveis, por isso, a Vizolution foi encarregada de criar uma 

jornada responsiva.

O desafio do cliente
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O tempo médio da jornada: 6 dias
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Na primeira chamada, o 
agente conversava sobre 

as diferentes opções 
e o cliente aceitava 

verbalmente o serviço 
de refinanciamento 

(renegociação)

Os documentos e o 
contrato (total de 7 

folhas) eram enviados 
para os clientes por 

correio e e-mail, com 
informações sobre os 

juros e tarifas

O cliente tinha que 
enviar um comprovante 

de renda/documento 
de identidade para o 

Santander 

O cliente assinava o 
contrato e devolvia 
ao Santander (em 

média 4 dias)

Mediante o recebimento 
dos documentos, o 

Santander aprovava e 
enviava o boleto

Antiga jornada do cliente

Uma jornada de cobrança de financiamento de 
veículos demorava, em média, seis dias e, no mínimo, 
cinco telefonemas até a conclusão da renegociação e 
tinha, pelo menos, três etapas:

Se o cliente cometesse um erro, enviasse os documentos 

errados, se os documentos não chegassem ou se estivessem 

preenchidos incorretamente, o cliente teria que preencher um 

novo documento e, basicamente, recomeçar a jornada.
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O tempo médio da jornada: 14 minutos

O uso de vScreen transformou a jornada, 
reduziu drasticamente sua duração, eliminou 
o uso de papel e aumentou o número de 
solicitações diárias que os agentes conseguem 
processar.

Por meio de um url seguro enviado pelo agente, o cliente aceita 

uma sessão VScreen, em que o agente usa tecnologia visual 

para explicar as várias opções para o cliente. O cliente envia 

os documentos necessários, aceita os contratos por meio de 

assinatura eletrônica e baixa o contrato e o boleto, tudo é feito 

online em uma sessão, reduzindo a jornada de seis dias para 

apenas 14 minutos.
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Nova jornada

Usando o vScreen, 

o consultor inicia o 

compartilhamento de tela 

para orientar o cliente 

através de informações de 

refinanciamento

Os clientes podem fazer 

upload e baixar todos os 

documentos aprovados 

em tempo real e E-assinar 

qualquer contrato

boleto fica disponível para 

o cliente fazer o download 

no final da ligação e a 

transação é concluída
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Introducing a fully digital self-service Bereavement Notification journey
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Resultados

O projeto foi um sucesso em todos os KPIs e conseguiu:

de papel salvas na jornada, tornando o 
processo 100% sem papel  

   

de aumento nas taxas de conversão, por 
exemplo, o cliente paga o boleto

o tempo médio agora necessário para concluir 
uma chamada (anteriormente 6 dias)

 
Aumento de 500% na resolução da primeira 
chamada (em média, 5 chamadas reduzidas 
para 1) 

NPS

A jornada de cobranças de financiamento de veículos 
otimizada da Vizolution foi implantada no Santander Brasil. 
Agora, é a jornada padrão de cobrança para financiamento 
de veículos, com 60% das solicitações concluídas por este 
meio. 
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A Vizolution trabalhou conosco para entender as dificuldades específicas que 

nossos clientes enfrentam, e desenvolveu uma solução para lidar com esses 

desafios. Com isso, melhoramos radicalmente a jornada do cliente, que é líder 

de mercado no departamento de cobranças do Brasil, e oferecemos um meio 

exclusivo de esclarecer os procedimentos de cobrança para nossos clientes, 

que podem realizar os pagamentos da forma mais conveniente possível.” 

Depoimento de Gustavo Santos 
Head of Products, CRM and Digital, do Santander Consumer Brasil 

Vizolution é uma empresa de tecnologia de otimização 
de CX, de crescimento rápido, especializada em ajudar 
as empresas a proporcionar uma jornada sem esforço 
para os clientes.

Acreditamos que as experiências remotas dos clientes devem ser 

eficazes e com contato pessoal, como as interações presenciais, 

e que os clientes devem poder concluir jornadas com o mínimo 

possível de etapas e no canal de sua escolha.

Nossa linha de soluções é usada por 33 empresas em todo o mundo, 
em 13 países e ganhou vários prêmios de inovação de CX, incluindo 
o Prêmio Satisfação de Clientes no Reino Unido, Prêmio Centro de 
Atendimento e Atendimento ao Cliente e Prêmio Excelência CCA na 
Europa.

Email: contact@vizolution.com  
Telefone: 0845 539 1972
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Histórias de sucesso

“Fiquei encantada como tudo 

funcionou e o quanto foi simples 

explicar o processo para meus 

clientes. É impressionante como 

uma jornada que demorava pelo 

menos 6 dias foi reduzida para 

menos de 20 minutos.”

Santander Brazil agent

“Foi muito fácil entender minhas 

diferentes opções de pagamento, 

e fez uma diferença enorme 

poder ver e comparar os pacotes 

enquanto o agente explicava.”  

Cliente do Santander Brazil 
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