
Santander melhora jornada do cliente 
com Oracle Cloud CX

Ao implementar soluções da suíte de 
Customer Experience da Oracle, banco 
consolida dados de consumidores e 
personaliza atendimento digital

Um dos principais bancos em operação no mercado brasileiro, 
o Santander quase dispensa apresentações. A empresa 
espanhola se destaca pela visão ousada e poder de execução, 
que resultou em lucros de mais de R$ 30 bilhões nos resultados 
apresentados ao longo dos últimos cinco anos. Mesmo durante 
o desafiador 2020, o desempenho da instituição financeira 
superou as expectativas, com lucro líquido 47% acima do 
esperado no terceiro trimestre e superior ao de 2019.

Os bons números vêm em um momento em que o mercado 
financeiro passa por transformações, com grandes bancos 
como o Santander recebendo a concorrência de fintechs e 
startups especializadas em serviços específicos. Para encarar 
este cenário, Marcela Ulian, Superintendente Executiva de 
Negócios Digitais do Santander, aponta dois desafios: ganhar 
velocidade e eficiência na área de vendas digitais e aquisição – 
responsável por 50% das vendas do banco na atualidade.

Segundo a executiva, para dar mais agilidade ao departamento 
e torná-lo mais eficaz, é necessário automatizar processos. 
Somente assim a área de negócios pode atuar de modo 
mais assertivo, sem precisar tanto do auxílio das equipes de 
tecnologia e desenvolvimento.

Com tecnologia para realizar essa automação, o Santander 
busca a consolidação das informações de seus clientes. O 
objetivo é aprimorar e dar mais velocidade à comunicação com 
os clientes do banco – com dados fragmentados, este processo 
encontrava barreiras.
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 Acompanhamos o 
cadastro do Pix em real-
time através do Oracle 
Infinity. Muitos insights, 
muita informação nova. 

Acreditamos de verdade que, além desses 
pontos, ele tem outros ganhos. Hoje a gente 
pode entender, identificar algum problema 
de jornada, algum serviço que não está 
funcionando em algum device específico, 
vindo de uma origem específica. E poder 
atuar nisso é muito rico” 

Marcela Ulian
Superintendente Executiva de Negócios Digitais

Banco Santander conta com as soluções de Customer Experience da 
Oracle para aprimorar o relacionamento com o cliente.
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“Eficiência no custo, no investimento, um investimento melhor 
e o cliente melhor e mais feliz com o que está ganhando. E isso 
tudo nós conseguimos fazer de forma rápida, porque quanto 
mais rápido conseguirmos implementar, mais rápido vem o 
retorno”, explica Ulian.

Para atender às demandas da área de Negócios Digitais, o 
Santander recorreu à suíte de soluções do Oracle Fusion Cloud 
Marketing, parte do Oracle Cloud CX. A decisão foi baseada 
em dois pilares: as funcionalidades entregues pelas soluções 
em nuvem, que atendem melhor às necessidades de negócio 
da empresa, e um parceiro, não apenas um fornecedor, na 
implementação das soluções.

O projeto Oracle Customer Experience do Santander ainda está 
em andamento, mas já começou a mostrar resultados. Entre as 
soluções adotadas, o Oracle Fusion Cloud Maxymiser Testing 
and Optimization foi implementado para testes com o objetivo 
de personalizar as jornadas de clientes – anteriormente, o 
banco vendia para todos os clientes da mesma forma, fossem 
eles de contas bancárias ou cartões.

Marcela Ulian destaca que o Santander busca tirar o máximo 
da capacidade do Oracle Maxymiser, a fim de levar a melhor 
experiência para os clientes. O mesmo vale para o Oracle 
Fusion Cloud Responsys Campaign Management, que está em 
uma etapa anterior, de implementação. Com essa solução de 
gerenciamento de campanhas de marketing digital, o Santander 
mira aprimorar o primeiro relacionamento com o cliente.

A ideia é que ambas as soluções estejam operacionais de 
forma rápida, para que nos próximos dois anos o Santander 
tenha um retorno sobre o investimento de 22%. “Tem uma 
parte de desafio técnico, onde fomos buscar uma empresa que 
tenha repertório e conhecimento técnico para nos apoiar. A 
Oracle vem fazendo um trabalho em conjunto muito próximo 
para garantir essa implementação”, aponta Ulian.

Enquanto Oracle Maxymiser e Responsys estão em preparação 
para o atendimento aos clientes do Santander, o Oracle Fusion 
Cloud Infinity Behavioral Intelligence passou por uma prova 
de teste e foi uma ótima surpresa para o banco, que o adquiriu 
como um bônus para conectar as outras duas soluções. Por 
meio do Oracle Infinity, a empresa pôde analisar os cadastros 
de usuários no sistema de pagamentos Pix, lançado pelo Banco 
Central do Brasil em novembro de 2020.

“Cereja do bolo” do Oracle Fusion Cloud Marketing, o Oracle 
Infinity permitiu que o Santander aprendesse mais sobre 
a experiência de clientes e eventuais problemas que eles 
encontraram ao utilizar os serviços do banco. “É um potencial 
enorme”, conclui a executiva.

Um dos principais bancos em operação no Brasil, o Santander conta com soluções em nuvem da Oracle para personalizar a jornada do cliente e 
gerenciar as campanhas de marketing digital.
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