
N
ão iniciarem

os processo de dem
issão em

 todo o território nacional durante o período m
ais crítico da 

epidem
ia de CO

VID
-19, à exceção de casos de justa causa ou de violação do Código de Ética da organização.

D
e form

a a apoiar o m
om

ento, antecipam
os para o m

ês de abril o pagam
ento de 100%

 do 13º salário aos 
nossos 47 m

il funcionários, além
 de disponibilizarm

os um
a linha de crédito para que em

presas clientes 
possam

 adotar a m
esm

a m
edida para apoiar seus colaboradores.

N
as áreas adm

inistrativas, reforçam
os as ações de higienização e lim

peza, e am
pliam

os o núm
ero de 

funcionários em
 sistem

a de hom
e office.

Estam
os doando 5 m

ilhões de testes rápidos, 15 m
ilhões de m

áscaras e 20 m
ilhões de reais para a com

pra de 
tom

ógrafos, em
 parceria com

 outros bancos, além
 de 3,5 m

ilhões de reais para 5 instituições com
 atuação na 

área da Saúde, no Rio e em
 São Paulo, com

o m
atching

de doações realizadas pelos funcionários. 

Além
 disso, lançam

os um
a cam

panha de voluntariado rem
oto para nossos funcionários apoiarem

 idosos no 
período de quarentena. O

s beneficiários dessa ação são aposentados do Santander, atendidos pelas 
associações de saúde do Banco, e idosos apoiados pelo nosso program

a institucional, Parceiro do Idoso. A 
m

aior parte das ações visam
 prom

over a socialização do idoso e prevenir sua saída de casa, através de apoio 
para se conectarem

 rem
otam

ente com
 fam

iliares e am
igos e apoio para utilizarem

 serviços online.

Superam
os juntos

INSTITUCIONAL



Preparam
os benefícios pra apoiar pessoas físicas e jurídicas:

•
A GEN

TE BAN
CA: linha de crédito para reinventar bancas de jornal

•
Crédito consignado com

 m
ais prazo

•
Parcelam

ento de fatura em
 até 24x com

 desconto nos juros
•

Crédito com
 garantia de im

óvel
•

Prorrogação do vencim
ento das parcelas por 60 dias

•
Copiloto: plataform

a para venda online
•

Seguro de vida com
 desconto e sem

 carência para profissionais da saúde
•

Cartão online
•

Financiam
ento de salário com

 juros m
enores

•
H

orário especial de atendim
ento para idosos, gestantes e portadores de deficiência

•
Clientes M

EI com
 suspensão do pacote de serviços

•
Capital de giro com

 3 m
eses para com

eçar a pagar

M
ais detalhes em

 https://w
w

w.santander.com
.br/cam

panhas/cuidar

Superam
os juntos

NEGÓCIO


