
GUIA DO 
O N B O A R D I N G



BOAS-VINDAS 
Aqui você encontrará conteúdos 
sobre os procedimentos 
e regras do Prospera.

TREINAMENTO
Aqui você encontrará conteúdos sobre 
sua rotina no Prospera e como trabalhar 
com as Microfinanças na prática. 

Bem-vindo ao Prospera!
Este material é composto por duas partes: 

VAMOS COMEÇAR? BONS ESTUDOS!



BOAS-VINDAS 



[ CLIQUE NOS BOTÕES ACIMA E VÁ DIRETO PARA O CONTEÚDO DO TEMA QUE VOCÊ QUER EXPLORAR ]

O QUE PODEMOS FAZER POR VOCÊ HOJE?

INFRAESTRUTURA



PROSPERA
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Bem-vindo ao 
Prospera! 
Neste guia você 
encontrará tudo 
o que precisa 
sobre nossa 
operação. 
_
 
Para ajudar você 
a entrar com o pé 
direito no Prospera, 
preparamos uma linha 
do tempo com a jornada 
que você percorrerá. 
Fique por dentro de 
cada etapa, para 
garantir que você esteja 
sempre em dia e possa 
crescer aqui dentro!

Seu caminho é 
você quem faz!

OS 7 PRIMEIROS  
DIAS

OS 30 PRIMEIROS  
DIAS

A PARTIR DE 90  
DIAS

ATÉ 1 ANO

ATÉ 2 ANOS

INFRAESTRUTURA:  
Verifique se está tudo em 

ordem, pronto para operar.

FERRAMENTAS:  
Verifique se recebeu todos 

os tablets que precisa e 
distribua para a equipe.

OPERAÇÃO:  
Garanta que você sabe 

todos os procedimentos 
de operações.

Participe da Formação de 
Donos do Negócio (FDN). 

CURSOS ONLINE:  
Certifique-se de que 
fez todos os cursos 
indicados pelo RH.

Participe do Programa de 
Formação em Microcrédito.

MATERIAIS DE TRADE 
MARKETING:  

Verifique se você tem todos 
os materiais necessários.

Participe da formação 
Prospera + e se torne um 

consultor Prospera!

VIVÊNCIA  
DO NEGÓCIO:  

Já participou da atividade 
de vivência do negócio?

APP:  
Já esclareceu tudo sobre 

seu uso, nos vídeos 
demonstrativos do tablet?

ACESSOS:  
Verifique se tem todos 

os acessos para todos os 
sistemas que precisa - 

para você e sua equipe.
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S O que é o 
microcrédito 
no Prospera?

No Prospera, o microcrédito 
é a porta de entrada para que 
empreendedores de menor 
renda tenham acesso a uma 
oferta de valor que permite que 
desenvolvam suas atividades, 
se bancarizem e prosperem. 

Torna-se, assim, um instrumento 
que contribui para a geração de 
emprego e renda e que impacta 
positivamente no desenvolvimento 
local das regiões em que atuamos.
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a oferta do 
Prospera ser 
diferente?



M
I

C
R

O
F

I
N

A
N

Ç
A

S

No Sistema 
Financeiro tradicional 
funciona assim: 
• Cliente vai até o banco
• Banco faz procedimentos de análise de crédito
• Análise de crédito exige garantias, solidez, 

patrimônio e histórico do cliente

Enquanto isso, 
no Prospera… 
• Banco (agente) vai até o cliente
• É o agente Prospera quem faz 

a análise de crédito 
• Análise de crédito considera condição 

sócioeconômica e exige garantia solidária
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É bom para  
o empreendedor,  
é bom para  
o banco,  
é bom para  
a sociedade.
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Por que é bom para 
a sociedade?
• Fortalece o espírito empreendedor em 

comunidades de baixa renda. 
• É um negócio economicamente sustentável 

para todos: para o empreendedor, para a 
comunidade e também para o Santander.

• É um negócio com impacto no indivíduo, 
na comunidade e na organização.
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Por que é bom para 
o empreendedor?
• Proporciona inclusão financeira de clientes 

que estão distantes do banco ou que não estão 
sendo atendidos adequadamente por eles.

• Incentiva o protagonismo da mulher, 
como empreendedora, sendo a 
dona de seu próprio negócio.

• É uma oportunidade de que o empreendedor 
se torne bancarizado e participe dos 
benefícios que o banco pode oferecer.
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O Microcrédito 
é regulamentado pelo 
Banco Central
O Banco Central permite que parte do recolhimento compulsório do banco (2% de 
depósitos à vista) possa ser direcionado para o microcrédito. Quer saber mais? 
[ VEJA AQUI ] a resolução do Banco Central que regulamenta essas operações.

E para diferentes destinações, sendo 
sempre para investimento no negócio:

Os créditos  
podem ser concedidos a:

GRUPO SOLIDÁRIO  
(3 OU 4 MEMBROS)

CAPITAL  
DE GIRO

INDIVIDUAL  
COM AVAL

INVESTIMENTO 
FIXO E REFORMAS

INDIVIDUAL  
SEM AVAL
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Por que falamos em Microfinanças 
ao invés de Microcrédito?
Porque a oferta do 
banco a seus clientes 
(sua oferta de valor) 
vai muito além do 
microcrédito.

CONTA CORRENTE
Com pacote exclusivo para o cliente 

Prospera, em que o valor pago pode ser 
revertido em bônus para o celular. 

CARTÃO DE CRÉDITO
Flex ou Free.

SUPERGET
Máquina de cartão para 
receber as vendas.

SEGURO PROTEÇÃO SOB MEDIDA
Seguro de acidentes  
pessoais que cabe no 
bolso do seu cliente.

POUPANÇA PROGRAMADA
Para guardar dinheiro todo 

mês e começar a cuidar 
do futuro do seu cliente.

Microfinanças



Temos orgulho de fazer parte 
do Grupo Santander...

Temos orgulho de fazer parte 
do Grupo Santander...

Tem cerca de 4 
milhões de clientes, 
entre pequenas e 
médias empresas

Foi reconhecida pela 
ONU em 2018

Está presente em 
mais de 20 países

Faz parte da estrutura 
do Varejo, na Diretoria 
de Pessoa Física

O Santander é o maior 
banco internacional 
do Brasil

Melhor empresa de 
Microfinanças entre 
os bancos privados 

Created by shashank singh
from the Noun Project
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O Prospera 
segue em ampla 
expansão por 
todo o país!
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Conheça um 
pouco da 
nossa equipe 
e estrutura 
dentro do 
banco

Gestão de Qualidade 
e Portfólio

Comunicação e 
Capacitação

TIAGO ABATE
Superintendência 

Executiva Prospera

JOSÉ ROBERTO
Diretoria Varejo 

Pessoa Física

JUAN MORENO
Vice-presidente 

Varejo

SERGIO RIAL 
Presidente

Rede Prospera

Regionais Prospera 
(equipe comercial)

User Experience e 
Gestão Comercial Parcerias
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Aqui, 
crescer 
depende 
de você. 

Aqui, você é protagonista 
da sua própria carreira! 
Temos uma plataforma 
de mobilidade interna 
– Meu lugar Santander 
– que permite que você 
transite pelo banco.

Aqui, a trilha de carreira 
é em Y, o que quer dizer 
que você que escolhe para 
onde quer crescer:  no 
Prospera ou no Santander.
Planeje a sua carreira 
realizando o seu PDI – 
Plano de Desenvolvimento 
Individual. Acesse
Portal RH > Gestão de 
Desempenho > PDI

Aqui, você é reconhecido 
pelos seus méritos.
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Temos uma 
cultura 
própria, que 
nos move 
sempre pra 
frente.

EMPODERAMENTO
Nosso modelo de microfinanças só funciona porque 
confiamos em nossos agentes e supervisores. 
São vocês que fazem o Prospera acontecer.

EQUIPE QUE FAZ JUNTO
Somos uma equipe que se apoia, que um torce pelo 
outro. Uma equipe com gestores que trabalham 
junto, elevando o patamar de todos.

TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES
A confiança nasce de uma relação aberta 
e sincera. É assim que operamos.

ÉTICA
Buscamos o melhor para nossos clientes, para nossos 
funcionários e para o banco. Atuamos com zero preconceito, 
buscando respeitar a diversidade em nossa relações.  

OBCECADOS PELO CRESCIMENTO
Somos uma equipe que estásempre 
em busca da nossa ambição.



“MELHORAR O FLUXO DOS RECURSOS 
FINANCEIROS NO PAÍS, OFERECENDO À POPULAÇÃO 
DE MENOR RENDA LINHAS DE CRÉDITO E UMA 
OFERTA DE VALOR QUE PERMITE A BANCARIZAÇÃO. 
ISSO TUDO, ALIADO À ORIENTAÇÃO FINANCEIRA, 
POSSIBILITA O CRESCIMENTO DE PEQUENOS 
NEGÓCIOS, GERANDO EMPREGO, RENDA E 
A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE VIDA.”

NOSSO 
COMPROMISSO
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No 
Prospera, 
temos 
diferentes 
tipos de 
filiais. 
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FILIAL
BACKOFFICE AGÊNCIA
Infraestrutura é 
compartilhada com a 
agência, onde a filial 
Prospera terá um espaço 
especifico  para atuar.

LOJA PROSPERA
Lojas exclusivas 
do Prospera



INFRAESTRUTURA



Verifique 
todos os seus 
equipamentos.
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Veja se todos os equipamentos estão 
em perfeito estado. Se tiver algum 
problema, abra um chamado nos 
canais de Suporte ao Usuário. 

* importante 
 
Toda a equipe deve cuidar da filial – seja supervisor, agente ou assistente. 
Caso tenha algum problema com a infraestrutura ou equipamentos, abra um 
chamado nos canais de suporte ao usuário. 



Canais de suporte ao usuário
• APP É Comigo Santander: Disponível via mobile ou via Intranet> Acesso Rápido> É Comigo Santander;

• Botão Help Desk na Área de Trabalho – Permite solucionar problemas de erro na plataforma TFC, corrige problemas 
de lentidão no Internet Explorer ou Google Chrome, configurar um novo perfil no Outlook, entre outros. 

• Acesso via telefone 11-3012-3456 (seguir URA), o atendimento ocorre 24 
horas por dia, 7 dias por semana, através do telefone;

• PSA TECH - Suporte técnico do tablet (hardware): 11- 4810-5644, atendimento das 9h às 18h de segunda a sexta feira; 

• SARA 2.0 – Plataforma de inteligência artificial que responde várias dúvidas e 
solicitações de forma humanizada. Disponível na Intranet.

• Portal de Normas – Canal onde são encontrados todos os normativos, procedimentos 
e formulários do Santander. Disponível na intranet.

• Portal RH – Canal onde são encontrados diversos temas, processos, programas relacionados a RH. Disponível na Intranet.

• Canal do gestor: acesse Intranet > Portal RH > Atendimento ao gestor: chat;

• Suporte ao Apolo – Para suporte relacionado a todos os materiais solicitados pelo 
sistema Apolo envie e-mail para <facmate@santander.com.br> 

• RBAC: Caixa departamental: Produban - Gestão de Identidades e Acessos gestaodeacessos@produban.com.br;

• É Comigo Santander: enviar um e-mail para a caixa ecomigosantander@santander.com.br – Normativo 
ID 161965 - Plataforma de Soluções Integradas: É Comigo Santander – Escopo de Atuação

Para mais detalhes acesse o manual na Intranet – Portal de Normas: Tecnologia: Suporte Técnico - Help Desk –  Id 157961.
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Você 
encontra 
tudo na 
Intranet.
Na Intranet você 
também encontra 
uma série de 
temas que podem 
interessar a você. 
Use este canal para 
emitir a etiqueta 
da carteira de 
trabalho, saber sobre 
desenvolvimento de 
carreira, entender 
melhor o jeito de 
ser Santander, entre 
outros temas. 
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É fácil acessar o app 
É Comigo Santander!
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Comigo Santander

2. Coloque seu CPF

3. Clique em “criar/
alterar senha”. 
Você receberá um 
e-mail do Santander 
Ocorrências com uma 
senha provisória, que 
deve ser alterada 
imediatamente após 
o primeiro login. 

Para garantir a segurança do app, pedimos 
que você cadastre nele uma senha. 
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É fácil acessar o app 
É Comigo Santander!
Para garantir a segurança do app, pedimos 
que você cadastre nele uma senha. 
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Para comprar materiais 
para a copa e cozinha...
Não-perecíveis  
(Como café, açúcar, copos descartáveis, adoçante, filtro de café etc.) 
Cada filial tem um valor por dia por funcionário e 
estagiário para compra deste tipo de item.

Perecíveis  
(Como pão, margarina, leite, achocolatado etc)  
Cada filial tem um valor por dia por funcionário e estagiário. 

PARA SABER A DISPONIBILIDADE, ACESSE O MANUAL NA INTRANET 
SOBRE ESTE TEMA. (INTRANET LOCAL > NORMAS > ID 157992).
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Para comprar materiais 
de escritório...
. Cópias de xerox (para unidades 
sem máquina copiadora ou que 
a existente tenha quebrado)

. Materiais de escritório que não 
estejam disponíveis na lista de 
materiais e que sejam essenciais 
ao funcionamento da unidade

. Materiais de limpeza (detergente, 
esponja, sabão etc.)

SE TIVER MAIS DÚVIDAS, O MANUAL NA INTRANET SOBRE 
ESTE TEMA (INTRANET LOCAL > NORMAS > ID 159096)



FERRAMENTAS
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O tablet é a ferramenta em que 
são operacionalizados todos 
os contratos do Prospera. 
Os tablets chegarão com antecedência na própria filial/
agência. Nos casos em que não existe a estrutura da filial, 
eles serão direcionados para a agência mais próxima à 
filial, ou, em último caso, será direcionado ao Supervisor.

Aqui, você deverá verificar a recepção, distribuição, 
habilitação para  uso, liberação de acesso, teste de 
funcionalidade e compartilhamento das informações 
de suporte do tablet e do App Prospera.



O tablet é uma ferramenta essencial de trabalho 
para os agentes e supervisores.  
Veja o  KIT TABLET  que cada um deve receber.

QUAIS CUIDADOS DEVO TER 
COM MEU TABLET?
Carregue o tablet no período da noite, pois ele 
precisa de bastante tempo para ser recarregado. 
Saiba todas suas senhas e não deixe elas em 
evidência – são suas e secretas. Evite quedas e 
choques do tablet – mantenha ele sempre seguro.
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Como devo distribuir 
para a equipe?

KIT TABLET



Como faço para começar a usar o tablet?

1º 
HABILITE  
O USO
• Fique atento a estas 

quatro etapas: 
• Cadastro na Plataforma 

de Serviços Móveis
• Liberação de acessos 

massificado por 
cargo via RBAC

• Registro no App 
Suport PSA

• Cadastro no App Hub

2º 

LIBERAÇÃO 
DE ACESSO
• Crie uma senha de 

desbloqueio no tablet. 

3º 
FAÇA O TESTE DE 
FUNCIONALIDADE
• Verifique a conexão 

VPN-TUNNEL 
• Faça o teste para baixar 

carteira de clientes
• Tente enviar 

uma proposta

4º 
PRECISA  
DE AJUDA?
• Acione o suporte 

técnico.
• Help Desk – VPN/E-mail;
• PSA: Hardware/

Telefonia
• Prospera: 

Funcionalidades app
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Ainda  
com dúvidas? 

Assista aos vídeos que chamamos de ”pílulas” na 
Academia Santander, ou no próprio tablet, que 
explicam o passo a passo de como usar o tablet.

EM CASO DE DÚVIDAS  
ACESSE O CANAL CORRETO: 

Help Desk – VPN/E-mail
PSA – Hardware/Telefonia
Prospera – Funcionalidades APP
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ACESSOS



Supervisor, garanta os acessos 
de toda a sua equipe

 
Os primeiros acessos são liberados pela Segurança 
da Informação de forma automática: 

• Acesso à rede Windows
• Acesso à Intranet
• Acesso ao e-mail
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* importante 
 
O funcionário terá matrícula e login sendo a matrícula ex.: 
654321 e o login ex.: t654321, ou seja, o login é seguido de 
t+matrícula, sendo que a matrícula possui seis números.

1.
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Supervisor, garanta os acessos 
de toda a sua equipe

 
Os acessos aos sistemas vinculados ao perfil de 
cada cargo serão liberados de forma massificada 
através de RBACs (Role Based Access Control). 

Para isso, o novo funcionário deve ser cadastrado em Espaço de Acessos no 
seguinte caminho: Intranet> Apoio> Abertura de Chamados> Espaço de Acessos. 

PRBAC Agente Prospera (id. 31880) | RBAC Supervisor  Prospera 
(id. 31881) | RBAC Assistente Prospera (id. 31882) | RBAC Regional 
Prospera (id. 31883) | RBAC Jovem Aprendiz Prospera (id. 31884)

Para suporte às RBACS, envie um e-mail para a caixa departamental 
relatando o ocorrido: Produban - Gestao de Identidades e 
Acessos <gestaodeacessos@produban.com.br>

2.



A
C

E
S

S
O

S

Perfis e 
Acessos:
Veja ao lado 
a relação de 
usuários e seus 
respectivos 
acessos. Depois 
que a RBAC é 
aprovada, deverão 
estar liberados 
todos os acessos 
vinculados aos 
receptivos perfis 
de usuários.

Acessos  
Usuários  

Agente 
Prospera  

Assistente 
Comercial  Supervisor  Gerente 

Regional  
Jovem 

Aprendiz 
Rede Windows (automático realizado pela Segurança da Informação ) Sim Sim Sim  Sim  Sim 
Intranet (automático realizado pela Segurança da Informação) Sim Sim Sim  Sim  Sim 
Internet  Sim Sim Sim  Sim  Sim 
LI M01 (consulta) Sim N/A N/A N/A N/A 
LI M04 (consulta e alteração dados) N/A Sim Sim  N/A N/A 
LI M07 (consulta e aprova) N/A Sim Sim  Sim  N/A 
LI M11 (aprovação) N/A N/A N/A Sim  N/A 
LI M10 (consulta) N/A N/A N/A N/A Sim 
Grupo de Acessos - APP Prospera (GAPL_MDM_APP_Microcredito) Sim N/A Sim  Sim  N/A 
Diretórios (área - interna)  N/A Sim Sim  Sim  Sim 
UG - Perfil @UG12 A (consulta contratos) Sim Sim Sim  Sim  Sim 
PE - Perfil @PE6A (consulta cadastro) Sim Sim Sim  Sim  Sim 
LY Perfil @LY16 (Cadastramento  - Recuperação de Crédito/Acordos) N/A Sim Sim  Sim  N/A 
LY Perfil Consulta (Consulta de Recuperação de Crédito/Acordo) Sim Sim Sim  Sim  Sim 
BACEN Perfil: QQ1 A (Consulta de Endividamento do Mercado) Sim Sim Sim Sim Sim 
BG Perfil: 79  N/A Sim  Sim  Sim  Sim 
PF (Consulta Posição Integrada de clientes) - Perfil Consulta ao Posição 
Integrada de Clientes PF2A Sim Sim Sim Sim Sim 

AQO (Perfil Consulta) - Acesso ao ícone Sim Sim Sim Sim Sim  
@UG-53A - NUCLEO MICROCREDITO (reenvio de DOC/TED) N/A Sim Sim N/A N/A 
YK – Cobrança - Consulta - YK-PUBLICA / YK-PORTAL Sim Sim  Sim  Sim  Sim 
Sistema People Soft  - SAC – SAC E OUVIDORIA  
Incluir o perfil: 3° nível (tratativa de reclamação) Sim Sim Sim Sim Sim 

Portal Certo (Perfil ADM) Sim Sim Sim Sim N/A 
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O cadastro pode ser feito por 
qualquer usuário Prospera sendo 
que o aprovador deverá seguir a 
hierarquia da regional/filial.
VEJA A SEGUIR O PASSO A PASSO



NA INTRANET CLIQUE EM APOIO> ABERTURA DE CHAMADOS> ESPAÇO DE ACESSOS 
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Nesta tela, em “Criação 
e Manut. de Usuários” 

Acesse: Acesso a Pacote 
de Acessos (RBAC)
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Selecione a opção “Outros” 
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Pesquise por “Prospera” 
ou coloque o nome da 
respectiva RBAC a ser 
liberada, sendo elas:

• RBAC Agente Prospera;

• RBAC Supervisor  Prospera;

• RBAC Assistente Prospera;

• RBAC Regional Prospera;

• RBAC Jovem Aprendiz 
Prospera;



Selecione a RBAC e um usuário como aprovador.  
O gestor da respectiva regional/filial deve realizar a aprovação
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Confira as informações do aprovador selecionado e clique em “Avançar”.
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Selecione a opção desejada: Criação ou Exclusão de acesso a RBAC; coloque a justificativa; adicione 
os funcionários (adicione o número de funcionários desejado) e clique em “OK”.
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Após este procedimento, foi 
aberta a solicitação e já está 
submetida automaticamente 
ao aprovador (serão enviados 
e-mails automáticos 
sinalizando a abertura e a 
aprovação da solicitação).

• Informe a matrícula 

• Confirme o nome

• Os dados de departamento, 
cargo e empresa aparecem 
automaticamente

• Preencha o CPF

• Preencha a sigla de 
acesso: T+matrícula

• Clique em OK

• Selecione o Tipo: 
Funcionário/Estagiário 
ou Prestador de 
Serviço Temporário (os 
jovens aprendizes são 
enquadrados neste tipo)
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ACOMPANHAMENTO DA 
SOLICITAÇÃO DA RBAC – 
E-MAIL SOLICITANTE

Após cadastrada a 
solicitação de liberação 
de acessos via RBAC, o 
solicitante e o aprovador 
receberão um e-mail da 
caixa jurídica “Espaço de 
Acessos” com as informações 
da respectiva RBAC.

Abaixo o modelo do 
e-mail de solicitação, que 
irá para o solicitante.
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APROVAÇÃO DA RBAC – 
E-MAIL APROVADOR 

Assim que for finalizada 
a solicitação da RBAC, 
o aprovador receberá 
um e-mail da caixa 
jurídica “Espaço de 
Acessos”, apresentando a 
pendência de aprovação 
da RBAC. O aprovador 
deverá clicar em “Minhas 
Pendências” e aparecerá 
a tela de aprovação.
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APROVAÇÃO DA RBAC – 
TELA DE APROVAÇÃO

Nesta tela, o aprovador 
deverá verificar a solicitação, 
selecione “Aprovar” ou 
“Não Aprovar” (em caso de 
erro de cadastro), colocar 
a observação, e clicar 
em “OK”. Após aprovada, 
a liberação do acesso 
acontece em até 48h.  
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APROVAÇÃO DA RBAC

Após a aprovação da 
solicitação, o solicitante 
receberá um e-mail da 
caixa jurídica “Espaço de 
Acessos” comunicando que 
a solicitação foi aprovada.
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CAPACITAÇÃO



Os agentes são nossos grandes protagonistas. E por isso cuidamos para que estejam sempre bem 
capacitados. Para isso, contamos com o seu apoio, mas também com os cursos que oferecemos a eles 
– sejam eles online ou presenciais. CONHEÇA A TRILHA DE CAPACITAÇÃO DE NOSSOS AGENTES. 

Crescer depende de você

2º ANO DE PROSPERA

Prospera+
Empoderar os agentes 
Prospera para que 
estejam cada vez mais 
preparados para atuar 
com nosso público-alvo, 
de forma consultiva.

1º ANO DE PROSPERA

Formação  
donos do 
negócio
Capacitar as equipes 
para que atuem como 
donos do negócio, com 
uma visão ampla de sua 
carteira de clientes, de 
sua filial e do Prospera 
Santander Microfinanças.

3º  MÊS DE PROSPERA

Formacão em 
microcrédito
Metodologia de concessão do 
microcrédito, oferta de valor 
e a visão do ecossistema.

 

1º  MÊS DE PROSPERA

Boas-vindas
• Material de boas-

vindas ao Prospera

• App Prospera

• Cursos online obrigatórios 
do Santander

• Programa de Formação 
em Microcrédito (1ª 
etapa - online)

• Vivência Prospera 
(presencial com 
parceiro de jornada)

DURAÇÃO: 30 DIAS 
MULTIPLICADOR:  
PARCEIRO DE JORNADA

DURAÇÃO: 2 DIAS 
MULTIPLICADOR:  
REGIONAL/SUPERVISOR 

PRE-WORK ONLINE  
(certifique-se de que realizou o net 
curso Programa de Formação em 
Microcrédito) + PRESENCIAL (16H)

PRE-WORK ONLINE + 
PRESENCIAL (8H) PRESENCIALONLINE + PRESENCIAL
DURAÇÃO: 2 DIAS  
MULTIPLICADOR:  
REGIONAL/SUPERVISOR 

DURAÇÃO: 3 DIAS 
MULTIPLICADOR: REGIONAL
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Faça você mesmo
Temos uma série de treinamentos online que você 
poderá fazer. Entre eles, temos os obrigatórios, que 
devem ser realizados conforme a agenda proposta:

Canal de suporte RH - Temas Obrigatórios <temasobrigatorios@santander.com.br>

> INTRANET  > PORTAL RH >  OU  APP ACADEMIA 

PRIMEIROS 30 DIAS
> Desenvolvimento e Carreira > Academia Santander >Ir para a Academia Santander 
> Trilhas > Buscar por: Como o Santander Zela por seus Negócios

PRIMEIROS XX
> Desenvolvimento e Carreira > Academia Santander >Ir para a Academia Santander 
> Trilhas > Prospera Santander Microcrédito – Programa de Formação (1ª etapa)

A PARTIR DO 6° MÊS (COMO PRE-WORK DO TREINAMENTO PRESENCIAL)
> Desenvolvimento e Carreira > Academia Santander >Ir para a Academia Santander 
> Trilhas Prospera Santander Microcrédito  Gestão de Negócios (2ª etapa). 



OPERAÇÕES
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Abrindo as portas
O que acontece depois que minha filial é cadastrada?

Abaixo você encontrará informações importantes sobre o escopo das rotinas 
operacionais da filial. Assim que a equipe de Gestão de Qualidade e Portfólio 
tiver conhecimento da abertura da filial, irá providenciar:

• 10 malotes
• NUC da filial – o NUC é o código que identifica a sua filial nos sistemas do banco (Uniorg)
• Acesso ao Portal NewSpace, onde são registrados os contratos que são enviados como 

arquivamento. É um protocolo eletrônico em que a filial vai registrar os contratos a serem 
enviados por malote para arquivamento. 

A equipe de Gestão Operacional irá informar a você por e-mail quando estes 
itens forem solicitados. Acompanhe o recebimento dos malotes e teste seu 
acesso ao New Space assim que recebê-lo [ VOCÊ PODE FAZER ISSO NESTE LINK ] 

O New Space é o sistema para protocolar os contratos físicos dos clientes Prospera. Através desse sistema é possível rastrear 
o trânsito do malote com os respectivos contratos que são enviados para a SCCL, empresa responsável pelo arquivamento 
dos contratos Prospera. A filial receberá um e-mail de “Service Desk New Space” na caixa departamental e você deverá 
acompanhar  para verificar como acessar o sistema. Este acesso deverá ser liberado para você, Supervisor. 
Link de acesso ao New Space: https://san.nsportal.com.br/login.aspx 
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CARTÃO DE VISITAS

1º Acesse: Intranet > Acesso 
rápido > Ferramenta e sistemas > 
Aplicativos > Solicitação de Cartão

2º Escolha o modelo da 
marca Prospera Santander 
à filial/área de atuação.

3º Preencha os campos: 
Nome, cargo (validar com o 
executivo se é necessária esta 
informação), departamento, 
endereço, CEP, Cidade, UF, 
Telefone, fax, celular e e-mail.

4º Informe o endereço de entrega 
e responsável pelo recebimento.

SOLICITAÇÃO DE CARIMBO

1º Acesse: Intranet > Acesso rápido > 
Ferramenta e sistemas > Aplicativos 
> Solicitação de Carimbos

2º Para carimbo pessoal
Selecione PRINTER 20 14 x 
38MM, solicite o modelo 
3600007-Pessoal de Assinatura

3º Preencha os campos dos dados 
do solicitante: Nome, e-mail, 
telefone, local de trabalho e 
local de entrega e coloque em 
observação as particularidades 
que deverá ter no cartão.

4º Preencha os campos dos Dados do 
carimbo: Nome, cargo e matrícula. 
Clique em Solicitar Carimbo.

AJUDE OS NOVOS FUNCIONÁRIOS SOLICITANDO SUA IDENTIFICAÇÃO

Como faço a solicitação de materiais de escritório? 
ASSINATURA ELETRÔNICA 
DO E-MAIL

1º O funcionário deve incluir a sua 
assinatura de e-mail seguindo o 
padrão do Banco. Para isso, ele 
deverá acessar a intranet local em: 
Institucional>Portal da Marca> 
Aplicação da Marca> Prospera 
Santander> Assinatura do E-mail

2º Em seguida, clique em 
Gerar Assinatura
e depois siga as orientações 
disponíveis para criar a assinatura.
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Novos funcionários
Etiqueta de Registro na Carteira de Trabalho

Tanto o contrato de trabalho como a etiqueta de registro 
na carteira de trabalho serão enviados para o e-mail 
do supervisor na semana em que o novo funcionário 
iniciará suas atividades no Banco. O supervisor deverá 
imprimir e entregar ao funcionário para que ele recorte 
e cole a etiqueta em sua carteira profissional.
 
Mas caso você não receba estes materiais, oriente seu 
funcionário para que faça a solicitação por e-mail indicando 
seu nome completo e os números de matrícula e CPF.
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Sistema Apolo -  
Sistema para solicitação de material de 
escritório, folheteria e capa de carnê
Liberação de Acesso ao Sistema Apolo
Envie um e-mail para Recursos Corporativos – Logística- Materiais 
facmate@santander.com.br para solicitar o perfil de solicitante e 
aprovador, sendo o solicitante o Assistente Comercial da filial e o 
aprovador você, o Supervisor. No e-mail, você deve informar nome, 
matrícula, cargo, filial, regional, uniorg e respectivo perfil.

Após liberado o acesso, será possível solicitar materiais de escritório, folheteria 
Prospera, capa de carnê, entre outros materiais.  
Para saber como acessar o sistema e solicitar material busque no 
Portal de Normas ID: JAD Logística - Passo a Passo - Id 159446. 

E SE EU PRECISAR DE AJUDA COM A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS NO APOLO? 
Se precisar de ajuda com os materiais solicitados pelo sistema 
Apolo, mande um e-mail para <facmate@santander.com.br> 

AINDA ESTÁ COM DÚVIDAS? 
Se precisar de mais detalhes, acesse o manual da Intranet: 
Tecnologia: Suporte Técnico – Help Desk - 157961 
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Sistema Apolo -  
Sistema para solicitação de material de 
escritório, folheteria e capa de carnê

CAPA DE CARNÊ

A solicitação de capa de carnê deverá ser feita no Sistema Apolo. 

Atenção! Ao pedir o respectivo material deverá indicar o código:

• Folhetos (código de solicitação: 4000921);

• Capa de Carnês (código de solicitação:4001185);

Saiba mais acessando o Manual no Portal de Normas 
Id. JAD Logística - Passo a Passo - Id 159446.
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Deslocamentos 
de viagens
Empresas Parceiras de táxis corporativos 

O Santander tem parceria com aplicativos de táxi. Para 
se cadastrar, o funcionário receberá um e-mail de nossas 
empresas parceiras para finalizar seu cadastramento. 
• Uber 
• Wappa
• 99 Táxi
Caso o funcionário precise do reenvio do e-mail é necessário 
solicitar através de abertura de chamado no aplicativo 
É Comigo Santander: Prédios (Meu dia a dia -> Serviços 
Administrativos -> Táxi Corporativo) / Rede de agências (Minha 
loja -> Serviços Administrativos -> Táxi Corporativo).  
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Solicitações 
de viagens
Como se cadastrar no CWT – Carlson Wagonlit Travel?

Todas as solicitações de passagens e hospedagens 
devem ser realizadas pelo site 
CWT - Carlson Wagonlit Travel [ NESTE LINK ] 

No primeiro acesso, você terá que criar uma nova conta, utilizando 
o seu e-mail corporativo. Você pode fazer isso  [ NESTE LINK ] 

As credenciais de sua conta CWT também funcionam no aplicativo 
CWT To Go, disponível para todos os viajantes. Para usar o CWT To 
Go, faça o download na loja de aplicativos do seu celular e insira 
o mesmo e-mail e senha que você utiliza no portal myCWT.
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Como faço solicitações de 
passagem e hospedagem?
Essas solicitações devem ser realizadas de uma 
única vez, seguindo os passos abaixo:

TRANSPORTE AÉREO:  
Acesse a Intranet > Apoio > Serviços > Solicitação de Viagens > https://
www.mycwt.com/group/br-santander-santander#/ > Insira o e- mail 
Corporativo > Senha > Entrar > Reserve já > Solicitação > Nova Solicitação 
> Tipo de solicitação > Viajante > Nome do funcionário > Motivo da 
viagem > Entre na aba “aéreo” > Definirna o trecho (insira ida e volta 
ou somente ida para diversos trechos) > Defina o melhor horário > 
Consultar > Selecionar a melhor opção > Finalize a solicitação.

HOTEL: 
clique na aba Hotel > Defina a cidade > Data do check-in > Horário 
> Data do check-out > Horário> Solicitar > O Sistema gerará uma 
lista de Hotéis > Selecione a melhor opção > Finalize a solicitação.
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Sobre solicitações de 
viagens, vale esclarecer...
• Opção online aéreo/hotel: utilize em casos de solicitação de viagens 

nacionais. A escolha será de forma automática do voo com menor valor 
no horário selecionado, e o pedido seguirá direto para o aprovador; 

• Opção Offline Aéreo: utilize em casos de remarcação de bilhetes e 
solicitação de viagens internacionais. A Carlson Wagonlit fará a cotação e 
as opções ficarão disponíveis para escolha na Lemontech. Para verificar 
o prazo para solicitação de viagens nacionais e internacionais, consulte o 
normativo Serviços Administrativos: Políticas de Serviços a Funcionários. 

• Opção Offline Hotel: solicite hospedagem internacional ou quando o 
hotel desejado não consta na opção online. A Carlson Wagonlit fará a 
cotação e as opções ficarão disponíveis para escolha na Lemontech

• Cancelamento de hospedagem: faça o cancelamento com 48h de 
antecedência. Caso contrário será cobrado “no show” (taxa cobrada 
quando o hóspede não aparece). Fique atento ao prazo para solicitação 
e cancelamento, pois as hospedagens nacionais iniciam às 12h do dia, 
mesmo que o funcionário faça o check-in somente no final do dia. 
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Cuide das  
suas despesas
Como faço reembolsos e adiantamentos?
Usamos o o sistema Orion SAP para fazer reembolso e 
adiantamento de valor (quando necessário, para viagens). 

Para saber mais sobre reembolsos e adiantamentos, 
pesquise no Portal de Normas Id. 158914.

PEDIDO DE REEMBOLSO
Na rotina do Prospera, os pedidos 
de reembolso mais frequentes estão 
relacionados ao deslocamento 
(quando inferior a 99km) e a despesas 
de viagens a trabalho ou treinamento. 

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
São solicitados adiantamentos 
que são justificados depois que 
os gastos são feitos quando o 
funcionário precisa de recursos 
para viagens a trabalho. 
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Reembolso de despesas de viagem 
nacional ou internacional

PRAZOS: 
FIQUE 

ATENTO!

Acesse o sistema ORION - ERP SAP: acessar a Intranet > Abrir Acesso Rápido 
(menu a esquerda) > Orion SAP > Despesas de Viagens > Novos Pedidos de 
Reembolso > Criar pedido de reembolso > Selecionar Esquema de viagem > 
Executar > Preencher os dados gerais da viagem > Selecionar a atividade > 
Preencher os dados de quilometragem, se houver > Anexar os comprovantes 
de despesas em “Anexo” > Entrar recibos > Entrada Nova > Tipo de despesa e 
valor > Aceitar > Verificar > Gravar esboço > Gravar e enviar para aprovação. 

35 dias
Depois da data de 
emissão da nota fiscal 
ou recibo: este é o 
prazo para aceitar o 
recebimento dos 
comprovantes de 
despesas de funcionários 
(dias corridos). 

Entre 35º e 60º dia
Depois da data de 
emissão da nota fiscal 
ou recibo: só poderão 
ser reembolsados 
valores com o acordo 
do superintendente ou 
executivo acima dele. 
Nestes casos, deve-
se anexar o e-mail 
de autorização no 
sistema de reembolso 
em formato PDF.

Depois de 60 dias
Da data de emissão da 
nota fiscal ou recibo: 
os valores não poderão 
ser mais reembolsados. 
Vale ressaltar que 
casos excepcionais 
serão analisados pela 
gestão da área de 
Serviços a Funcionários 
- Reembolso.
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O gestor é o 
responsável!
Depois que a solicitação 
de reembolso foi feita pelo 
funcionário, o sistema enviará 
um e-mail para que o superior o 
aprove. Um número de prestação 
de contas será criado. O crédito 
ocorrerá na conta corrente do 
funcionário depois que aprovado 
pelo supervisor e liberado 
pela área de GCP - Gestão e 
Controle de Pagamentos. 

Digitalize os 
comprovantes!
A ferramenta SAP Despesas 
de Viagens permite que 
sejam anexados arquivos 
a cada lançamento de 
solicitação de reembolso. 
Portanto, os comprovantes 
de cada lançamento devem 
obrigatoriamente ser 
digitalizados e anexados 
à ferramenta.
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Despesas  
de viagem
É a movimentação do funcionário 
entre diferentes municípios, cidades 
e estados para viagem nacional e 
países para viagem internacional, 
situados a partir de 100km de 
distância de sua base de trabalho, 
e que tenha como objetivo seja o 
desenvolvimento de negócios. 

Os gastos decorrentes 
dessa movimentação 
podem ser adiantados em 
moeda ou reembolso.

Ex: aluguel  de veículo, combustível 
de veículo locado,condução, 
estacionamento avulso, 
hospedagem, km rodado,passagem, 
pedágio, refeições com clientes. 

PARA SABER MAIS, ACESSE A POLÍTICA DE VIAGENS EM ID: 158914 NO PORTAL DE NORMAS.

Despesas  
de deslocamento
É a movimentação do funcionário 
entre distâncias até 99km de sua 
base de trabalho, para visitas a 
clientes, visitas a outras áreas 
ou agências para reuniões, 
inspeções ou auditorias. 

Os gastos decorrentes dessa 
movimentação podem ser 
reembolsados e classificados 
em um esquema de viagem.

Despesas  
com formação
São aquelas que acontecem durante 
o período em que o funcionário 
esteve em treinamentos 
promovidos pela área de Recursos 
Humanos, conforme instruções 
da convocação do RH. 

Os gastos decorrentes desse 
período podem ser adiantados em 
moeda ou reembolso e classificados 
em um esquema de viagem. 

Ex.: condução; estacionamento 
avulso; hospedagem, km 
rodadoodado, lavanderia,passagem, 
pedágio, refeições, telefonemas.

Entenda as diferenças entre as despesas:



TRADE MARKETING



Faça com que todo novo 
funcionário se sinta bem-vindo.
COMO FAÇO PARA SOLICITAR O KIT BOAS-
VINDAS PARA MINHA EQUIPE?
 
SOLICITE: 
• 1 agenda para cada funcionário
• 1 mochila para cada funcionário
• 04 camisas polo para cada funcionário; 
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60 dias 
é o prazo de atendimento do seu pedido.

Você pode fazer isso enviando um e-mail para a caixa jurídica: 
microcrédito@santander.com.br  com o nome, matrícula, 
filial e tamanho do uniforme desejado



• Imprime sua identidade e a do agente 
na região onde se atua. 

• Gera uma relação de confiança com seus clientes.
• Permite trabalhar com mais segurança 

nas regiões onde se atua.
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Todos uniformizados
POR QUE O UNIFORME PROSPERA 
É TÃO IMPORTANTE?



Como usar o uniforme?
POR QUE O UNIFORME PROSPERA É TÃO IMPORTANTE?

MULHERES
• Usar camisa por dentro da calça; 
• Saias na altura do joelho ou abaixo; 
• Sapatos – confortáveis em cores neutras; 

• Minissaias e bermudas, calças 
com corte de cintura baixa, jeans 
manchados, estonados ou rasgados

• Blusas muito curtas (baby look), com alças 
muito finas ou decotes ousados, de um ombro 
só ou tomara que caia, com transparência 
excessiva ou extremamente coladas ao corpo

• Agasalhos de moletom ou outro 
tipo de roupa esportiva

• Sapatos com salto plataforma muito grandes
• Chinelinhos ou rasteirinhas, botas estilo country

HOMENS
• Usar a camisa por dentro da calça;
• Sapatos – sociais ou mocassins de camurça ou 

nobuk, em cores neutras (preto ou marrom); 

PEÇAS SUGERIDAS: CALÇA SOCIAL, SARJA OU JEANS CLÁSSICO CAMISA SOCIAL OU PÓLO (UNIFORME)

• Camisetas, camisas de time de futebol 
ou qualquer outro esporte

• Agasalhos de moletom ou outro 
tipo de roupa esportiva

• Jeans manchados, estonados ou rasgados
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É sua responsabilidade fazer o pedido e acompanhar o 
recebimento dos materiais de divulgação do Prospera. Cada 
filial, em sua abertura, recebe:
• banners (sem pedestal e com pedestal)
• 1 tenda
• 1 faixa Prospera
• porta-folhetos
• 1 toalha de mesa
• 1 totem
• folhetos (abastecimento suficiente para 3 meses)
• bexigas (para abertura da filial e outra ações)

Além destes materiais que irá receber, 
você deverá fazer o pedido de:
• Folhetos
• Cartazes
• Brindes (enviados apenas para eventos específicos)
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Divulgar o Prospera nos faz crescer
Kit de ações comerciais



Divulgar o Prospera nos faz crescer
Kit de ações comerciais

Você pode fazer o pedido destes 
materiais pelo Sistema Apolo. 

Acesso o sistema neste link https://apolo.sequoialog.com.br/
Ou, para entender melhor como funciona o sistema, acesse o 
Manual do Sistema Apolo – Portal de Normas > buscar por ANEXO - 
Serviços Administrativos - JAD Logística - Passo a Passo - Id 159446 
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* importante
Confira se a nota fiscal confere com o material recebido. Em caso de divergência, 
assine no campo da nota fiscal e comunique a Sede Prospera pelo e-mail 
microcredito@santander.com.br



O que é a van Prospera e 
como ela funciona?
A van Prospera é um ponto móvel de apoio para a equipe 
comercial, que além de atrair clientes, tem telas, mesas 
e cadeiras para que os clientes divulguem o programa e 
atendam seus clientes. 

Fique atento ao calendário anual para checar 
quando a van Prospera estará na sua região. O 
cronograma é definido pela área de Comunicação 
e Capacitação no começo de cada ano. Cada filial 
fica com a van em sua cidade por uma semana.
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O que é a van Prospera e 
como ela funciona?
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Como se preparar para a visita da van?

1.  Defina os locais/endereços em que a van ficará
2.  Peça autorização da prefeitura ou do órgão responsável para cada cidade em que 

ela for ficar (use o ofício padrão)
3.  Envie a previsão de quantidade de prospects para a semana que estará́ em cada 

filial para o e-mail microcrédito@Santander.com.br
4.  [ CLIQUE AQUI ] para acessar o ofício para pedir autorização junto à prefeitura.  

A van só poderá ficar no espaço se tiver autorização, ou seja, o ofício deverá ser 
providenciado antecipadamente e deverá ser colado na parte externa da van.

* Atenção!
Caso em sua cidade seja necessário pagar para que seja feita a autorização do uso 
do espaço, envie um e-mail para microcrédito@santander.com.br



Quais outros recursos de divulgação posso usar?
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O carro de som pode ser um forte aliado na divulgação do 
Prospera em sua região e pode ser usado em mutirões ou 
eventos. Caso queira pedir um carro de som, envie e-mail 
para microcrédito@santander.com.br com as seguintes 
informações: 

• Quantidade de horas a serem solicitadas
• Nome e telefone do fornecedor
• Valor negociado
• Itinerário previsto 
• Horário
• Justificativa da solicitação



Quais outros recursos de divulgação posso usar?
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Tenda
A tenda Prospera é uma ótima ferramenta de divulgação para 
a captação de novos clientes, abertura de novas filiais ou em 
eventos locais de pequeno porte.



Para patrocínios  
serem feitos é importante 
fazer o mapeamento 
de eventos potenciais 
em que possam ser 
feitos patrocínios. Esta 
pode ser uma  boa 
oportunidade de negócios 
e dá visibilidade para a 
marca nos locais em que o 
Prospera está presente.

Para solicitar um patrocínio, 
[ FAÇA SUA DEFESA CLICANDO AQUI. ]

Como devo trabalhar com patrocínios e 
parcerias locais?

As parcerias locais 
podem acontecer com a 
participação em feiras e 
eventos de menor porte. 
Locais como associações 
comerciais, Sebrae, Espaço 
do Empreendedor são 
potenciais parceiros.
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Negócio  
Certo 
 
Enviado semanalmente 
(às sextas-feiras) para 
todo o time Prospera. 
Nele você encontrará 
matérias sobre o dia a dia 
do negócio, para informar 
e inspirar o time. 

Caso o funcionário 
não recebe por e-mail, 
poderá conferir na 
Intranet > Noticias > 
Negócio Certo > Negócio 
CERTO Prospera ou no 
APP Santander NOW; 

Boletim 
Prospera 
 
Enviado diariamente 
para todo o time, com 
o acompanhamento 
operacional e de 
produção do Prospera.

Comunicados 
Prospera
Enviados sempre que 
há assuntos que os 
funcionários Prospera 
precisam saber com 
urgência. Enviado 
apenas por e-mail. 

Fique por dentro do que acontece no Prospera
Você pode ficar por dentro de tudo que acontece no 
Prospera em nossos canais de comunicação:
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Central de 
Atendimento
Prospera  
 
11-3040-4080 (SP 
e Grande SP)
0800-7234499 
(demais estados)

11-4004-3535 (capitais e 
regiões metropolitanas)
0800 702 3535 (demais 
localidades)

Página
Prospera 
 
https://www.santander.com.br/
campanhas/microcredito

*Supervisor,  
fique atento!   
 
As ligações recebidas nas centrais de 
atendimento (Call Center) são direcionadas 
para as respectivas filiais, sendo que elas 
devem acompanhadas diariamente, para que 
os clientes possam ter um retorno efetivo. 

Estamos aqui para ouvir você
Estes são nossos canais abertos em que você 
pode acionar em caso de qualquer dúvida.
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CHECKLIST DAS AÇÕES
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Vamos 
checar se 
você está 
dominando 
todos estes 
conteúdos?
Se sua resposta 
foi negativa para 
qualquer uma 
das perguntas 
a seguir, clique 
nela que você 
será encaminhado 
novamente para 
este conteúdo. 

Sei como acessar todos os 
Canais de Suporte ao usuário?

Sei os procedimentos para 
comprar utensílios de copa e 
cozinha e  solicitar reembolso?

Sei para que serve a verba de 
fundo fixo, quando utilizar e 
como solicitar o reembolso? 
Se não souber, acesse
Intranet local > normas > Id 159096

Sei realizar como realizar 
a recepção dos tablets e 
distribuir as equipes?

Sei realizar o cadastro na 
Plataforma de Serviços Móveis?

Sei realizar o registro no 
APP Suport PSA?

Sei realizar cadastro no Hub?

Sei criar senha de 
desbloqueio do tablet?

Sei verificar a conexão VPN Tunnel?

Sei baixar carteira de clientes no 
tablet? Sei enviar uma proposta?

Sei os canais de suporte do 
Tablet/App Prospera?
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Vamos 
checar se 
você está 
dominando 
todos estes 
conteúdos?
Se sua resposta 
foi negativa para 
qualquer uma 
das perguntas 
a seguir, clique 
nela que você 
será encaminhado 
novamente para 
este conteúdo. 

Sei realizar a liberação de 
acessos por perfil de forma 
massificada via RBAC?

Sei o que é RBAC?

Sei acessar o Espaço de 
Acessos para liberar os 
acessos a minha equipe?

Sei cadastrar e aprovar a 
liberação de acessos por cargo 
de forma massificada via RBAC?

Sei verificar se todos os acessos 
foram liberados de acordo 
com os respectivo cargo?

Sei em qual local realizar os 
treinamentos online?

Realizei todos os treinamentos/
atividades do boas-vindas?

Orientei a minha equipe a 
realizar os treinamentos/
atividades do boas-vindas?

Acompanhei a realização 
dos treinamentos/atividades 
de toda a minha equipe?
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Vamos 
checar se 
você está 
dominando 
todos estes 
conteúdos?
Se sua resposta 
foi negativa para 
qualquer uma 
das perguntas 
a seguir, clique 
nela que você 
será encaminhado 
novamente para 
este conteúdo. 

Sei  acessar o New Space?

Sei solicitar os acessos 
ao Sistema Apolo?

Solicitei os acessos ao Sistema 
Apolo perfil aprovador para 
Supervisor e perfil Solicitante 
para o Assistente de minha filial?

Sei solicitar carimbo? 

Sei solicitar cartão de visitas?

Sei fazer a assinatura 
eletrônica do e-mail?

Sei solicitar reserva de viagem 
(hospedagem e aéreo)?

Sei o procedimento e as 
regras para solicitação de 
reembolso no Orion SAP?

Sei como realizar cadastro 
nas empresas parceiras 
de táxi corporativo?

Solicitei carimbo? 

Solicitei cartão de visitas?

Cadastrei a minha 
assinatura do e-mail?

Me cadastrei nas empresas 
de táxi corporativo?

Sei solicitar reposição 
de materiais, tais como 
folheteria e capa de carnê?
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Vamos 
checar se 
você está 
dominando 
todos estes 
conteúdos?
Se sua resposta 
foi negativa para 
qualquer uma 
das perguntas 
a seguir, clique 
nela que você 
será encaminhado 
novamente para 
este conteúdo. 

Sei o que é o e o que compõe 
o Kit Boas-Vindas?

Sei o que é o e o que compõe 
o Kit Ações Comerciais? 

Sei as orientações de como 
se vestir do Prospera?

Sei solicitar a Van Prospera?

Sei como, quando e onde 
utilizar a Tenda Prospera?

Sei solicitar carro de som?

Sei solicitar defesa de 
aprovação de patrocínio?

Sei articular/realizar participações 
em eventos de pequeno porte 
através das parcerias locais?

Sei os canais de comunicação 
do Prospera? 
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Supervisor, garanta que você sabe 
realizar todos esses procedimentos. 

Isso será de extrema importância para 
que você possa apoiar e conduzir a sua 
equipe e sua atuação pelo Prospera em 
conformidade com as diretrizes existentes.

Se tiver lido e compreendido todos os 
procedimentos, preencha o box abaixo. 

Sim, eu li e entendi todos os procedimentos deste guia.



PARABÉNS!
VOCÊ CONCLUIU UMA IMPORTANTE 
ETAPA NO PROSPERA! AGORA É SEGUIR 
RUMO AO DESENVOLVIMENTO DE SUA 
EQUIPE, DE SUA CARTEIRA DE CLIENTES E 
DO DESENVOLVIMENTO DE SUA FILIAL.

E AÍ....



QUANTOS 
EMPREENDEDORES 
VOCÊ AJUDOU 
A PROSPERAR 
HOJE?



VIVÊNCIA DO NEGÓCIO



[ CLIQUE NOS BOTÕES ACIMA E VÁ DIRETO PARA O CONTEÚDO DO TEMA QUE VOCÊ QUER EXPLORAR ]

O QUE PODEMOS FAZER POR VOCÊ HOJE?

CULTURA  
SANTANDER

MINHA  
AMBIÇÃO

CONTEÚDOS 
VIVÊNCIA DO 

NEGÓCIO

OFERTA  
DE VALOR

ATUAÇÃO  
AGENTE PROSPERA 

EM CAMPO

ETAPAS DO 
PROCESSO 

METODOLÓGICO

REGRA DE  
PORTES

FERRAMENTAS 
DIÁRIAS

AQO

REVITALIZAÇÃO, 
ACORDO E CONTROLE 

DE COBRANÇA

PRÊMIO  
CERTO

OPERAÇÃO FORA 
DA RESOLUÇÃO

PERFIS  
POR CARGO



CULTURA SANTANDER

O PROPÓSITO DO BANCO 
SANTANDER É CONTRIBUIR 
PARA QUE AS PESSOAS E OS 
NEGÓCIOS PROSPEREM.



CULTURA SANTANDER

Simples
- Oferecer produtos e 
serviços descomplicados, que 
facilitem a vida do Cliente. 
- Utilizar linguagem clara e concisa.
- Simplificar e melhorar nossos 
processos continuamente.

Pessoal
- Valorizar o Cliente e entender 
suas necessidades.
- Possibilitar que o Cliente decida 
como quer usar o Banco.
- Apoiar pessoas para que 
desenvolvam suas habilidades 
e alcancem seus objetivos.

Justo
- Tratar os outros como 
gostaríamos de ser tratados.
- Fazer negócios que sejam bons 
para Clientes e acionistas, e, 
por sua vez, bons também para 
o Banco e para a sociedade.

Como alcançaremos nosso propósito? 
Por meio de 3 pilares:



Qual é a sua 
ambição no 
Prospera?

ESTABELEÇA METAS PARA: 
. Quantidade de Clientes
. Saldo de carteira
. Inadimplência
. Quantidade de conta corrente
. Quantidade de Superget

MINHA AMBIÇÃO



Por que falamos em Microfinanças 
ao invés de Microcrédito?
Porque a oferta do 
banco a seus clientes 
(sua oferta de valor) 
vai muito além do 
microcrédito.

CONTA CORRENTE
Com pacote exclusivo para o cliente 

Prospera, em que o valor pago pode ser 
revertido em bônus para o celular.

CARTÃO DE CRÉDITO
Flex ou Free.

SUPERGET
Máquina de cartão para 

receber as vendas.

SEGURO PROTEÇÃO SOB MEDIDA
Seguro de acidentes  
pessoais que cabe no 
bolso do seu cliente.

POUPANÇA PROGRAMADA
Para guardar dinheiro todo 
mês e começar a cuidar do 

futuro do seu cliente.

Microfinanças

OFERTA DE VALOR



Para construir uma carteira de sucesso é necessário conceder bem o crédito:

ETAPAS DO PROCESSO METODOLÓGICO

3.
VISITA DE AVALIAÇÃO
Visita do empreendimento 
do Cliente e preenchimento 

do Levantamento 
Socioeconômico (LSE).

6.
ENTREGA DE 

CARNÊ E VISITA DE 
ACOMPANHAMENTO

2.
REUNIÃO INDIVIDUAL 

OU DO GRUPO 
SOLIDÁRIO 

Reunião com todos os 
integrantes do grupo para 
explicar sobre o Prospera.

5.
DESEMBOLSO 
DO CRÉDITO 

Assistente ou supervisor 
aprova o crédito.

1. 
PROSPECÇÃO
Parcerias com 

representantes locais, 
promoção, indicações etc. 

Mais efetivos: parceria 
(ecossistema), indicação, 

promoção.

4.
VALIDAÇÃO DO 

CRÉDITO 
Agente apresenta a 

proposta para o Supervisor.



FERRAMENTAS DIÁRIAS

Gestão da 
carteira de 
Clientes
Para que seja 
possível realizar a 
Gestão de Carteira 
para crescer 
tanto em base de 
Clientes quanto 
em saldo deve-
se trabalhar em:

CRESCIMENTO DE BASE
Devemos atuar 

diariamente com foco 
em crescer a base de 

Clientes da carteira. Para 
isso, devemos ter como 

referência a carteira 
comercial do mês anterior. 

Esse acompanhamento 
deve ser feito pelo 

relatório “Report Diário”, 
divulgado diariamente 

pela Sede Prospera.  

ANTECIPAÇÃO 
RENOVAÇÕES PRÉ-

APROVADAS
Para evitarmos evasão 
de Clientes e melhorar 
a gestão de incremento 

da carteira, devemos 
antecipar a renovação de 
nossos Clientes, ou seja, 
cada filial deve focada 
em realizar todas as 

Renovações Pré-Aprovadas, 
no máximo, na primeira 
quinzena de cada mês.

ACOMPANHAMENTO 
DA PMT

(Periodic Payment 
Amount/Valor de 

pagamento periódico) 
e Desembolso

Para uma melhor Gestão de 
Carteira é imprescindível 

acompanhar o volume 
de desembolso mensal 
versus a PMT Periodic 

Payment Amount (valor 
de pagamento periódico), 

ou seja, o montante de 
desembolso liberado 

em cada mês deverá ser 
superior ao montante das 

saídas mensais oriundas dos 
pagamentos de parcelas.



REVITALIZAÇÃO, ACORDO E CONTROLE DE COBRANÇA

ACORDO 
(Para Clientes 

inadimplentes com 
contratos a partir de 

60 dias de atraso)
É a renegociação de um 
ou mais contratos em 

atraso, resultado de um 
consenso entre o Banco 
e o Cliente-devedor, em 

que se definem: alteração 
do prazo de pagamento 

e/ou do valor e/ou novas 
condições de pagamento.

O Acordo é um ato jurídico 
bilateral, portanto, deve ser 

sempre resultado de uma 
negociação entre o Banco e 
o Cliente, na qual houve o 
aceite expresso de ambos 
em tudo que foi pactuado. 

Caso não haja o 
cumprimento deste acordo, 

ocorrerá a “quebra” do 
acordo, e as operações que 
originaram esta negociação 

retornam a cobrança  
considerando o atraso 
atualizado da operação 
(data de inadimplência 

até a data atual).

Para mais detalhes sobre 
as características do 

acordo, veja o normativo  
Recuperação de Crédito: 

Manual de Procedimentos 
de Sistemas de Recuperação 

de Crédito Id 155517. 

CONTROLE DE 
COBRANÇA 

Planilha que traz as 
informações diárias dos 
Clientes inadimplentes 

a partir de 1 até 365 
dias de atraso. Deve ser 
atualizada diariamente 

pelo Assistente Comercial 
que registra os resultados 
das cobranças realizadas 
junto aos Clientes como: 
promessa de pagamento,  

revitalizações, acordos 
e pagamentos.

Como fazer a 
gestão de Clientes 
inadimplentes

REVITALIZAÇÃO  
(Para Clientes 
adimplentes  e 

inadimplentes com 
contratos com 0 a 
59 dias de atraso)
Produto destinado a 
contratos (Clientes) 

adimplentes ou 
inadimplentes que 

precisam readequar 
o fluxo de pagamento 
(oriundos de sinais de 

deterioração do crédito).

Detalhes no MI: 
Empréstimos PF: 

Conceito e Características 
de Microcrédito 
(PF) - Id 156356



OPERAÇÃO FORA DA RESOLUÇÃO

RESTRITIVOS INTERNOS 
São informações sobre o 

Cliente obtidas por registro 
e acompanhamento 

das transações com o 
Santander. São aplicadas 
de acordo com os dias de 
atraso, independente do 
segmento, tipo de pessoa 

(PF e PJ) ou produto.

ENDIVIDAMENTO 
A consulta de 

endividamento deve 
ser feita para cada 

proponente. No caso 
de crédito em grupo 

solidário, pelo Líder e 
Devedor Solidário e, no 
crédito individual, pelo 

Cliente e Avalista.

Como fazer 
a análise de 
restritivos BACEN 

BANCO CENTRAL 
A consulta apresenta a posição 

de risco das Pessoas Físicas 
e Jurídicas junto ao SFN - 

Sistema Financeiro Nacional 
de forma automatizada.

A consulta poderá ser realizada 
para Cliente, avalista, aval 

solidário, sócios e CNPJ, 
considerando solicitações 

de crédito a partir de: > 
Individual R$ 10.000,00 > 

Grupos Solidários R$ 15.001,00 

Importante! A consulta tem 
defasagem de 01 mês e meio.

Quando tratar-se de Clientes 
novos (primeiro crédito), a filial 
deverá encaminhar a solicitação 
de consultas para caixa jurídica:  
microcreditocentrodedecisoes@ 

santander.com.br. Acesse 
aqui para saber mais 

sobre a consulta.

RESTRITIVOS EXTERNOS 
(SPC, SERASA, RF)
São informações de 
mercado obtidas na 

base de dados do Serasa 
e da Receita Federal. O 
resultado das consultas 
de Restritivos Externos 
realizadas na data do 

comitê de crédito é válido 
até a liberação da proposta 

no sistema LI_MCR.



OPERAÇÃO FORA DA RESOLUÇÃO

VEJA COMO É FEITA 
A ANÁLISE PARA 
OPERAÇÕES FORA 
DE RESOLUÇÃO 
NO SISBACEN.



OPERAÇÃO FORA DA RESOLUÇÃO

Dados 
consolidados 
do Cliente

OBSERVE A 
QUANTIDADE DE 
INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS

ATENÇÃO:  
Se o CPF apresentar mais de 
3 instituições financeiras, o 
Cliente pode estar tomando 
crédito de uma instituição 
financeira  para pagar outra.



OPERAÇÃO FORA DA RESOLUÇÃO

Fluxos de 
vencimentos 
consolidados
OBSERVE OS VALORES 
A VENCER 
Observe os valores 
acima de 360 dias – eles 
devem ser lançados 
no Passivo de Longo 
Prazo no Levantamento 
Socioeconômico. 

OBSERVE OS VALORES 
VENCIDOS 
Observe os valores 
informados no campo 
‘vencidos’ e ‘prejuízo’ 
que, de certa forma, 
apresentam a performance 
de pagamento do Cliente.



OPERAÇÃO FORA DA RESOLUÇÃO

NESTA TELA SÃO 
APRESENTADAS AS 
MODALIDADES DOS 
EMPRÉSTIMOS EM 
QUE O CLIENTE ESTÁ 
COMPROMETIDO. 



OPERAÇÃO FORA DA RESOLUÇÃO

Consulta 
Bacen e a 
análise de 
risco no TFC.

ANALISE A 
CONSULTA E LANCE 
AS INFORMAÇÕES 
NO LSE 

Demonstrativo de 
Resultados e Balanço, 
considerando Despesas 
Operacionais e Despesas 
Familiares, além das 
dividas a longo prazo 
(Passivo a Longo Prazo).  



OPERAÇÃO FORA DA RESOLUÇÃO

Consulta 
Bacen e a 
análise de 
risco no TFC.

 1

ANEXE AS 
CONSULTAS 
AO DOSSIÊ DE 
CRÉDITO.

Páginas 1, 2 e 3 e/ou 
páginas de consultas 
do SISBACEN.

 2

 3



OPERAÇÃO FORA DA RESOLUÇÃO

Dados 
consolidados 
do Cliente.

OBSERVE A 
QUANTIDADE DE 
INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS

ATENÇÃO:  
se o CPF apresentar 
mais de 3 instituições 
financeiras, o Cliente 
pode estar tomando 
crédito de uma 
instituição financeira  
para pagar outra.



OPERAÇÃO FORA DA RESOLUÇÃO

Dados 
consolidados 
do Cliente

OBSERVE OS VALORES 
A VENCER 
Observe os valores acima 
de 360 dias – eles devem 
ser lançados no Passivo 
de Longo Prazo na LSE. 

OBSERVE OS VALORES 
VENCIDOS 
Observe os valores 
informados no campo 
‘vencidos’ e ‘prejuízo’ 
que, de certa forma, 
apresentam a performance 
de pagamento do Cliente.



OPERAÇÃO FORA DA RESOLUÇÃO

Modalidade 
X data base: 
evolução 
nos últimos 
12 meses

VEJA O 
DETALHAMENTO DO 
TIPO DE EMPRÉSTIMO 
E  FINANCIAMENTO E  
EVOLUÇÃO DOS 
ÚLTIMOS 12 MESES.



REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

É muito importante saber como calcular sua 
remuneração variável para que você possa se programar 
e estabelecer metas de crescimento. 
PARA SABER COMO FAZER ESTE CÁLCULO, ACESSE A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 
NO PORTAL RH > NOSSA OFERTA PARA VOCÊ > SUAS FINANÇAS > REGULAMENTO RV.

Vamos simular quanto 
você pode ganhar com a 
remuneração variável?



CONTEÚDOS VIVÊNCIA DO NEGÓCIO

Onde você 
pode se 
aprofundar 
nos 
conteúdos 
sobre a 
vivência do 
negócio

NORMATIVOS
CONTEÚDOS 
RELACIONADOS A 
NORMATIVOS, VOCÊ 
ENCONTRA NO PORTAL 
DE NORMAS:
• Política de Concessão 

de Crédito  Microcrédito 
(PF) – Id. 156371

• Conceito e Características 
de Microcrédito 
(PF) – Id. 156356

• Procedimento 
de Contratação e 
Manutenção do 
Microcrédito (PF) 
Id. 156355

NEGÓCIOS
CONTEÚDOS RELACIONADOS 
A OFERTA DE VALOR E 
GESTÃO DA CARTEIRA: 
• Oferta de Valor

• Controle de Cobrança

• Renovação de  
pré-aprovado

• Painel Financeiro

• Gestão Comercial: Report 
Regionais e Operações 
do Jeito Certo: 

• Contingência Tablet: 
conteúdo disponível 
em diretório \\
D1843189 \microcrédito 
\OPERACIONAL \
FORMULARIO_INTELIGENTE

INCENTIVOS
CONTEÚDOS 
RELACIONADOS AOS 
INCENTIVOS:

• Incentivos RV  
Acesse o regulamento no 
Portal RH > Nossa Oferta 
para você > Suas Finanças 
> Regulamento RV > 
Tutoriais / Downloads > 
Prospera Microcrédito – 
Ano 13 meses – 2018/2019 

• Regulamento Prêmio 
Certo   
Acesse na Intranet: 
Negócios > Modelo 
> Modelo Certo & 
Incentivos > Incentivos > 
Prêmio Certo > Prospera 
> Regulamento)



CONTEÚDOS VIVÊNCIA DO NEGÓCIO

Controle de Cobrança
Ferramenta que apresenta os Clientes inadimplentes a partir de um dia atraso. Deve ser utilizada 
diariamente para executar as ações de cobrança presencial e/ou telefônica. Nela, devem ser registradas 
os resultados das ações realizadas para que o controle de cobrança seja efetivo. 

Na abertura da filial, este arquivo é disponibilizado. Ele deve ser salvo no Desktop para o acompanhamento diário da cobrança da filial. 
Para atualização das ações, baixas de pagamentos e saldo de inadimplência, clique em “Atualizar base de Clientes inadimplentes”. 



CONTEÚDOS VIVÊNCIA DO NEGÓCIO

Controle de Cobrança: conheça as funcionalidades 

1 – Pós-prejuízo: Fechamento da inadimplência do mês anterior menos os contratos com atraso superior a 365 dias.
2 – Meta: Objetivo estabelecido pela Sede Prospera a ser alcançado no mês referente à redução da inadimplência.
3 – Inadimplência – 1 a 8 dias: Apresenta o saldo total das operações em atraso entre 1 e 8 dias
4 – Inadimplência – Acima de 9 dias: apresenta o saldo total das operações em atraso acima de 9 dias.
5 – Inadimplência – Total: apresenta o saldo total das operações em inadimplência.

Controle de Cobrança - Dados gerenciais que deverão ser alimentados/atualizados a partir da execução e registro das ações de cobrança:
6 – Pagamento: Apresenta o montante dos contratos que foram cobrados e que tiveram a sua marcação de status como pago.
7 – Promessa: Apresenta o montante dos contratos que foram cobrados e que tiveram a sua marcação de status como promessa.
8 – Promessa de acordo: Apresenta o montante dos contratos que foram cobrados e que tiveram a sua marcação de status como promessa de acordo.
9 – Promessa quebradas: Apresenta o montante dos contratos que foram cobrados e que tiveram a sua 
marcação de status como promessa, porém, não foram cumpridas no prazo estabelecido.
10 – Pendência: Apresenta o montante dos contratos que tiveram seus pagamentos realizados e que por alguma inconsistência estão pendentes de baixa.
11 – Sem previsão: Apresenta montante dos contratos que não tiveram sucesso nas ações de cobrança, tais como: 
pagamento, promessa, promessa de acordo, promessa quebrada, pendência e sem previsão;

Comparativo Meta 
12 – Posição sistema: É o resultado da meta menos o saldo dos vencidos acima de nove dias.
13 – Posição gerencial: É o resultado da meta menos o montante “sem previsão”.
14 – Quanto eu devo receber por dia: Apresenta o montante que deverá ser recebido por dia para o atingimento da meta de cobrança.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



CONTEÚDOS VIVÊNCIA DO NEGÓCIO

Controle de Cobrança: conheça as funcionalidades 
1 2

3

4

1 – Promessa de parcela a vencer: Montante por dia das promessas realizadas nas ações de cobranças que foram registradas no Controle de Cobranças.
2 – Promessa de acordo (entrada) a vencer: Montante por dia das negociações de acordo (entradas e pagamento de parcelas).
3 – Operações inadimplentes atualizadas em: Informa o data da atualização das informações automáticas.
4 – Clique aqui para atualizar a base de Clientes: Botão para atualizar as informações da base de Clientes inadimplentes.



CONTEÚDOS VIVÊNCIA DO NEGÓCIO

Renovação Pré-
Aprovado
A base de pré-aprovado 
considera os contratos a serem 
renovados no mês subsequente, 
através de análise antecipada. É 
disponibilizada nessa base, que 
deverá ser trabalhada conforme 
orientações vigentes na política.

Mensalmente um comunicado 
é enviado (até o dia 25 de cada 
mês) informando o diretório 
em que a base fica disponível. 



CONTEÚDOS VIVÊNCIA DO NEGÓCIO

Painel financeiro 
por filial
O Painel Financeiro é uma 
ferramenta que permite 
acompanhar a as receitas, 
despesas, BAI (Benefícios Antes 
dos Impuestos) por Cliente, 
além do lucro ou prejuízo 
referente a filial ou regional. É 
uma importante ferramenta 
para identificar onde é possível 
ter ganhos para que as receitas 
aumentem sempre.  É enviado 
mensalmente por e-mail 
para Regionais, Supervisores, 
Assistentes e Equipe Sede.

EX.1 

Comparação entre o BAI somente 
do produto Microcrédito e do BAI 
FULL (venda dos novos produtos)

EX.2

Evolução de BAI FULL quando 
comparado 2017 com 2018 
(acumulado Jan-Dez)



CONTEÚDOS VIVÊNCIA DO NEGÓCIO

Gestão Comercial: Report Regionais
É o relatório em que são acompanhados os desembolsos das operações de microcrédito, as inadimplências e as 
vendas da oferta de valor (angariação). É divulgado diariamente por e-mail para todos os funcionários do Prospera 
Santander Microfinanças.  Além da visão diária, há a tabela que apresenta a evolução das regionais em relação 
ao mesmo dia útil do mês anterior² e os gráficos que ilustram a evolução do saldo da carteira ativa, a carteira 
de Clientes, o desembolso e a produção de Clientes ao longo do mês, comparado ao bimestre anterior.

Visão das Regionais em relação ao mesmo dia útil do mês anterior².



CONTEÚDOS VIVÊNCIA DO NEGÓCIO

Gestão Comercial: 
Report Regionais
Gráficos que ilustram 
a evolução do saldo da 
carteira ativa, a carteira de 
Clientes, o desembolso e 
a produção de Clientes ao 
longo do mês, comparado 
ao bimestre anterior.



CONTEÚDOS VIVÊNCIA DO NEGÓCIO

Gestão Comercial: 
Operações do 
Jeito Certo 
É um relatório que contém 
informações que devem 
ser acompanhadas 
diariamente para que 
sejam realizadas as devidas 
providências em relação a:

1. AQO  - Avaliação de 
Qualidade Operacional

2. Pendências relativas a 
DOC/TED devolvidos

3. Registro de pagamentos 
inconsistentes

Além disso, é possível 
verificar os procedimentos 
para acompanhamento de 
campanhas promocionais e 
para consultar boleto na CIP.



ATUAÇÃO AGENTE PROSPERA EM CAMPO

Aqui no Prospera, temos uma metodologia que vai desde a captação 
de Clientes à oferta de valor e gestão de carteira. Veja abaixo:

CLIENTE BANCARIZADO E VINCULADO COM NPS REFERÊNCIA (+90P) PARA O MERCADO

OFERTA DE 
VALOR

CAPTAÇÃO 
DE CLIENTES

GESTÃO DE 
NEGÓCIOS

• Consolidação 
Grupo Solidário

• Crédito individual
• Renovação
• Conta corrente e 

demais produtos
• Levantamento 

socioeconômico
• Aprovação do crédito

• Prospecção
• Parcerias 
• Eventos

• Gestão de carteira 
e controle de 
inadimplência (PDD)

• Retenção de Clientes

JORNADA 
DIÁRIA DO 
AGENTE DE 

CRÉDITO  
(9H ÀS 18H)

FORMALIZAÇÃO 
DO PROCESSO

ENTREGA PARA 
O CLIENTE



ATUAÇÃO AGENTE PROSPERA EM CAMPO

Você pode construir um relacionamento de sucesso com 
o seu Cliente por meio de ações de captação:

ACOMPANHE cada 
ação realizada e 

AMPLIE A SUA REDE 
de contatos. 

PLANEJE-SE com 
antecedência!

CONHEÇA AS 
NECESSIDADES dos 
Clientes potenciais.

REGISTRE O CONTATO 
dos empreendedores 

prospectados.

Preste ORIENTAÇÃO 
FINANCEIRA, com o 

objetivo de bancarizar 
o Cliente com a 

OFERTA DE VALOR.

Execute como o 
AGENDADO.

Coordene ações na 
comunidade para 

a DIVULGAÇÃO 
DO BANCO.

Retorne o RESULTADO 
DA AÇÃO.



ATUAÇÃO AGENTE PROSPERA EM CAMPO

Você pode construir um relacionamento de sucesso com 
o seu Cliente por meio de ações de captação:

NECESSIDADES FINANCEIRAS DO CLIENTE

Recursos para investir no seu negócio

Conta para recebimento dos recursos do Microcrédito

Organizar suas finanças e seu fluxo de pagamentos

Aumentar as vendas com mais formas 
de receber pagamentos

Proteção em caso de acidentes que 
impeçam de exercer sua atividade

Criar o hábito de poupar

Microcrédito Santander: Crédito para Capital 
de Giro ou Investimento Fixo, com condições 
diferenciadas para correntistas Santander.

Conta Corrente Tradicional, com opções 
de pacote para a sua escolha.

Cartão de Crédito/Débito Free ou Flex.

Vermelhinha da GetNet: máquina para 
recebimento de suas vendas com cartões opção 
de débito ou crédito, evitando risco do fiado.

Seguro de Acidentes Pessoais: Proteção sob 
Medida, uma opção de cabe no seu bolso.

Com a Poupança Programada, você 
pode guardar dinheiro todo mês e 
começar a cuidar do seu futuro. 

SOLUÇÕES OFERECIDAS



ATUAÇÃO AGENTE PROSPERA EM CAMPO

COMPORTAMENTO

Avalia a imagem que o 
Cliente tem entre as pessoas 
que são próximas a ele, 
para identificar possíveis 
problemas quanto a moral. 

CAPACIDADE

Avalia se o Cliente consegue 
cumprir a obrigação 
assumida com as despesas 
e receitas obtidas, além 
da própria necessidade 
de obter o crédito.

CAPITAL

Avalia os bens e os 
recursos que a empresa 
possui para saldar seus 
débitos. Para o Prospera, 
o próprio empreendedor e 
as pessoas que atuam no 
negócio são os verdadeiros 
capitais da empresa. 

COLATERAL

Avalia as garantias do 
crédito que, no caso 
do Grupo Solidário, é 
verificar a disposição que 
os integrantes têm em 
pagar a parcela do outro, 
caso seja necessário. 

CONDIÇÕES

Identifica se o ambiente 
interno e externo do 
negócio tem capacidade 
para absorver o crédito.  

CHECAGEM

Faz a sondagem do entorno 
do negócio e referências 
pessoais dos Clientes.

CONCESSÃO 
DE CRÉDITO
Concessão de crédito
O processo de Concessão 
do Crédito é baseado no 
relacionamento direto 
com o empreendedor, e 
inclui visitas ao local onde 
é executada a atividade 
econômica. Isso permite 
que o Agente Prospera faça 
a análise do crédito, com o 
objetivo de mitigar o risco 
da operação. Para isso, 
aplica-se a análise dos Cs do 
Crédito, que representam 
os alicerces para uma 
completa avaliação de risco.



ATUAÇÃO AGENTE PROSPERA EM CAMPO

GARANTIAS

A GARANTIA solicitada 
para as operações 

de Microcrédito é o 
Devedor Solidária ou 
Avalista (assalariado/

empreendedor), 
em que eles são 

responsáveis diretos 
pelo crédito nas 

mesmas condições 
que seu avalizado. 

OPERAÇÃO EM GRUPO 
SOLIDÁRIO  

O grupo solidário 
é formado por no 

mínimo 3 e no máximo 
4 empreendedores que 
se conheçam, tenham 

confiança entre si e 
objetivo de investir 
em suas atividades.

Como parte do sucesso 
da formalização do 
Grupo Solidário é 

realizada a Reunião 
de consolidação, pois 
é nela que se avalia 
se a relação entre as 

pessoas do grupo está 
forte o suficiente para 
consolidar-se, como, 

também, a consistência 
e a garantia do crédito.

No Grupo Solidário 
todos assumem o 
aval solidário, ou 
seja, TODOS SÃO 

RESPONSÁVEIS PELO 
PAGAMENTO DO 
VALOR INTEGRAL 

DO CRÉDITO.



ATUAÇÃO AGENTE PROSPERA EM CAMPO

LEVANTAMENTO 
SOCIOECONÔMICO
O levantamento socioeconômico é o meio 
pelo qual o Agente obtém as informações para 
preenchimento dos dados contábeis e financeiros 
do negócio/empreendimento do Cliente.

Por meio do LSE é possível apurar informações 
sobre a localização e características do negócio, 
histórico de vendas, balanço geral, demonstração 
de resultados e indicadores do negócio. 

Esses dados são necessários para a análise do crédito e 
equivalem ao comprovante de renda do empreendedor.



ATUAÇÃO AGENTE PROSPERA EM CAMPO

Entrega para 
o Cliente: 
formas de 
desembolso 
de crédito

DOC/TED

(crédito disponível 
no mesmo dia para 

aprovações até as 16h)

CRÉDITO EM CONTA 
CORRENTE

ORDEM DE 
PAGAMENTO

VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DO CRÉDITO:  
a visita do Agente Prospera deve ocorrer em até 10 dias após o desembolso, 
para verificar se o crédito foi aplicado conforme solicitado pelo Grupo 
ou Cliente. Nesta ocasião, o Agente faz a entrega do carnê. 
Atenção! É importante que o Agente Prospera visite seus 
Clientes durante todo o período do contrato.

APÓS A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO, O AGENTE PROSPERA TEM O 
COMPROMISSO DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO CLIENTE DURANTE 
A VIGÊNCIA DO CONTRATO E IDENTIFICAR OUTRAS NECESSIDADES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO. O CRÉDITO É LIBERADO POR MEIO DE:



ATUAÇÃO AGENTE PROSPERA EM CAMPO

Diferencial de atendimento
O diferencial do nosso atendimento no Prospera é que nossos Agentes vão até o Cliente em seu local de 
atividade e, com o apoio do tablet, proporcionamos uma oferta de valor que atende as principais necessidades 
financeiras deste empreendedor. Abaixo você verá o fluxo ideal do uso dessa ferramenta em campo:

O agente recebe seu 
tablet e realiza todos 
os procedimentos de 
cadastro para poder 
utilizá-lo e ter acesso 

às equipes de suporte.

No contato com o 
Cliente, preenche 

as informações 
cadastrais e da 

proposta.

Com todas as 
informações em 

mãos, o Agente as 
envia para o sistema.

Qualquer problema que tiver com o tablet ou com o App 
Prospera, acione  os canais de suporte.

O aprovador da 
proposta avalia as 

condições de crédito, 
podendo aprovar ou 

negar a proposta.

A resposta do 
aprovador retorna 
para o tablet. Caso 
negada, a proposta 
pode ser alterada. 
Caso aprovada, a 

documentação pode 
ser enviada para o 

Cliente e o crédito fica 
liberado para uso.



REGRA DE PORTES

As referências de porte são:

Porte A > 800mil 
Porte B > 600mil < 800mil 
Porte C < 600mil

Os portes das filiais Prospera são definidos de acordo 
com a Média da MOB full dos últimos 3 meses.

Importante!  
Os novos portes serão 
definidos de acordo com 
a média da MOB full dos 3 
meses, contando a partir 
de Dezembro/2018.

Novo modelo de 
porte terá como 
base o MOB FULL dos 
próximos 3 meses.

Divulgação AjusteDivulgaçãoVEJA O CRONOGRAMA DE 
ALTERAÇÃO DOS PORTES.

Ajuste anual para 
possíveis filiais que 
subirem de porte.

DEZ JUL

MAR OUT

JAN AGO

MAI NOV

FEV

SET

JUN

ABR DEZ FEVJAN



REGRA DE PORTES

VEJA UM EXEMPLO. 
NELE, É POSSÍVEL 
VERIFICAR A 
ALTERAÇÃO DO 
PORTE. ESTA É UMA 
REFERÊNCIA PARA 
QUE AS FILIAIS 
BUSQUEM CRESCER 
SEU MOB E ASSIM 
SUBIR DE PORTE! 



AQO PROSPERA

CONCEITO  
 
Com o objetivo de assegurar a aplicação 
das diretrizes institucionais, foi 
desenvolvido o Sistema AQO - Avaliação 
da Qualidade Operacional. A ferramenta 
funciona como um facilitador, ajudando 
os gestores a acompanharem a eficiência 
dos processos e procedimentos.

AQO DIÁRIO - 
PUBLICAÇÃO 
DIÁRIA

Os contratos pendentes 
de envio são divulgados 
diariamente na ferramenta.

AQO MENSAL - 
PUBLICAÇÃO DIA 
25 DE CADA MÊS 

A ferramenta possibilita 
a consulta detalhada 
por Agente Prospera,  
Filial e Regional.



AQO PROSPERA

INDICADOR 
 
Atualmente, o Sistema AQO Prospera tem 1 indicador - Contrato pendente de envio.
• O contrato é classificado como pendente de envio a partir 

do 12° dia útil da data de formalização.
• O critério de pontuação é percentual do total de 

pendência (mês + estoque) sobre a Produção. 

Cálculo do indicador: 
Pendência / Produção *100
O percentual corresponde à uma nota na régua de pontuação. 

[ RÉGUA DE PONTUAÇÃO/ ÍNDICE ]
NOTA 3,51,5 5,5 8,50 42 6 90,5 4,5 7,52,5 6,5 9,51 5 83 7 10

% 4,555,95 3,15 1,057 4,25,6 2,8 0,76,65 3,85 1,755,25 2,45 0,356,3 3,5 1,44,9 2,1 0



AQO PROSPERA

O Agente Prospera produziu 58 contratos e teve 
1 contrato pendente de envio, logo:

Produção: 58
Pendência: 1

Cálculo:  1 / 58 * 100 = 1,72%

Na régua 1,72% de contrato pendente de envio corresponde a nota 8. 

 
Atenção! 
A nota do AQO é utilizada para aplicação da Remuneração Variável para os 
funcionários elegíveis. Saiba mais acessando a Intranet:  Portal RH > Nossa 
Oferta para Você > Suas Finanças > Regulamento RV 2019 > Microcrédito

VAMOS 
VER UM 
EXEMPLO:

[ RÉGUA DE PONTUAÇÃO/ ÍNDICE ]
NOTA 3,51,5 5,5 8,50 42 6 90,5 4,5 7,52,5 6,5 9,51 5 83 7 10

% 4,555,95 3,15 1,057 4,25,6 2,8 0,76,65 3,85 1,755,25 2,45 0,356,3 3,5 1,44,9 2,1 0



EXEMPLO:

AQO PROSPERA



SAIBA O QUE FAZER 
 
Para acessar a ferramenta AQO:
Acesse: Intranet > Acesso Rápido> Portal Corporativo > 
Avaliação da Qualidade Operacional > Prospera
  
Em caso de dúvidas ou registro de ocorrências (malotes, etiquetas, 
devolução ou pendência indevida etc.) na ferramenta AQO:
Acesse: Intranet > Apoio > Abertura de Chamados > Suporte ao 
Funcionário > Abertura de chamado > AQO Diário
SLA: 72 horas

Em caso de dúvidas ou registro de ocorrências na 
Publicação Prévia mensal na ferramenta AQO:
Acesse: Intranet > Apoio > Abertura de Chamados > Suporte ao 
Funcionário > Abertura de chamado > AQO Mensal 
SLA: 72 horas

AQO PROSPERA



PRÊMIO CERTO

O QUE É O PRÊMIO CERTO?  
 
O Prêmio Certo é um programa de reconhecimento não financeiro 
do varejo, que tem como objetivo reconhecer e premiar a força 
de venda do Banco Santander Brasil, transformando seu esforço 
em experiências únicas. É a maior premiação da Rede Comercial, 
Segmentos Empresas, Prospera e Central de Atendimento.

Para saber mais sobre o Prêmio Certo, acesse
Intranet > Negócios > Modelo > Modelo Certo & Incentivos 
> Prêmio Certo > Prospera > Regulamento



PERFIS POR CARGO

PERFIL DO 
AGENTE 
PROSPERA
RESPONSABILIDADES 

• Gerenciar e crescer carteira de Clientes, 
trabalhando de acordo com a metodologia

• Prospectar novos Clientes

• Garantir renovação dos contratos

• Estar próximo do Cliente, garantindo satisfação

• Controle da inadimplência da carteira
• Cobrança preventiva

• Evitar rolagem de faixa dos atrasos

• Fazer acordos

• Identificação e ação nas parcerias em potencial



PERFIS POR CARGO

PERFIL DO 
AGENTE 
PROSPERA
ATRIBUIÇÕES  
DO CARGO 

• Captar Clientes 
Aumentar base de Clientes através das ações de captação, aproveitando 
ao máximo para incrementar carteira através das indicações dos 
Clientes, ações comerciais, parcerias locais, entre outros.

• Renovar contratos 
Realizar a renovação de contratos de modo a reter o 
maior número de Clientes da carteira.

• Cobrar 
Garantir a qualidade de crédito da carteira com baixa inadimplência através 
de ações de Gestão da Inadimplência, tais como: Cobrança Preventiva, 
Revitalização, Acordos, evitando assim a rolagem de faixa de atrasos.

• Angariação 
Atuar de forma a entender as necessidades do Cliente e ofertar serviços e 
produtos que venham contribuir com o crescimento de sua atividade.

• Orientar 
Realizar orientação financeira aos Clientes sempre que possível, cumprindo 
um dos papéis da oferta de valor do Prospera, tornando eles mais preparados 
para gerir suas finanças e se relacionarem melhor com o sistema financeiro.



PERFIS POR CARGO

PERFIL DO 
AGENTE 
PROSPERA
PERFIL 

• Ter garra, alta energia e resiliência

• Ter veia comercial e visão Cliente 
Sabe identificar oportunidades de acordo com perfil do Cliente

• Empreendedor 
Querer crescer com o negócio

• Aderência aos 9 comportamentos corporativos



PERFIS POR CARGO

PERFIL DO 
ASSISTENTE 
COMERCIAL
RESPONSABILIDADES

• Dar suporte direto na gestão e acompanhamento da filial
• Produção, inadimplência e crescimento de carteira

• Indicadores financeiros

• Garantir qualidade operacional 

• Formalização das operações
• Entrega de carnês

• ZERO de pendência de contratos

• Gestão de reclamações

• Gestão de inadimplência da filial
• Atuação dentro da régua de cobrança

• Alinhamento diário de atrasos com agentes

• Priorização de atuação de cobrança



PERFIS POR CARGO

PERFIL DO 
ASSISTENTE 
COMERCIAL
PERFIL

• Ter disciplina e organização

• Ser resiliente e influenciador

• Ter “jogo de cintura”

• Aderência aos 9 comportamentos corporativos



PERFIS POR CARGO

PERFIL DO 
SUPERVISOR 
COMERCIAL
RESPONSABILIDADES

• Dar suporte direto na gestão e acompanhamento da filial
• Produção, inadimplência e crescimento de carteira

• Indicadores financeiros

• Garantir qualidade operacional 

• Formalização das operações
• Entrega de carnês

• ZERO de pendência de contratos

• Gestão de reclamações

• Gestão de inadimplência da filial
• Atuação dentro da régua de cobrança

• Alinhamento diário de atrasos com agentes

• Priorização de atuação de cobrança



PERFIS POR CARGO

PERFIL DO 
SUPERVISOR 
COMERCIAL
PERFIL

• Gostar de pessoas  
Desenvolver, gerenciar e estar próximo de equipe e Clientes

• Ter garra, alta energia e resiliência

• Ter veia comercial e visão Cliente 
Sabe identificar oportunidades de acordo com perfil do Cliente

• Empreendedor 
Querer crescer com o negócio, ter visão de negócios

• Aderência aos 9 comportamentos corporativos



PERFIS POR CARGO

PERFIL DO 
GERENTE 
REGIONAL
RESPONSABILIDADES

• Definir plano, áreas de atuação (geografia) e estratégia 
de crescimento e pessoas de sua Regional

• Crescer carteira de crédito, resultados e 
rentabilidade da sua Regional

• Identificar parcerias e oportunidades de novos negócios

• Controlar a inadimplência da filial e cobrar os maiores casos

• Ter excelência na qualidade operacional da filial

• Gestão de equipe de alta performance 
• Garantir que a equipe esteja capacitada a fazer sua função

• Direcionar e dar constante feedback para equipe

• Fazer visitas junto com sua equipe, fazendo planos 
de ação e eventuais correções de rota

• Reconhecer a equipe

• Contratar CERTO



PERFIS POR CARGO

PERFIL DO 
GERENTE 
REGIONAL
PERFIL

• Gostar de pessoas  
Desenvolver, gerenciar e estar próximo de equipe e Clientes

• Ter garra, alta energia e resiliência

• Ter veia comercial e visão Cliente 
Sabe identificar oportunidades de acordo com perfil do Cliente

• Empreendedor 
Querer crescer com o negócio, ter visão de negócios

• Aderência aos 9 comportamentos corporativos



PARABÉNS! 
VOCÊ CONCLUIU UMA IMPORTANTE 
ETAPA NO PROSPERA. AGORA É SEGUIR 
RUMO AO DESENVOLVIMENTO DE 
SUA CARTEIRA DE CLIENTES E DE SUA 
TRAJETÓRIA DE SUCESSO NO PROSPERA.

E AÍ...



...QUANTOS 
EMPREENDEDORES 
VOCÊ QUER AJUDAR 
A PROSPERAR 
HOJE?
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