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SEDE SANTANDER 

 



Sede Santander – Localização  (Av. JK com Marginal Pinheiros) 

Torre  A - Santander 

Torre  D 

Torre  E 

Torre  B – ex-Daslu 

Bloco C - Shopping 



• 31 andares 

 

• 2 mezaninos 

 

• 6 subsolos com 2.616 vagas 

 

• Lajes de 2.460m² de área carpete  

 

• Área de carpete total de 67.586 m2 e 

233.014m2 total 

 

• 5 Restaurantes e 1 lanchonete com 

capacidade de 3.600 refeições dia 

 

• 5.750 estações de trabalho com uma 

população de 5.500 pessoas entre 

funcionários, usuários e visitantes  

 

• 154 salas de reuniões, 1 auditório, 1 espaço 

de eventos, 3 salas de telepresença e 24 

salas de vídeo conferência 

Alguns números.... 



Afinal, o que é necessário fazer para 

implantar ações de mobilidade urbana 

e reduzir veículos das ruas? 



Construímos um bicicletário com 60 vagas. Ampliamos para 90 ciclistas e existe a intenção de  chegar em 120 

BICICLETÁRIO 



Devemos nos atentar que somente o 

bicicletário não é suficiente. As 

pessoas vão trabalhar e precisam de 

uma infra completa..... 



 Através de pesquisas com os usuários, foram identificadas as necessidades e 

implantadas as seguintes melhorias: 

 

 Sala de Alongamento 

 Armários Individuais 

 Ferramentas de manutenção básicas 

 Insumos de higiene pessoal sendo, sabonete Shampoo e condicionador  



O que mais pode ser feito, pois 

bicicleta reduz no máximo 10% dos 

veículos utilizados pelos usuários? 



 

• Elegibilidade - Qualquer funcionário independente do cargo (atualmente somente 

o nível gerencial e acima possui direito a vaga de estacionamento no prédio) 

• Inscrição - Através da Intranet onde os funcionários cadastram seus roteiros 

oferecendo carona a qualquer colaborador que se interessar 

• Subsídio - Cobrança de 50% do custo do estacionamento da região 

• Controle - Os condutores são submetidos a uma auditoria sazonal 

• Volume - 266 grupos, com 559 funcionários participantes 

PROJETO CARONA AMIGA 



FRETADOS, VANS E TAXI 

• 21 veículos, sendo 9 vans, 4 micro ônibus e 8 ônibus 

transportando diariamente mais de 1.070 pessoas 

entre a Sede os terminais de metrô (Conceição, 

Barra Funda e Estação Pinheiros) 

 

 
 

 

 

 

 

• Viagens constantes com vans circulares entre os 

prédios corporativos com média de 730 pessoas 

transportadas 

 

 

Serviços com revisões constantes nas rotas 

visando gerar menos impacto no trânsito. 



 

 

Só estas opções foram suficientes? Não.  

 

Todos poderiam deixar o prédio no horário de pico. 

  

Implantamos então ações para flexibilizar a entrada 

e saída dos usuários 



 

• Os funcionários podem negociar o horário de entrada e de saída com o Gestor  

 07h00 às 16h00 

 07h30 às 16h30  

 08h00 às 17h00 

 08h30 às 17h30  

 09h00 às 18h00   

 09h30 às 18h30 

 10h00 às 19h00  

 10h30 às 19h30 

 

Obs.: Esta ação contribuiu também para o controle do tráfego de pessoas nos 

elevadores, catracas e restaurantes 

HORÁRIO FLEXIBILIZADO 



Para completar, implantamos outros 

serviços de conveniências e facilidades 

para os usuários não precisarem sair 

todos ao mesmo horário 



Com 1.352 m² e preço especial para os funcionários. Tem mais de  1.900 alunos 

matriculados. Horário de funcionamento das 6h às 22h. 

ACADEMIA DE GINÁSTICA 



Salão de Beleza de 437 m², com preço especial para os funcionários. Tem em 

média 8.000 atendimentos mensais. Horário de funcionamento é das 7h às 20h. 

SALÃO DE BELEZA 



SPA de 100 m², com preço especial para os funcionários. Tem aproximadamente 520 

atendimentos mensais e seu horário de funcionamento é das 7h às 21h. 

ESPAÇO DE MASSAGEM 



Espaço de 75m² com aproximadamente 4.400 atendimento por mês somados os serviços.  

Seu horário de funcionamento é das 8h às 18h. 

LAVANDERIA, COSTURA E SAPATARIA 



Disponibilizamos espaços às empresas dos planos de saúde médica e dentária, evitando que 

os funcionários tenham que se dirigir até os escritórios das empresas: 

Aprovações de 

exames 

Reembolsos 

médicos 

Dúvidas sobre 

atendimento 

Protocolo de 

documentos 

Guia da rede 

credenciada 

Serviços 

disponíveis em 

cada plano 

CONVÊNIOS DE SAÚDE 

Obs.: Gestão do RH 



Com 550 m²,  que funciona no horário de 07h às 18h com as seguintes especialidades de 

atendimento: 

 Nutricionista; 

 Coleta de exames; 

 Serviço de ambulância 24h; 

 Sala de apoio à amamentação. 

 Fisioterapia; 

 Clínica geral; 

 Ortopedia; 

 Odontologia; 

 Ginecologia; 

 Cardiologia; 

 Oftalmologia; 

 

CENTRO MÉDICO 

Obs.: Gestão do RH 



Manobristas; 

Lava Rápido Ecológico; 

Kit Socorro; 

Martelinho de ouro; 

Insufilme; 

Borracharia; 

Polimento de pintura. 

CENTRO AUTOMOTIVO 



SALAS DE TELEPRESENÇA SALAS DE VIDEO CONFERÊNCIA 

Implantação de 24 salas de Vídeo Conferência e 3 salas de Telepresença, o que dispensa o 

deslocamento dos funcionários para participação de reuniões em outros locais. 

SALAS DE TELEPRESENÇA E VÍDEO CONFERÊNCIA 



Novas formas de comunicações 



Desafios de Mobilidade Urbana 



Obrigado 

Nosso propósito é contribuir  para que as 

pessoas e os negócios prosperem. 

 

E acreditamos que tudo deve ser feito de 

um jeito: 

Edmar Cioletti 

edmar.cioletti@santander.com.br 

(11) 99622 6482 


