
App Santander Corretora

Esse guia irá te ajudar a investir na Bolsa de 
Valores pelo App Santander Corretora!

E-book A P P  S A N TA N D E R  C O R R E T O R A

Um App todo feito para você. Com ele você pode 
negociar Ações, Fundos Imobiliários, ETFs... 
Além de ficar por dentro de tudo que acontece na 
Bolsa, ver notícias, cotações e gráficos. 

Disponível para download

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.santander.mobilebroker
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.santander.mobilebroker
https://apps.apple.com/br/app/santander-corretora/id1185513303
https://apps.apple.com/br/app/santander-corretora/id1185513303


Cadastro 
no App 
Santander

Mas antes, para começar a investir na 
Bolsa de Valores pelo App Santander 
Corretora, primeiramente você precisa 
preencher a sua Análise de perfil de 
investidor e realizar o seu cadastro na 
Santander Corretora pelo App 
Santander ou pelo Internet Banking!

Veja como fazer o 
seu cadastro pelo 
App Santander



Para logar no 
App, vá em 
acessar conta

Inserir os
dados de 
acesso

Acessando o 
App Santander



Coloque 
sua senha 
e confirme 
sua biometria

Olá, João
Ag 1234   Cc 012345678-9

Clique
no MENU



Olá, João
Ag 1234   Cc 012345678-9

Acesse
Investimentos

Perfil 
e Cadastro 
Corretora



Acesse o App
com o seu 
CPF e Senha 
do Internet 
Banking

Pronto! 
Depois que o seu cadastro foi finalizado, 
vamos entrar no mundo do mercado de Bolsa 
de Valores pelo APP SANTANDER CORRETORA 



Na tela inicial você pode 
ver todos os seus 
investimentos pela 
Santander Corretora

Clique em Consolidado e 
veja todos os ativos de sua 
carteira detalhadamente

54321, JOÃO SILVA

54321, JOÃO SILVA



Negociando Ações, 
Fundos Imobiliários 
e ETFs pelo App 
Santander Corretora

Na tela inicial em 
DashBoard, clique 
em COMPRAR.

54321, JOÃO SILVA



Busque o nome da 
empresa ou ativo 
que deseja negociar 
pela barra de Busca e 
selecione-o e clique 
em aplicar.

Agora, informe a 
quantidade, o preço 
do ativo, prazo de 
validade da ordem e 
Confirme a operação 

54321, JOÃO SILVA



Você também pode fazer 
outros tipos de operações como: 
Stop, Stop Gain/Loss e Stop Móvel 



Cotações

No botão 
Cotações 
verifique as 
cotações dos 
ativos 
negociados 
na Bolsa de 
Valores (B3)  
em tempo 
real. 



Além disso,  clicando nos três 
pontinhos na parte superior direita 
da tela, é possível personalizar a 
visualização das cotações e, incluir 
abas com os ativos em cada 
categoria de acordo com a sua 
preferência.

,



Não se esqueça de salvar após 
realizar as suas alterações clicando 
em Menu e depois no disquete. 

Clicando no 
Ativo, você terá 
uma análise 
mais detalhada.

JOÃO SILVA



Destaque

Em destaque, veja os ativos que 
tiveram maiores altas e baixas de 
preço na Bolsa de Valores no dia e 
muito mais.



Clicando nos três 
pontinhos, você pode 
configurar a 
visualização dos 
Ativos de acordo com 
a sua preferência.

Não se esqueça de salvar após 
realizar as suas configurações em 
Menu e clicar no disquete. 

JOÃO SILVA



Notícias 

Acompanhe 
as principais 
notícias do Brasil e 
do mundo e fique 
por dentro de tudo 
o que acontece no 
mercado 
financeiro.



Em MENU
você tem 
outras 
ferramentas 
para te ajudar 
na hora de 
investir. 

Navegando no menu do 
App Santander Corretora



BOOK
Veja as 10 
melhores
negociações do 
dia do Ativo que 
desejar.  



GRÁFICO
Aqui você pode ver 
gráficos dos seus 
ativos e personaliza-
lo de acordo com as 
suas preferências



ORDENS
Caso deseje ver 
as ordens de suas 
negociações, 
clique nessa 
opção. 

Para visualizar as suas ordens antigas, 
veja a Nota de Corretagem disponível 

no Home Broker



CARTEIRA
Veja todos os seus investimentos 
pela Santander Corretora de 
forma consolidada.



DEFININDO ALARME
Essa ferramenta te possibilita 
definir avisos instantâneos pelo 
App e por e-mail sobre os preços 
dos ativos preestabelecidos por 
você, de acordo com a sua 
estratégia de investimento. 

Vá em Menu 
> Alarmes



Depois indique o 
ativo que deseja 
receber o alarme.

Defina o preço do 
ativo a ser alertado e 
a data de validade 
do alarme.



CONFIGURAÇÕES

Para alterar a sua 
senha, vá em 
Configurações > Senha



Fique por dentro de tudo 
o que acontece na Bolsa 

Com o seu cadastro feito na Santander Corretora, 
você poderá aproveitar gratuitamente os nossos 
serviços dentro do Painel do Investidor no Home Broker

www.santandercorretora.com.br > Painel do Investidor.

n

1. DESTAQUE DO DIA
Nesse relatório você encontra:

A N Á L I S E  G R Á F I C A  I B OV E S PA  >  
Tendência gráfica do principal 
indicador  do mercado financeiro 
nacional.

AG E N DA  E C O N Ô M I C A  >  
Fique por dentro dos eventos 
mais relevantes da semana.

M O N I TO R  D E  P R OV E N TO S  >  
Anúncios dos principais pagamentos 
de dividendos e  JCP do mercado.

F LU XO  B OV E S PA  >  
Principais movimentações 
da bolsa de valores brasileira.

2. MONITOR GRÁFICOS

Relatório de análise gráfica e técnica 
que busca identificar as tendências, 
suportes e resistências das principais 
ações negociadas na Bolsa de 
Valores, incluindo o próprio Índice 
Ibovespa e o Dólar. O relatório 
também contém um destaque 
gráfico semanal selecionado por 
nossos estrategistas

3. GUIA DE AÇÕES

O Guia de Ações tem o objetivo de 
fornecer informações diárias 
atualizadas das Ações de empresas 
negociadas em Bolsa com a cobertura 
dos analistas da Santander Corretora.

4. RELATÓRIO DE 
EMPRESAS E 
SETORIAIS

Relatório dos Analistas e 
Estrategistas da Santander 
Corretora sobre as tendências de 
mercado de empresas e setores.

6. TRADE IDEA

O Trade Idea consiste em 
indicações de oportunidades de 
ganho potencial no curto prazo 
(até 3 meses), com base em 
análise fundamentalista ou 
gráfica. As operações podem ser 
de Compra, Venda a Descoberto 
(short) ou mesmo o Long & 
Short (Comprado e Vendido).

5. RADAR DE FUNDOS 
IMOBILIÁRIOS

O Radar de Fundos Imobiliários 
tem o objetivo de fornecer 
informações semanais
atualizadas dos Fundos 
Imobiliários mais negociados 
em Bolsa. Na primeira página
encontram-se os principais 
destaques da semana/mês. 
Nas páginas seguintes, é
possível consultar os principais 
indicadores dos Fundos, 
agrupados por segmento. 

http://www.santandercooretora.com.br/


Consulte a nossas Carteiras 
Santander Corretora!

Não sabe em 
qual produto investir? 



CARTEIRA 
IBOVESPA+

Esta carteira é recomendada 
para quem quer investir em 
empresas de médio e grande 
porte, sem se desvencilhar da 
composição setorial do índice 
Ibovespa.

CARTEIRA FUNDOS 
IMOBILIÁRIOS

Esta carteira é composta apenas por 
Fundos Imobiliários, e é 
recomendada para quem gosta de 
investir no mercado imobiliário e 
quer contar com vantagens fiscais, 
maior liquidez e sem a burocracia 
de ter que gerenciar um imóvel. 

CARTEIRA EMPRESAS 
AMERICANAS

Esta carteira é recomendada 
para investidores que desejam 
dolarizar uma parcela de seus 
investimentos e buscam 
diversificar o “risco país”, 
investindo em outros 
mercados. 

CARTEIRA 
SMALL CAPS

Esta carteira é recomendada 
para quem deseja investir em 
ações de pequeno e médio porte, 
ou seja, empresas menores e/ou 
com baixa liquidez na bolsa, mas 
alto potencial de crescimento e 
valorização.

CARTEIRA DIVIDENDOS

Esta carteira é recomendada para 
quem tem visão de longo prazo, 
isto é, não pretende vender suas 
ações em um curto espaço de 
tempo. Para quem tem essa 
disponibilidade e perfil mais 
conservador, uma alternativa é 
investir em empresas que 
historicamente são boas pagadoras 
de dividendos. As ações 
recomendadas nesta carteira são 
de empresas pouco voláteis, com 
baixo endividamento e que 
oferecem dividendos como forma 
remuneração ao acionista.

TESOURO DIRETO 
DO MÊS

Este relatório é recomendado para 
quem deseja investir no Tesouro 
Direto, plataforma desenvolvida 
pelo Governo para a compra e 
venda de Títulos Públicos para 
investidores pessoa física, e busca 
oportunidades de acordo com o 
cenário atual.

CARTEIRA 
SANTANDER VALOR

A Carteira Santander Valor 
reflete as cinco principais 
recomendações dos analistas da 
Corretora em um determinado 
mês. Trata-se de uma Carteira 
cujo histórico existe desde 2012, 
sendo divulgada no início de 
cada mês por jornais 
especializados de grande 
circulação no País. 

Carteiras Santander Corretora

de



Aproveite essa facilidade 
e comece agora

Viu como é fácil investir 
pelo nosso App? 

Consulte também:
www.santandercorretora.com.br



www.santandercorretora.com.br

Material Publicitário.
Para mais informações, acesse: www.santandercorretora.com.br

Este material se destina a apresentar algumas soluções de investimento disponíveis na Santander
Corretora, não devendo ser interpretado como indicação ou recomendação de investimento. Os
investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou
necessidades individuais. O preenchimento do formulário API – Análise de Perfil Santander é essencial
para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Leia previamente as
condições de cada produto antes de investir.

versão 29 de julho de 2020.

CONSULTAS, INFORMAÇÕES E TRANSAÇÕES

CENTRAL DE ATENDIMENTO
App Santander > Atendimento > fale com a gente;
Telefone: Capitais e regiões metropolitanas: 4004 3535; Demais Localidades: 0800 702 
3535; e para pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 723 5007 (das 9 às 18:30h, 
de segunda a sexta-feira, exceto feriados).

SAC
Reclamações, cancelamentos e informações: 0800 762 7777; para pessoas com 
deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401; No exterior, ligue a cobrar para: +55 11 
3012 3336 (atendimento 24h por dia, todos os dias).

OUVIDORIA
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 (de segunda a sexta-
feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriado. Atende também pessoas 
com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0301.


