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Santander incentiva empresas a se 
prepararem para as vendas do Dia das 

Mães 
 

São Paulo, 02 de abril de 2018 - NOTA DE IMPRENSA 
O Santander inicia hoje uma ação comercial para que os clientes do segmento Empresas se preparem 
para as vendas do Dia das Mães, data mais importante para o varejo no primeiro semestre. Até o dia 
16, os clientes encontram descontos de até 50% em produtos voltados aos empreendedores.  
 
Para boletos de cobrança, por exemplo, o Banco oferecerá até 54% de desconto na tarifa de emissão 
dos documentos - de R$ 6,54 para R$ 3. Já a linha de crédito para antecipação de recebíveis de cartões 
terá seus juros reduzidos em 50% no período, para a partir de 0,99% ao mês. 
 
A taxa da Solução de Pagamento a Fornecedores estará com 40% de desconto, diminuindo de R$ 7,50 
para R$ 4,50. A tarifa de contratação do desconto de duplicatas terá desconto de 30%.  
 
Já as linhas para Capital de Giro (Eletrônico e Recompensa) estarão com 10% de desconto nos juros. E 
para quem quiser adquirir uma Vermelhinha, a maquininha Getnet móvel e portátil para profissionais 
liberais, autônomos e microempreendedores individuais (MEIs), terá seu valor de compra reduzido de 
12x R$ 59,90 para 12x R$ 39,90, mais de 30% de desconto. 
 
“O Dia das Mães perde somente para o Natal em termos de vendas para as empresas e isso requer 
planejamento antecipado tanto de reforço de estoque quanto para buscar condições diferenciadas 
aos clientes. E a nossa ação reforça nosso compromisso de ajuda-los nessa preparação como forma 
de impulsionar o crescimento do setor”, afirma o superintendente executivo do segmento de 
Empresas & Negócios, Alexandre Teixeira.  
 
As condições especiais para o período podem ser verificadas no site www.santander.com.br/maespj 
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