
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander oferece R$ 120 milhões em crédito pré-aprovado 
na Expodireto Cotrijal 

 

 No evento, todo bem protocolado como garantia está isento da taxa flat 
 

 Clientes também podem contratar crédito rural para pré-custeio da Safra 2017/18 
para compra de insumos  

 
 
São Paulo, 06 de março de 2017 – O Santander vai oferecer R$ 120 milhões em crédito pré-
aprovado – sem necessidade de que o cliente apresente todos os documentos – na 18ª Expodireto 
Cotrijal. A feira de tecnologia agrícola ocorrerá no município de Não-Me-Toque (RS) entre hoje (06) 
e 10 de março.  
 
Nos dias de evento, todo bem protocolado como garantia estará isento da taxa flat (percentual que 
incide sobre o valor total da compra). O prazo de financiamento é de 5 a 10 anos, com 20% de 
entrada e o próprio bem em garantia. 
 
“Podemos observar, neste início do ano, que 2017 será um período de bastante investimento no 
campo, já que, especificamente em grãos, há a perspectiva de safra recorde com preços firmes, o 
que garantirá boa margem ao produtor. Participar da Expodireto Cotrijal fortalece nossa atuação no 
financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas”, diz Carlos Aguiar, superintendente 
executivo de Agronegócios do Santander. 
 
Segundo o executivo, o setor não deixou de crescer durante a crise e tende a manter o 
desempenho superior ao das outras atividades. Projeções do Departamento Econômico do Banco 
apontam elevação de 0,7% para a economia do País neste ano, enquanto o PIB do Agronegócio 
deve ter aumento de 2%. 
 
Neste ano, o Santander também trabalha com linha de pré-custeio da Safra 2017/18. O objetivo do 
Banco é antecipar o valor para a compra de insumos para a produção do período e oferecer uma 
boa oportunidade do produtor rural negociar melhores preços e assegurar os insumos necessários 
do ciclo agrícola. As linhas de pré-custeio podem ser acessadas através de recursos subsidiados 
ou a taxas livres.   
 
Ainda no primeiro semestre, o Santander prevê a abertura de lojas voltadas ao agronegócio. Até o 
momento, foram inaugurados três espaços de negócios – em Cristalina (GO), Naviraí (MS) e Posse 
(GO) -, e estão previstas outras inaugurações nas cidades de Campo Novo do Parecis (MT), 
Canarana (MT), Paragominas (PA), Balsas (MA) e Primavera do Leste (MT). Essas unidades se 
somam às 300 agências vocacionadas ao setor distribuídas por todo o País. 



 

 

 

 

      
 

 

 

 

Em 2016, o total da carteira de crédito ao setor do Santander somou quase R$ 40 bilhões, sendo 
R$ 9 bilhões de linhas de repasse e o restante de recursos livres. Também no ano passado, o 
Banco contratou mais de 40 agrônomos para atuar nas fronteiras agrícolas. 
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