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Santander reforça presença na Feira do 
Empreendedor com abertura de contas e 
entrega de maquininhas Getnet na hora 

 Banco agiliza contratação de soluções e produtos financeiros para empreendedores presentes no 
evento



 
 
São Paulo, 06 de abril de 2018 - NOTA DE IMPRENSA 
O Santander reforça sua presença na Feira do Empreendedor, evento organizado pelo Sebrae entre 
os dias 07 e 10 de abril, no pavilhão do Anhembi, na capital paulista. Além de patrocinar a edição deste 
ano, o Banco abrirá contas correntes para pessoa física e jurídica e entregará maquininhas GetNet 
durante o próprio evento. 
 
“O Santander apoia integralmente o empreendedorismo e nos preparamos para a maior feira do setor. 
Acreditamos que as pequenas e médias empresas são propulsoras da retomada do crescimento do 
País e é nosso compromisso ajudar esses negócios prosperarem”, afirma o diretor de Empresas, 
Governos & Instituições e Agronegócios, Ede Viani. 
 
No estande do Banco, será oferecida para as pessoas jurídicas a Conta Integrada, conta corrente com 
a maquininha Getnet, oferta em que quanto mais você usa a máquina, mais descontos tem em sua 
tarifa da conta corrente. E para a Feira, como oferta especial, os clientes contarão com 100% de 
desconto no pacote de serviços e no aluguel do POS por três meses, independentemente do 
faturamento na máquina.  
 
Os serviços e a maquininha serão contratados e retirados na hora. Além disso, a Vermelhinha, máquina 
de bolso da Getnet com chip integrado (não precisa de celular para funcionar), estará à venda com 
preço promocional. 
 
Adicionalmente, as linhas de crédito serão apresentadas na feira com condições diferenciadas, sujeitas 
à aprovação. Os cartões de crédito Santander Negócios & Empresas serão ofertados com até seis 
meses de isenção da anuidade no primeiro ano. A tarifa de contratação do desconto de duplicatas terá 
desconto de 30%. As linhas para Capital de Giro (Eletrônico e Recompensa) estarão com juros a partir 
de 2,2% a.m. E a antecipação automática de recebíveis de cartões terá seus juros reduzidos para a 
partir de 2,99% ao mês por 90 dias para clientes que realizarem o credenciamento durante a feira. 
 
“Estimativas apontam que haverá mais de 12 milhões de microempreendedores individuais no Brasil 
até 2019, conforme dados do Sebrae. Com mais negócios individuais, a oferta por soluções de 
pagamento e soluções financeiras crescerá e a Getnet está preparada para atender esse público, com 
produtos e serviços que contribuem com o crescimento das pessoas e dos negócios”, afirma o CEO da 
Getnet, Pedro Coutinho. 
 
Os interessados em contratar os serviços devem se dirigir ao estande, com os dados pessoais e/ou do 
seu estabelecimento. 
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Além das ofertas de Conta Corrente, maquininhas e crédito, haverá agentes do Prospera Santander 
Microcrédito, oferta de crédito dedicada ao empreendedor informal, que estarão no estande para 
receber solicitações para a linha que engloba empréstimos de R$ 500 a R$ 60 mil com prazo de 
pagamento em até 24 vezes. Especialmente na feira, a taxa de juros do microcrédito foi reduzida de 
3,2% para 2,2% ao mês. 
 
O Santander também terá soluções e ofertas para pessoas físicas e universitários, como abertura 
imediata de conta corrente, venda de Vermelhinha, Prospera Microcrédito, cartões de crédito e 
assessoria financeira sobre produtos do Banco. 
 
Ofertas não-financeiras e palestras 
 
Além das soluções financeiras, o Santander colocará à disposição o Programa Avançar, oferta de valor 
gratuita para clientes e prospects, que tem como objetivo apoiar o crescimento das pequenas e 
médias empresas por meio de soluções não financeiras, entre elas, cursos online com opções que vão 
desde idiomas e técnicas a conhecimentos inovadores sobre gestão estratégica. 
 
No âmbito do programa, especialmente para a feira, o Banco promoverá duas palestras. No sábado 
(07), das 11h às 11h40, o CEO da GetNet, Pedro Coutinho, fará uma apresentação do tema: “Como as 
várias soluções de meio de pagamento podem revolucionar seu negócio?” e, no domingo (08), das 
12h às 12h40, a convite do Santander, o presidente da startup Contabilizei, Vitor Torres, falará sobre 
“Empreendedorismo: por onde começar”. Ambas serão na Sala de Conhecimento 2 – Papo de 
Negócios. 
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