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Van itinerante do Prospera Santander leva 
crédito a microempreendedores 

paraibanos 

 Banco surpreende o público com a possibilidade de dar empréstimos mesmo a negócios muito 
pequenos ou informais; 

 Desembolsos do programa de microcrédito saltaram de R$ 42,4 milhões, no primeiro trimestre de 
2017, para R$ 59,2 milhões no mesmo período deste ano, alta de 38%. 

 
São Paulo, 10 de maio de 2018 - NOTA DE IMPRENSA 
O Prospera Santander Microcrédito vai, literalmente, até seus clientes. Com uma Van itinerante o 
Banco vai percorrer seis cidades da Paraíba entre maio e julho. As cidades a serem visitadas serão 
Cajazeiras, Sousa, Patos, Campina Grande, Guarabira e a capital, João Pessoa.  
Os microempreendedores da região, mesmo aqueles não formalizados, poderão buscar a Van para 
solicitar empréstimos a serem investidos em seus negócios. O Prospera Santander Microcrédito já 
conta com seis filiais no Estado (Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, Patos, Cajazeiras e Sousa) 
que atendem a 140 municípios, visto que o Agente de Crédito faz atendimentos num raio de 150 
quilômetros da agência, de forma proativa, visitando os clientes. Na comparação do desembolso entre 
o primeiro trimestre de 2017 e de 2018, o Banco apresenta um crescimento de 38% no Estado. Saindo 
de R$ 42,4 milhões em 2017 para R$ 59,2 milhões em empréstimos este ano.  
 
Na avaliação de Tiago Abate, responsável pelo Prospera Santander Microcrédito, “a Paraíba é um 
estado fundamental e foco para crescimento do segmento. O agente de crédito não se limita a 
conceder apenas o microcrédito. Ele está preparado para entender a necessidade e auxiliar em 
qualquer demanda, com todo o leque de soluções financeiras oferecidas pelo Santander, como a 
Vermelhinha, da Getnet, entre outras. Sempre com benefícios específicos para este público, inclusive 
não financeiros, como informações e cursos sobre gestão financeira, formação e desenvolvimento do 
negócio”, afirmou. 
 
Ainda de acordo com ele, 2017 foi um ano de muitos avanços no modelo de negócio do Prospera 
Santander Microcrédito. “Estamos com uma operação bastante ágil. Na maioria dos casos 
conseguimos liberar o crédito no mesmo dia! Investimos e melhoramos toda nossa logística e forma 
de trabalhar para termos mais tempo, equipe capacitada, processos e serviços para auxiliarmos cada 
vez mais pessoas, aportando valor, gerando renda e emprego nas microrregiões em que atuamos”, 
avaliou Abate. O Prospera conta com 31 filiais em 11 Estados.  
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Agenda da Van: 

MÊS SEMANA LOCAL 

MAIO 
14 a 18 Cajazeiras - PB 

21 a 30 Sousa - PB 

JUNHO 

01 a 08 Patos - PB 

11 a 15 Campina Grande - PB 

25 a 29 João Pessoa - PB 

JULHO 02 a 06 Guarabira - PB 

 
Sobre o Prospera Santander Microcrédito 
Com mais de 15 anos de atuação no segmento, o Santander é o líder em microcrédito entre os bancos 
privados, com desembolsos superiores a R$ 4.6 bilhões e cerca de 500 mil clientes atendidos. Tudo 
isso com uma adimplência superior a 95%. Em 2017, as concessões de crédito somaram R$ 800 
milhões, um crescimento de 31% ante o mesmo período de 2016. O número de clientes ativos atingiu 
200 mil, com tíquete médio de R$ 2,7 mil. 
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