
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander inaugura primeiro espaço Select de Araçatuba 
(SP) 

  
 Local possui gerentes altamente capacitados para assessorar a gestão, construção 

e proteção do patrimônio do cliente 
 

 Cliente Select tem opções de investimentos exclusivas com alternativa que dá 
acesso ao mercado internacional 

  
São Paulo, 14 de novembro de 2017 – O Santander inaugura nesta terça-feira (14) seu primeiro 
espaço Santander Select em Araçatuba, interior do Estado de São Paulo. O espaço ficará situado 
no centro da cidade, na Rua Olavo Bilac, 44, e leva a sua proposta de exclusividade, diferenciação 
e humanização no atendimento ao público alta renda.  
 
Entre os diferenciais do espaço Select estão a privacidade, gerentes capacitados para assessorar 
na gestão, construção e proteção do patrimônio dos clientes. O Santander Select na cidade possui 
lounge de espera, acesso livre à internet e salas reservadas para atendimento aos clientes.  
 
Araçatuba tem uma importante participação na produção agropecuária do Estado e tem recebido 
novos investimentos, como, por exemplo, a construção de um centro de saúde. “O Santander está 
atento a esses avanços e espera aumentar o atendimento a esse público. Além do agro, a cidade 
sedia um campus da Universidade Estadual Paulista, perfil de clientes também relevante para o 
banco”, afirma o superintendente executivo da rede SP Interior, Celso Mateus De Queiroz. 
Araçatuba, juntamente com municípios limítrofes, mantiveram o bem índice de crescimento no setor 
de Construção Civil em momentos de registro negativo em todo o País.     
 
Segundo o superintendente executivo do segmento pessoa física do Santander, Geraldo 
Rodrigues, o segmento Select está crescendo rapidamente. “A rede de atendimento está sendo 
ampliada. Até o fim deste ano serão 150 locais com atendimento Select, entre agências exclusivas 
e espaços Select. A agência de Araçatuba chega dentro desse plano de expansão. A cidade é 
referência no Estado de São Paulo e agora, nossos clientes de alta renda terão acesso a um 
atendimento diferenciado, com assessoria para decidir investimentos além de consolidar e proteger 
seu patrimônio”. 
 
O segmento oferece um portfólio completo de produtos e serviços com soluções financeiras para 
gestão do patrimônio do cliente e investimentos diferenciados, inclusive com alternativa que dá 
acesso ao mercado internacional. Além disso, os clientes Select contam com benefícios que 
oferecem tranquilidade e segurança nas viagens ao exterior. 
 



 

 

 

 

      
 

 

 

 

O Santander foi eleito o melhor banco para pequenas e médias empresas na América Latina pela 
Euromoney (Jul/17) e melhor banco para investir de acordo com o ranking elaborado pela FGV e 
Fractal Consult (Fev/16), Ranking Valor Investe (Top Gestão Renda Fixa – Jul/16). 
 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-0116 / 2623 / 5157 / 7366 /5244 
E-mail: imprensa@santander.com.br 


