
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander discute tecnologia no agronegócio com 
produtores rurais do Triângulo Mineiro 

  
 Eduardo Assad, da Embrapa, explica como praticar a agricultura de baixo carbono, 

que produz mais e utiliza menos recursos naturais. 
 

 
São Paulo, 17 de agosto de 2016 – O Santander Brasil vai reunir seus clientes produtores rurais 
do Triângulo Mineiro para discutir o futuro do agronegócio. Na próxima sexta-feira (19), das 8h30 às 
11 horas, no Hotel Mercure Uberlandia Plaza Shopping, em Uberlândia, o Banco realizará um 
encontro com o tema Tecnologias no Agro, com palestra de Eduardo Assad, pesquisador da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
 
Assad vai discutir a agricultura de baixo carbono, com exemplo de ações para minimizar a emissão 
de gases de efeito estufa na agropecuária e combater o aquecimento global. Uma das 
consequências do aumento de temperatura é a escassez de chuvas, que afeta negativamente o 
ciclo de produção rural.  
 
Também no encontro, executivos do Santander falarão sobre atualizações e perspectivas de safra, 
assim como os fatores macroeconômicos que influenciam o setor, como o câmbio e inflação. “Se o 
agronegócio brasileiro não se reinventar, não conseguirá produzir o suficiente para atender à 
demanda crescente por alimentos no mundo”, alerta Carlos Aguiar, superintendente executivo de 
Agronegócios do Santander Brasil. 
 
O evento faz parte do Programa Avançar do Santander Negócios & Empresas, que promove 
periodicamente palestras com especialistas do Banco e convidados. O objetivo é compartilhar 
cases, informações e reflexões sobre diversos temas que podem ser fundamentais nos desafios de 
empresários e executivos das pequenas e médias empresas na gestão de seus negócios. 
“Queremos inovar ao oferecer não apenas o crédito, mas também ferramentas que contribuam 
efetivamente para o aprimoramento de nossos clientes”, diz o diretor do segmento de Pequenas e 
Médias Empresas do Santander Brasil, Ede Viani.  
 
O próximo encontro que discutirá o agronegócio será em 24 de novembro na cidade de 
Rondonópolis (MT).  
 
O agronegócio é um dos setores de grande atuação do Santander. A carteira de financiamentos 
para essa cadeia chegou a R$ 39 bilhões em 2015, 10% a mais que os R$ 36 bilhões de 2014. No 
segundo trimestre, o montante concedido em crédito rural foi de R$ 6,503 bilhões, aumento de 19% 
ante o mesmo período de 2015. O Santander trata o setor como prioridade: são 500 agências 
espalhadas pelas regiões agrícolas do Brasil – todas vocacionadas para atender os 85 mil clientes 
do Banco que integram a cadeia de agronegócios. 



 

 

 

 

      
 

 

 

 

 
 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-7366 / 5244 / 0116 / 2623 / 5157 
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