
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander inaugura primeiro espaço Select de Itajaí (SC) 
  

 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, 19 de dezembro de 2017 – O Santander inaugura nesta quarta-feira (20) seu primeiro 
espaço Santander Select em Itajaí, um dos principais municípios do Vale do Itajaí, situado entre a 
capital e o Nordeste do Estado de Santa Catarina. O espaço está situado no centro da cidade, na 
Praça Vidal Ramos, 11, e leva a sua proposta de exclusividade, diferenciação e humanização no 
atendimento ao público alta renda. Entre os diferenciais estão a privacidade, gerentes capacitados 
para assessorar na gestão, construção e proteção do patrimônio dos clientes. O espaço Select na 
cidade catarinense possui lounge de espera e salas reservadas para atendimento aos clientes. 
 
“Itajaí possui um grande potencial de negócios para o Santander. A cidade abriga um dos maiores 
complexos portuários do País, sendo o maior exportador de carnes congeladas brasileiro. O turismo 
também é forte no município, além de ser considerada uma cidade universitária”, afirma o 
superintendente da rede Sul do Santander, Luis Ricardo de Souza. “Além disso, o município 
apresenta bons números em relação a economia: nos primeiros cinco meses do ano, Itajaí 
apresentou saldo positivo em geração de empregos”, ressalta Souza.  
 
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 Itajaí chega dentro desse plano de expansão. “Agora, nossos 
clientes de alta renda poderão ter um atendimento diferenciado, com assessoria para decidir 
investimentos além de consolidar e proteger seu patrimônio”, completa Souza. 
 
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 Banco Global do Ano e também o melhor no Brasil pela prestigiada revista 
The Banker, veículo do grupo Financial Times especializado na cobertura do setor financeiro 
internacional (Nov/17), 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) e 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 


