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Santander Brasil celebra parceria com o 
Grupo PSA para financiamento de 

veículos 
 

 

  O acordo prevê a aquisição, pelo Santander Brasil, de parte das operações da 

unidade de financiamento do Grupo PSA no Brasil e a consequente criação de 
uma joint venture 

 

  O negócio dará continuidade à cooperação firmada entre a Santander Consumer 

Finance e o Banque PSA Finance na Europa 
 

 
São Paulo, 24 de julho de 2015 – O Santander Brasil e o Banque PSA Finance, unidade 
de financiamento de veículos do Grupo PSA, assinaram hoje um acordo de cooperação 
que permitirá às instituições envolvidas na operação atuarem em conjunto na oferta de 
produtos e serviços financeiros para as concessionárias e clientes finais das marcas 
Peugeot, Citroën e DS no mercado local. Os documentos que formalizam a operação 
preveem a aquisição, pelo Santander Brasil, de parte das operações da unidade de 
financiamento do Grupo PSA no Brasil, o que resultará em uma joint-venture com 50% 
de participação do Santander Brasil e 50% do Banque PSA Finance. A conclusão do 
negócio depende das aprovações das autoridades regulatórias e concorrenciais. 
 
A parceria é uma extensão do acordo firmado na Europa entre a divisão de 
financiamento ao consumo do Grupo Santander na Espanha, a Santander Consumer 
Finance, e o Banque PSA Finance, que resultou na criação de joint ventures em 
diferentes mercados daquele continente. 
 
“Esse acordo fortalecerá ainda mais nossa posição de liderança no financiamento de 
automóveis no País”, afirma Conrado Engel, vice-presidente executivo sênior de Varejo 
do Santander Brasil. A carteira de crédito a veículos do Santander atingiu cerca de R$ 
30 bilhões no primeiro trimestre de 2015. 
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