
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander oferece R$ 240 milhões em crédito pré-aprovado 
na 39ª Expointer 

  
 

 Todo bem protocolado estará isento da taxa flat fee, com opção de financiamento de 
20% de entrada e o próprio bem em garantia. 

 
 
São Paulo, 24 de agosto de 2016 – O Santander Brasil oferecerá R$ 240 milhões em crédito pré-
aprovado - sem necessidade de que o cliente apresente todos os documentos - na 39ª Expointer, 
uma das maiores exposições em tecnologia agropecuária e industrial do País. O evento ocorrerá no 
município de Esteio (RS) entre 27 de agosto e 04 de setembro, no Parque de Exposições Assis 
Brasil.  
 
Nos dias de Expointer, todo bem protocolado como garantia estará isento da taxa flat (percentual 
que incide sobre o valor total da compra), com opção de financiamento de 5 a 10 anos, com apenas 
20% de entrada e o próprio bem em garantia. 
 
Os visitantes da exposição ainda terão acesso aos lançamentos mais recentes da área de 
agronegócio do Banco: o KGiro Agro (linha de capital de giro), o Seguro de Vida do Produtor Rural 
e a ContaSuper (conta digital que pode ser utilizada como solução de folha de pagamento em 
setores com alta rotatividade de mão de obra). O Banco também aceitará propostas de 
planejamento para a Safra 2016/2017. 
 
“Estamos ajustando cada vez mais nossas ofertas às necessidades do produtor rural e da cadeia 
do agronegócio. Queremos ir muito além do crédito rural: diversificamos nosso portfólio para que os 
produtores contem com recursos e assessoramento em todos os momentos, seja no campo ou na 
cidade”, afirma Carlos Aguiar, superintendente executivo de Agronegócios do Santander Brasil. O 
Banco trabalha constantemente para diminuir a burocracia na área e, no ano passado, reduziu em 
40% o tempo para liberar empréstimos ao segmento. 
 
Na Expointer, o Banco terá uma equipe de cerca de 50 profissionais especializados em 
agronegócios para orientação e levantamento das soluções financeiras mais adequadas para 
clientes e não clientes. “Com menos trâmites burocráticos e mais especialistas, ficamos mais 
próximos dos produtores”, destaca Aguiar. 
 
No varejo, o Santander atua com uma visão cliente, em que é feita uma cuidadosa e personalizada 
gestão de riscos. No atacado, o Banco adota a visão cadeia, que contempla do fornecedor de 
insumos às tradings agrícolas, passando pelo fazendeiro.   
 



 

 

 

 

      
 

 

 

 

Linhas disponíveis na 39ª Expointer: Custeio (mix de recursos obrigatórios e livres e Pronamp), 
Investimentos (recursos livres e BNDES), Moderfrota, Moderinfra Irrigação, ABC, Inovagro, PCA 
Armazéns, Moderagro, Prodecoop, Pronamp Investimento, Procap Cotas e Giro, CPR, Leasing, 
CDC. 
 
Palestra sobre Cadastro Ambiental Rural (CAR) – 02/09 às 8h 
Além de oferecer recursos e de abrir seu espaço na feira para realizar encontros de relacionamento 
com revendas parceiras e clientes, o Santander promoverá uma palestra sobre Cadastro Ambiental 
Rural (CAR). A convidada é Liana Barbizan Tissiani, engenheira florestal, especializada em Direito 
Ambiental Nacional e Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  O 
bate-papo, para clientes convidados, será no dia 02 de setembro (sexta-feira), das 8 às 11 horas, 
na Sala de Imprensa da Expointer. 
 
Liana vai discutir a importância da realização do CAR, com esclarecimento de dúvidas sobre o 
documento. O CAR é pré-requisito para que propriedades tenham direito à adesão ao Programa de 
Regularização Ambiental (PRA). Ambos são essenciais para que os produtores tenham direito aos 
benefícios previstos no Código Florestal, como a regularização utilizando as Áreas de Preservação 
Permanente para o cômputo da área de Reserva Legal, além da suspensão de multas e processos 
referentes a essas irregularidades. 
 
“Queremos estar próximos dos nossos clientes, e ao acompanhá-los na adesão ao CAR 
gerenciamos eventuais riscos de restrições às operações de crédito e sugerimos outras técnicas 
sustentáveis de produção agropecuária”, explica Aguiar.  
 
Também no encontro, executivos do Santander falarão sobre atualizações e perspectivas de safra, 
assim como as influências macroeconômicas no setor, como o câmbio e inflação.  
 
A palestra faz parte do Programa Avançar do Santander Negócios & Empresas, que promove 
periodicamente apresentações 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. 
 
Santander Agronegócios 
O setor foi escolhido como prioridade para o Santander: 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. A carteira de financiamentos para essa cadeia chegou a R$ 39 
bilhões em 2015, 10% a mais que os R$ 36 bilhões de 2014. Somente o crédito rural representa 
13% do total de empréstimos do Santander para a cadeia do agronegócio, com R$ 5 bilhões 
liberados em 2015. Os outros R$ 34 bilhões são financiamentos concedidos a partir de recursos 
livres. No primeiro trimestre de 2016, o montante concedido em crédito rural foi de R$ 6,503 
bilhões, aumento de 19% ante o mesmo período de 2015. 
 
 
 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-7366 / 5244 / 0116 / 2623 / 5157 
imprensa@santander.com.br 
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