
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander inaugura primeiro espaço Select de Indaiatuba 
(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, 26 de outubro de 2017 – O Santander inaugura nesta sexta-feira (27) seu primeiro 
espaço Santander Select em Indaiatuba, interior do Estado de São Paulo. O espaço ficará situado 
na Rua Armando Salles Oliveira, 1947-1953, Quadra 59, Loja 24-25, bairro Cidade Nova I, 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 e salas reservadas para atendimento aos clientes. 
 
Indaiatuba vem ganhando destaque na economia paulista: tem movimentado R$ 7 bilhões ao ano e 
saltou da 142ª para a 66ª colocação no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nacional, com 
crescimento de 45,66% nas últimas duas décadas. O Santander está atento a esse avanço. A 
cidade faz parte da região metropolitana de Campinas, tem proximidade com o aeroporto de 
Viracopos e também é relevante na atividade agrícola: é um dos maiores produtores estaduais de 
uva.      
 
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 Indaiatuba 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 
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