
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander lança pacote de conta corrente com a 
Vermelhinha, nova maquininha de bolso da Getnet 

  
 
 Conta Conecta une benefícios de correntistas a soluções de adquirência e gestão, 

em oferta voltada a pessoas físicas, microempresários, autônomos e profissionais 
liberais. 

 
 
São Paulo, 31 de agosto de 2016 – O Santander lança a Conta Conecta, pacote de conta corrente 
que inclui a maquininha de cartões Vermelhinha. Novidade da Getnet, o dispositivo móvel e em 
formato de bolso marca a entrada da empresa de soluções eletrônicas de pagamento do Banco no 
mercado de pessoas físicas e microempreendedores, como MEIs, autônomos e profissionais 
liberais. 
 
A solução une os benefícios da conta corrente (como o pacote de serviços, o cheque especial 
Santander Master e o cartão de crédito) a serviços financeiros até então disponíveis apenas para 
empresas de maior porte, como um aplicativo de gestão de negócios que permite a antecipação de 
recebíveis em apenas 8 segundos. 
 
O público potencial para a solução inclui médicos, advogados, dentistas, fisioterapeutas, 
psicólogos, arquitetos, fotógrafos, massagistas, taxistas, cabelereiros, manicures, marceneiros e 
vendedores de cosméticos, entre outras categorias profissionais. O Brasil tem mais de 30 milhões 
de profissionais liberais e autônomos, e ainda 5 milhões de microempreendedores individuais. 
 
“Queremos apoiar o empreendedorismo e cercá-lo de tudo o que ele precisa para aumentar sua 
renda. Diante de um cenário macroeconômico desafiador, a solução se mostra adequada para que 
esses negócios progridam”, acrescenta Geraldo Rodrigues, Superintendente executivo de 
Segmentos – Pessoa Física do Santander. 
 
“A oferta da Conta Conecta completa o portfólio da Getnet. Com ela, podemos afirmar que temos 
as melhores soluções para cada segmento: para o varejo, atacado e para os 
microempreendedores”, destaca Pedro Coutinho, CEO da Getnet. 
 
O Santander Conta Conecta inclui conta corrente com pacote de serviços, o Santander Master (dez 
dias sem juros no cheque especial por mês, para PF, ou cinco dias, para PJ), cartão de crédito e a 
Vermelhinha.  
 
A máquina da Getnet é portátil, tem chip integrado e aceita as principais bandeiras no débito, 
crédito e parcelado. O comprovante é enviado por SMS para o cliente e por e-mail ao 
empreendedor, e todo serviço tem a garantia da Getnet e de seus canais de suporte técnico.  



 

 

 

 

      
 

 

 

 

 
Para os clientes pessoa física que necessitam imprimir o comprovante de vendas para o 
consumidor, a Getnet oferece a solução POS Móvel.  
 
A gestão dos negócios é feita pelo App Getnet, que permite ao empreendedor controlar seu fluxo 
de caixa pelo celular ou pelo site. É possível, pelo aplicativo, consultar extratos, visualizar as 
transações diárias e mensais, solicitar suporte técnico e materiais de sinalização. 
 
 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-7366 / 5244 / 0116 / 2623 / 5157 
imprensa@santander.com.br 

mailto:imprensa@santander.com.br

