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Nota de Imprensa 
 

Santander facilita a compra de embarcações  
no São Paulo Boat Show 

 
 

São Paulo, 16 de outubro de 2013 – Com mais de 15 anos de atuação no mercado 
náutico, o Santander Financiamentos colocará à disposição dos visitantes do São 
Paulo Boat Show uma mesa de crédito completa, para oferecer agilidade no 
atendimento e na aprovação dos contratos para a compra de embarcações, jet skis e 
motores. Os participantes da feira terão acesso a condições exclusivas para o CDC 
(Crédito Direto ao Consumidor), com até 48 meses para quitar o financiamento e taxas 
competitivas. A 16ª edição do São Paulo Boat Show será realizada de 17 a 22 de 
outubro, no Transamérica Expo Center. 
 

“Participamos desde a primeira edição do São Paulo Boat Show, que se 
consolidou como o principal evento náutico do Brasil. Estamos muito animados para 
este ano e preparados para oferecer os melhores serviços e produtos a todos que 
visitarem o evento”, afirma Fernando Biró, superintendente executivo do Santander 
Financiamentos. “O financiamento a embarcações já é uma de nossas principais áreas 
de atuação e acreditamos que tem potencial para crescer ainda mais.” 
 

Uma equipe de cerca de 40 profissionais estará disponível em todos os dias da 
feira para prestar o melhor atendimento aos expositores e visitantes. No evento, eles 
encontrarão velocidade na aprovação do crédito, automação de processos e taxas 
competitivas. No pós-venda, os clientes podem com contar a assessoria de 
especialistas distribuídos por mais de 30 mil lojas credenciadas em todo o Brasil. 
 
            Além do segmento náutico, o Santander Financiamentos atua em diversos 
segmentos, tais como: veículos, motos, blindagens e rastreadores via satélite, 
equipamentos médico-hospitalares, equipamentos odontológicos, equipamentos de 
ginástica (fitness), móveis e materiais para construção, turismo (pacotes, intercâmbios 
ou cruzeiros), informática (hardware e software), produtos sustentáveis - 
acessibilidade, energias renováveis e processos limpos. Para mais informações visite: 
www.santanderfinanciamentos.com.br.  
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