
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander oferece R$ 91 milhões em crédito pré-aprovado na 
Tecnoshow Comigo 

 
  

 No evento, todo bem protocolado como garantia está isento da taxa flat 
 

 Clientes também podem contratar crédito rural para pré-custeio da Safra 2017/18 
para compra de insumos  
 

 
  

São Paulo, 03 de abril de 2017 – O O Santander vai oferecer R$ 91 milhões em crédito pré-
aprovado na Tecnoshow Comigo. A principal feira de tecnologia agrícola do Centro-Oeste ocorrerá 
no município de Rio Verde (GO) entre hoje (03) e 07 de abril. 
 
“Desde o ano passado participamos das feiras com um volume de crédito pré-aprovado. Dessa 
forma, temos mais agilidade para atender às necessidades do produtor no evento”, afirma Carlos 
Aguiar, superintendente executivo de Agronegócios do Santander.  
 
Na edição deste ano da Tecnoshow, o Banco oferecerá a isenção da comissão (taxa flat 0%), 
porcentual que incide sobre o valor total da compra. Para esse tipo de financiamento de máquinas e 
equipamentos, o prazo é de 5 a 10 anos, com 20% de entrada e o próprio bem em garantia. 
 
Neste ano, o Santander também trabalha com linha de pré-custeio da Safra 2017/18. O objetivo do 
Banco é antecipar o valor para a compra de insumos para a produção do período e oferecer uma 
boa oportunidade do produtor rural negociar melhores preços e assegurar os insumos necessários 
do ciclo agrícola. As linhas de pré-custeio podem ser acessadas através de recursos subsidiados 
ou a taxas livres. 
 
A presença do Santander na Tecnoshow Comigo faz parte do plano de expansão da instituição 
financeira na região Centro-Oeste do País. Em 2017, o banco participará de 11 eventos do setor 
ante sete do ano passado. “Além de termos uma boa expectativa de fazer bons negócios, 
queremos estar mais próximos do produtor rural para oferecer as melhores soluções financeiras”, 
ressalta o executivo.  
 
Além das feiras, o Banco vem inaugurando lojas totalmente voltadas ao Agronegócio em regiões 
produtoras relevantes no Brasil e nas quais ainda não tem presença com agência. Desde janeiro 
até o momento, foram inaugurados estabelecimentos em Cristalina (GO), Naviraí (MS), Posse 
(GO), Campo Novo do Parecis (MT) e Canarana (MT). Ainda estão previstas inaugurações nas 
cidades de Paragominas (PA), Balsas (MA) e Primavera do Leste (MT). Todas essas unidades se 
somam às 300 agências vocacionadas ao setor distribuídas por todo o País. 



 

 

 

 

      
 

 

 

 

Em 2016, o total da carteira de crédito ao setor do Santander somou quase R$ 40 bilhões, sendo 
R$ 9 bilhões de linhas de repasse e o restante de recursos livres. Também no ano passado, o 
Banco contratou mais de 40 agrônomos para atuar nas fronteiras agrícolas.  
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