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No Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, Santander 
apoia as medidas de estímulo anunciadas pelo governo  

 
 
São Paulo, 05 de outubro de 2016 – Micro e Pequena Empresa, o Santander reafirma seu 
compromisso com o segmento e declara apoio às iniciativas anunciadas hoje pelo governo para 
impulsionar a atividade econômica. “As medidas apontam na direção correta, já que as micro e 
pequenas empresas são fundamentais para a retomada da economia brasileira”, afirma Marcos 
Madureira, vice-presidente executivo do Santander, que participou da cerimônia em Brasília. 
“Dentre as medidas anunciadas, o Simples Exportação dará impulso à internacionalização de 
nossas empresas, um movimento que temos estimulado por meio de nossa plataforma Negócios e 
Empresas, conectando os nossos mais de 4 milhões de clientes PMEs aos mercados de 20 
países.” 
 
O executivo acrescenta que o Santander, em junho, anunciou que disponibilizaria R$ 1 bilhão em 
crédito para as franquias, com uma fatia de R$ 375 milhões garantida pelo Fundo de Aval às Micro 
e Pequenas Empresas (Fampe), do Sebrae. Outros R$ 300 milhões, também com taxas reduzidas, 
foram oferecidos por meio de uma parceria com o Banco Europeu de Investimento (BEI). O Banco 
fechou o primeiro semestre com uma carteira de R$ 32 bilhões em financiamento concedido a 
PMEs, uma alta de 8,8% em 12 meses. 
 
Para os empresários interessados em se internacionalizar, o portal Santander Trade oferece 
informações comerciais estratégicas de 186 países e mais de 25 mil estudos setoriais. Os serviços 
Santander Passport e International Desk viabilizam a realização de negócios na rede de agências 
do grupo, distribuída pela América Latina, Europa e Estados Unidos. E o Santander Club coloca o 
cliente em contato com empresas de diversos países. Além disso, a instituição tem organizado 
missões e encontros, presenciais ou via conferência – entre clientes e especialistas do banco em 
todo o mundo. “Temos uma série de serviços e uma rede de apoio que só um grande banco 
internacional é capaz de oferecer às PMEs brasileiras”, conclui Madureira. 
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