
 

 

 

 

      
 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander disponibiliza R$ 1 bilhão às franquias 
 
 

  Instituição financeira reforça atuação na área com a contratação de profissionais 
especializados; 

 
  Banco quer dobrar número de clientes franqueadores até o final deste ano. 

 
 

 
São Paulo, 11 abril de 2016 – O Santander Brasil reforça sua atuação no mercado de 
franquias e disponibiliza R$ 1 bilhão ao segmento, que apresenta taxas de crescimento 
consistentes nos últimos anos. “Queremos ser reconhecidos como o banco das franquias”, 
destaca Ede Viani, diretor de Empresas e Instituições do Santander.  
 
Para isso, o Banco também criou um núcleo de profissionais especializados que serão 
responsáveis, entre outras atividades, pelo atendimento aos clientes franqueados e 
franqueadores e pelo treinamento dos gerentes comerciais.  
 
Em outubro, o Santander já havia anunciado que dispõe até R$ 375 milhões em crédito às 
franquias com garantias do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), tendo 
o Sebrae como avalista. O convênio, que tem duração de cinco anos, atende 
exclusivamente clientes da instituição com faturamento de até R$ 3,6 milhões por ano, que 
atuam sob a modalidade de franquias. Para empresas que não atendem a este requisito, o 
Santander disponibiliza outras linhas de crédito, como o capital de giro atrelado aos 
recebíveis de cartão.   
 
Além disso, o Santander oferece aos franqueadores a Conta Integrada, que alia benefícios 
da conta corrente ao uso da maquininha Getnet. Os franqueados terão descontos 
progressivos no aluguel das maquininhas e nas taxas das linhas de crédito, conforme o 
tamanho da rede e a natureza da atividade. “Queremos dobrar o número de clientes 
franqueadores até o final deste ano”, afirma Viani. Atualmente, mais de 85 redes de 
franquias brasileiras são clientes do Santander. 
 
Para o diretor, a iniciativa trará oportunidades ao setor. “Um segmento de PMEs robusto é 
fundamental para o crescimento econômico e social do País e o reforço da nossa atuação 
no mercado de franquias mostra, mais uma vez, que estamos comprometidos com essa 
meta.”  
 



 

 

 

 

      
 

 

No ano passado, o Banco lançou o Santander Negócios & Empresas, um programa global 
voltado às pequenas e médias empresas que oferece produtos, serviços e atendimento 
adequados ao perfil de cada empreendedor, considerando o porte e o setor de atuação, 
além de uma série de benefícios não financeiros – como capacitação, participação em uma 
rede internacional de networking e ferramentas de incentivo à internacionalização. 
 
O objetivo do Santander Negócios & Empresas é ir além da oferta de produtos e serviços. 
“Queremos oferecer diferenciais que agreguem valor às pequenas e médias empresas, 
seus proprietários e funcionários. Crescemos quando nossas clientes crescem e queremos 
ser a alavanca propulsora desse processo”, adiciona Viani. 
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