Nota de Imprensa

Santander inaugura primeiro espaço Select de Contagem
(MG)
Local possui gerentes altamente capacitados para assessorar a gestão, construção
e proteção do patrimônio do cliente
Cliente Select tem opções de investimentos exclusivas com alternativa que dá
acesso ao mercado internacional
São Paulo, 14 de novembro de 2017– O Santander inaugura seu primeiro espaço Santander
Select em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O espaço está situado na
agência da avenida General David Sarnoff, 06, Cidade Industrial e leva a sua proposta de
exclusividade, diferenciação e humanização no atendimento ao público alta renda.
Entre os diferenciais do espaço Select estão a privacidade, gerentes capacitados para assessorar
na gestão, construção e proteção do patrimônio dos clientes. O Santander Select na cidade possui
lounge de espera, acesso livre à internet e salas reservadas para atendimento aos clientes.
Segunda maior geradora de empregos de Minas Gerais (em abril, a cidade foi responsável por
6,5% do saldo positivo de vagas com carteira assinada, perdendo somente para a capital mineira),
Contagem se destaca no potencial de crescimento de sua economia. “Levarmos os diferencias da
proposta de valor do segmento Select para a população da cidade de Contagem faz parte da nossa
estratégia de estarmos cada vez mais próximos de nossos clientes, oferecendo a assessoria
financeira em função do momento de vida de cada um”, afirma o superintendente executivo de
Rede Minas Gerais, Nelson de Borba Lopes.
Segundo o superintendente executivo do segmento pessoa física do Santander, Geraldo
Rodrigues, o segmento Select está crescendo rapidamente. “A rede de atendimento está sendo
ampliada. Até o fim deste ano serão 150 locais com atendimento Select, entre agências exclusivas
e espaços Select. A agência de Contagem chega dentro desse plano de expansão. Agora, nossos
clientes de alta renda da cidade terão acesso a um atendimento diferenciado, com assessoria para
decidir investimentos além de consolidar e proteger seu patrimônio.”
O segmento oferece um portfólio completo de produtos e serviços com soluções financeiras para
gestão do patrimônio do cliente e investimentos diferenciados, inclusive com alternativa que dá
acesso ao mercado internacional. Além disso, os clientes Select contam com benefícios que
oferecem tranquilidade e segurança nas viagens ao exterior.
O Santander foi eleito o melhor banco para pequenas e médias empresas na América Latina pela
Euromoney (Jul/17) e melhor banco para investir de acordo com o ranking elaborado pela FGV e
Fractal Consult (Fev/16), Ranking Valor Investe (Top Gestão Renda Fixa – Jul/16).
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