Nota de Imprensa

Black Week do Santander terá descontos de até 80% em
produtos e serviços
Ofertas estarão disponíveis na semana da Black Friday, de 17 a 27 de novembro
Alguns produtos para Pessoa Jurídica, como as linhas para capital de giro,
desconto de cheques e duplicatas, também estarão em oferta no período
São Paulo, 17 de novembro de 2017 – Pelo terceiro ano consecutivo, o Santander oferecerá
condições especiais em produtos e serviços voltados para pessoa física e jurídica na Black Week,
tradicional semana de descontos e benefícios dados por varejistas aos clientes. Neste ano, 37 itens
terão ofertas que vigorarão nos dez dias anteriores à Black Friday, ou seja, de 17 a 27 de
novembro. Os descontos chegarão a até 80% nos meios digitais (internet banking e app Santander)
e nos demais canais de relacionamento do Banco (agências, central de atendimento, terminais de
autoatendimento - ATMs). As ofertas podem ser conhecidas no hotsite
www.santander.com.br/blackweek
Além de ampliar as ofertas, o Santander também inovou na comunicação da iniciativa comercial
neste ano. Os produtos e serviços que farão parte da ação estão sendo tangibilizados na forma de
ítens vendidos no varejo físico. “Em algumas agências teremos gôndolas para mostrar esses
produtos. É uma maneira de aproximar as soluções financeiras do dia a dia das pessoas e mostrar
que, como somos um banco de varejo, é natural participarmos de uma atividade como a Black
Friday”, afirma José Roberto Machado, diretor executivo de Pessoa Física do Santander.
Por exemplo, o crédito consignado contratado no período terá redução na taxa de
juros de até 30%, e será representado por uma lata de azeite. O crédito pessoal
Agro, que participa pela primeira vez da iniciativa, terá desconto de até 25% em
seus juros, e poderá ser visto no rótulo de um galão de água sanitária.
“Em 2015, aplicamos desconto somente na sexta-feira e apenas para um produto.
Mas a boa estreia nos fez estender o período de ofertas no ano passado, com
reduções de até 50%. Em 2017, aumentamos os descontos e a quantidade de
produtos e serviços participantes para superarmos o sucesso de 2016”, ressalta Machado. Na
Black Week 2016, o fluxo de clientes no canal e-commerce aumentou 200% na comparação com a
semana anterior e alguns produtos tiveram crescimento de vendas de mais de 500%.

Os produtos de investimentos também participarão da ação. A aplicação em ações e
em outros produtos de renda variável terão 50% de desconto na taxa de corretagem
em operações executadas via Home Broker ou app Santander Corretora. O produto
será representado pelo pote de condicionador.
Já em LCI (Letra de Crédito Imobiliário), cujo item físico será uma caixa de suco, a
rentabilidade passa de 74% do CDI para 89,5%, com aplicações a partir de R$ 30
mil.
Em cartões, teremos, por exemplo, a participação do Santander Pass, dispositivos de pagamento
por aproximação recém-lançado pelo banco na forma de adesivo ou pulseira. Na compra, o cliente
terá 20% de desconto. O equivalente físico é o blister com o próprio adesivo ou pulseira.
Nos produtos para empresas, as reduções nas tarifas de contratação nas linhas de capital de giro,
o desconto de cheque e o de duplicata serão de 70%. Esses produtos equivalem a caixa de cereal
matinal, potes de creme para cabelo e de hidratante, respectivamente.
“Queremos cada vez mais entender as necessidades das pequenas e médias empresas e estar
próximos nesse período que é extremamente importante para elas. Esta ação apoia esses clientes
tanto para as vendas quanto para as despesas do período”, ressalta Ede Viani, diretor de
Empresas, Governos & Instituições e Agronegócios do banco.
Já os clientes que possuírem maquininhas Getnet há pelo menos seis meses e pedirem mais
máquinas terão 50% de desconto no valor do aluguel durante cinco meses. Também há a isenção
de 10 meses de aluguel para quem vender acima de R$ 3 mil na maquininha e usar o app Getnet
ou cadastrar antecipação automática. O produto será um blister com a própria maquininha da
Getnet.
Para quem ainda não é cliente do banco e quer abrir uma conta corrente no
Santander, o banco traz também desconto de 50% na tarifa do pacote de
serviços. No caso de pessoa física, a redução durará sete meses e, para pessoa
jurídica, seis meses. O produto está representado como um pacote de
salgadinho.

Segue abaixo tabela com os produtos e serviços participantes da ação, os benefícios para
contratação no período e os itens físicos equivalentes:

Público

Produto

Ofertas

Pessoa Física e
Jurídica

Conta Corrente

Pessoa Física e
Jurídica

Vermelhinha

Pessoa Física e
Jurídica

Vermelhinha

Pessoa Física

Cartão 1|2|3

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Pessoa Física

Crédito Consignado

Pessoa Física

Crédito Pessoal com
imóvel como garantia
Financiamento de
veículos

Na abertura de conta
com a solicitação do
cartão, há 50% de
desconto na tarifa do
pacote de serviços
durante sete (PF) e
seis (PJ) meses.
Na aquisição,
ressarcimento de 25%
do valor da
Vermelhinha para
quem vender acima de
R$ 500 no mês de
dezembro e usar o app
Getnet ou manter
antecipação
automática
cadastrada.
No aluguel, isenção
dos 10 primeiros
meses para quem
vender mensalmente
acima de R$ 500, usar
todo mês o app Getnet
ou manter antecipação
automática cadastrada
no período.
Multiplicação de até 3
vezes em pontos
Esfera com 80% de
desconto na primeira
anuidade.
Até 30% de desconto
na taxa.
Até 30% de desconto
na taxa.
Até 20% de desconto
na taxa.
Até 20% de desconto
na taxa e pagamento
da primeira parcela só
em 2018.
Até 25% de desconto
na taxa.

Pessoa física

Pessoa Física

Crédito pessoal Agro

Equivalente ítem
físico
Pacote de
salgadinho

Blister com a própria
Vermelhinha

Blister com a própria
Vermelhinha

Blister com o próprio
cartão 1|2|3

Lata de refrigerante
Lata de azeite
Saco de café
Lata de creme de
leite

Galão de água
sanitária

Pessoa Física

Consórcio

Pessoa Física

Supercrédito

Pessoa Física

CDC Agro

Pessoa Física

Cartão Santander /
AAdvantage®

Pessoa Física

Seguro residencial

Pessoa Física

Câmbio

Pessoa Física

Santander Pass
Adesivo

Pessoa Física

Santander Pass
Pulseira

Pessoa Física

Esfera

Pessoa Física

Anúncio na Webmotors

Pessoa Física

Superdigital

Pessoa Física /
Investimentos

Fundo Yield Premium
DI

Até 20% de desconto
na taxa de
administração em
contratos para imóveis
e de até 15% para
automóveis.
Até 30% de desconto
na taxa do crédito
pessoal no cartão para
quem o plástico, mas
não tem conta corrente
no banco.
Até 20% de desconto
na taxa.
80% de desconto na
primeira anuidade do
cartão.
Desconto de 30% no
seguro.
50% de desconto na
tarifa para compra e
venda de moeda
estrangeira em
espécie.
Cartão de crédito na
forma de adesivo com
20% de desconto na
compra.
Cartão de crédito na
forma de pulseira com
20% de desconto na
compra.
Até 40% de desconto
na troca de pontos por
viagens e/ou produtos.
Até 60% de desconto
no anúncio.
Ressarcimento de
50% de desconto no
IOF pago em compras
internacionais e três
meses de isenção
para novas
assinaturas.
Redução da taxa de
administração para

Lata de tinta

Garrafa de limpador
multiuso

Caixa de bombom
Blister com o próprio
cartão
Caixinha de leite
condensado
Caixa de biscoitos
cookie

Blister com o próprio
adesivo

Blister com a própria
pulseira

Pote de shampoo

Pote de vitamina
Pote de macarrão
instantâneo

Lata de leite em pó

Pessoa Física /
Investimentos

Previdência

Pessoa Física /
Investimentos

LCI (Letra de Crédito
Imobiliário)

Pessoa Física /
Investimentos

Ações & Outros
investimentos de renda
variável

Pessoa Física /
Investimentos

CDB Progressivo

Pessoa Jurídica

Capital de giro

Pessoa Jurídica

Maquininha Getnet

0,6% e diminuição do
valor inicial para R$ 1
mil.
Isenção na taxa de
carregamento de
entrada e 30% de
desconto no valor
inicial.
Rentabilidade
aumentada para
89,5% do CDI, com
aplicação mínima de
R$ 30 mil.
50% de desconto na
taxa de corretagem em
operações executadas
via Home Broker ou
app Santander
Corretora.
Rentabilidade máxima
aumentada para 100%
do CDI e redução do
valor inicial de R$ 10
mil para R$ 5 mil.
70% de desconto na
tarifa de contratação
para equilibrar o fluxo
de caixa.
Os que possuírem
maquininhas Getnet
há pelo menos 6
meses e e pedirem
mais máquinas terão
50% de desconto no
valor do aluguel
durante cinco meses.
Também há a isenção
de 10 meses de
aluguel para quem
contratar a primeira
maquininha durante o
período da promoção,
vender mensalmente
acima de R$ 3.000 e
usar todo mês o app
Getnet ou manter

Potão de requeijão
cremoso

Caixa de suco

Pote de
condicionador

Pote de maionese

Caixa de cereal
matinal

Blister com a própria
maquininha Getnet

Pessoa Jurídica

CDC

Pessoa Jurídica

CDB Progressivo

Pessoa Jurídica

Desconto de duplicata

Pessoa Jurídica

Desconto de cheque

Pessoa Jurídica

Consórcio

Pessoa Jurídica

Conta Garantida

Pessoa Jurídica

Cobrança

Pessoa Jurídica

Pagfor

Pessoa Jurídica

Câmbio
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antecipação
automática
cadastrada.
Desconto de 70% na
tarifa de contratação.
80% de desconto no
valor da aplicação
inicial. Rentabilidade
aumentada para 99%
do CDI a partir de 182
dias, podendo chegar
a 100% do CDI para
aplicações acima de
um ano.
Desconto de 70% na
tarifa de contratação.
Desconto de 70% na
tarifa de contratação.
Desconto de 15% na
taxa de contratação
para automóveis e de
20% para imóvel.
Desconto de 70% na
tarifa de contratação.
Desconto de 57% na
tarifa de emissão de
boletos para novas
contratações.
Desconto de 60% nas
tarifas de TED e DOC.
50% de desconto na
contratação de
Câmbio Pronto e
Futuro.

Caixa de bombom
Pote de maionese

Pote de creme
hidratante
Pote de creme para
cabelo
Lata de tinta

Pote de amaciante
líquido
Pote de salgadinho
de batata

Limpa-vidros
Caixa de biscoitos
cookie

