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Santander oferece soluções financeiras para PMEs na
Feira do Empreeendedor Sebrae
A iniciativa faz parte da estratégia do Banco de estar cada vez mais próximo do
empreendedor
Microcrédito, Conta Integrada e Conta Conecta são algumas das soluções que serão
disponibilizadas na feira
São Paulo, 17 de fevereiro de 2017 – O Santander patrocina a Feira do Empreendedor Sebrae,
que acontece de 18 a 21 de fevereiro no Anhembi Parque, em São Paulo. Durante esses dias, o
Banco, ao lado da Getnet, empresa de tecnologia do grupo especializada em soluções eletrônicas
de pagamento, oferecerá soluções financeiras adequadas a cada perfil de empreendedor.
Para Ede Viani, diretor de Empresas, Governos&Instituições e Agronegócios, a participação do
Santander reforça a estratégia de estar cada vez mais próximo do empreendedor. “É prioridade
prestar uma boa assessoria financeira aos pequenos e médios empresários. Entendemos que faz
parte do nosso propósito contribuir para a prosperidade dos novos negócios”.
O estande do Santander e da Getnet terá uma equipe comercial para apresentar aos
empreendedores os produtos do Microcrédito, Conta Conecta e Conta Integrada. O Banco também
participará da Vila do Crédito.
No caso do Microcrédito, a linha é direcionada para pessoas de baixa renda e sem acesso a conta
bancária. Neste segmento, o micro empresário pode solicitar um financiamento entre R$ 500,00 e
R$ 60 mil com taxas a partir de 2,5% ao mês e prazo de até 24 meses. A Conta Integrada é o
serviço de conta corrente pessoa jurídica com a maquininha Getnet. Neste caso, os clientes podem
obter 25% desconto no aluguel da maquininha para faturamentos mensais entre R$ 10 mil e R$ 50
mil.
Já a Conta Conecta é um pacote de conta corrente que inclui a maquininha de cartões
Vermelhinha, da Getnet. Essa solução une os benefícios da conta corrente (como o pacote de
serviços, o cheque especial Santander Master e o cartão de crédito). Esses serviços são voltados a
microempreendedores como MEIs, autônomos e profissionais liberais à maquininha de bolso.
“Apresentaremos todo o portfólio de produtos e serviços voltados aos pequenos e médios
empresários, inclusive ferramentas exclusivas de gestão que auxiliam no dia a dia. Este segmento
é de extrema importância para nós”, afirma Pedro Coutinho, CEO da Getnet.

Todas essas soluções financeiras fazem parte do Santander Negócios & Empresas, que é um
programa mais robusto para atendimento a pequenas e médias empresas no Brasil. Além disso, a
área conta com o Programa Avançar que dá suporte aos empresários em quatro pilares:






Desenvolvimento: oferece cursos e palestras online a empresários e seus funcionários,
além de visitas a empresas de maior porte para a troca de experiências;
Internacionalização: facilita o acesso a outros mercados ao fornecer mais de 25 mil
estudos setoriais, disponibilizar o acesso às agências Santander em outros continentes e
colocar em contato empresas de diversos países para troca de experiências;
Construindo equipes: ajuda o empresário a encontrar os melhores profissionais. Em 2017,
subsidiará 1,1 mil bolsas de estágios para atuar nos clientes PMEs por quatro meses;
Conectividade: auxilia as companhias a expandirem seu negócio por meio de uma
estratégia digital.

Radar Santander
O Santander, em parceria com a Endeavor, lançou recentemente o Radar Santander para acelerar
empreendedores com grande potencial de crescimento. O programa busca empresas com o perfil
conhecido como scale up, ou seja, que tenham potencial para crescer exponencialmente, e em um
curto período de tempo. O objetivo é fazer com que as boas ideias cheguem mais rápido aos
clientes, ainda que o perfil procurado não seja, necessariamente, o de uma fintech – empresa de
tecnologia aplicada ao setor financeiro.
As inscrições para o Programa Radar Santander podem ser feitas no www.santander.com.br/radar
até 24 de março. Dez empresas serão escolhidas para participar de um evento de seleção, em 27
de abril, quando os empreendedores farão um pitch sobre seus negócios.
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