Nota de Imprensa

Santander oferece R$ 1 bilhão em crédito pré-aprovado na
Agrishow 2017
Volume de recursos é recorde do Banco na participação da feira e todo bem
protocolado como garantia está isento da taxa flat
Clientes também podem contratar crédito rural para pré-custeio da Safra 2017/18
Coletiva de imprensa será realizada no segundo dia de feira (02/05), às 10h30, para
anunciar mais novidades do Banco no financiamento ao produtor rural
São Paulo, 25 de abril de 2017 – O Santander vai oferecer R$ 1 bilhão em crédito pré-aprovado
na edição de 2017 da Agrishow, a maior feira agropecuária da América Latina e uma das mais
importantes do mundo. O volume é recorde do Banco na participação da feira e representa quase
20% a mais do que foi oferecido no ano passado (R$ 850 milhões).
Nos cinco dias de Agrishow, que vai de 01 a 05 de maio, a instituição financeira oferecerá a isenção
da comissão (taxa flat 0%), porcentual que incide sobre o valor total da compra. Ao isentar a taxa
nas operações do BNDES, o Santander gera uma economia para o cliente, que pode variar de
2,5% a 10% do valor da máquina, taxa cobrada pelas demais instituições neste tipo de operação.
Para esse tipo de financiamento de máquinas e equipamentos, o prazo é de 5 a 8 anos, com 20%
de entrada e o próprio bem em garantia.
“Começamos essa estratégia no ano passado e deu muito certo. O objetivo é gerar mais agilidade
para atender às necessidades do produtor durante a Agrishow e, dessa forma, ter mais efetivação
dos negócios”, explica Carlos Aguiar, superintendente executivo de Agronegócios do Santander. No
processo, os clientes recebem SMS com dados sobre os seus limites aprovados e, na sequencia,
um gerente do Banco os visitam e entregam uma carta de crédito com o valor disponível para que
eles possam fechar negócios na feira.
O executivo ressalta que aprovações também poderão ser realizadas na hora e que o Banco está
otimista com o agronegócio. “Seguimos na expansão de nossas operações pelo País e no aumento
de ofertas de produtos diante de indicadores de uma safra recorde, fruto da evolução da tecnologia
no campo e de uma demanda crescente pela produção nacional”, afirma.
Neste ano, o Santander também trabalha com linha de pré-custeio da Safra 2017/18. O objetivo do
Banco é antecipar o valor para a compra de insumos para a produção do período e oferecer uma
boa oportunidade do produtor rural negociar melhores preços e assegurar os insumos necessários

do ciclo agrícola. As linhas de pré-custeio podem ser acessadas através de recursos subsidiados
ou a taxas livres.
Na Agrishow, o Santander estará presente com um estande de 400 metros quadrados, mais de 140
funcionários, sendo cerca de 100 gerentes e os principais executivos relacionados ao Agronegócio
e especialistas da região de Ribeirão Preto. Em 2017, o estande terá uma loja-conceito com a
exposição dos produtos e serviços das empresas do Grupo, GetNet, Super e Zurich Santander.
Coletiva de imprensa e outras atividades
No segundo dia de Agrishow (02), às 10h30, o Santander realiza coletiva de imprensa para
anunciar mais novidades do Banco no financiamento ao produtor rural. Aguiar conduzirá o encontro
com os jornalistas, que será realizado no auditório do estande do Santander na feira.
“O Santander seguiu crescendo em 2016: não tiramos o pé do acelerador. Em 2017, com as
projeções otimistas para o agronegócio, avançamos ainda mais”, declara o executivo.
No mesmo dia, das 15h às 16h, Tiago Luiz Cabral Peroba, gerente no Departamento de
Relacionamento Institucional e Gestão do Crédito Rural do BNDES, realiza a apresentação
“BNDES - Expectativas para o ano agrícola 17/18”.
Já no dia 04 de maio, das 10h às 11h, haverá a palestra “Sustentabilidade: Agro do Futuro”. O
evento será ministrado por Eduardo Bastos, presidente do Comitê de Sustentabilidade da
Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) e presidente da Associação Nacional das Indústrias
Processadoras de Cacau; João Adrien, diretor do Comitê de Jovens da Sociedade Rural Brasileira
(SRB) e João Sampaio, vice-presidente de Relações Institucionais da Minerva Foods.
Em 2016, o total da carteira de crédito ao setor do Santander somou quase R$ 40 bilhões, sendo
R$ 9 bilhões de linhas de repasse e o restante de recursos livres. Também no ano passado, o
Banco contratou mais de 40 agrônomos para atuar nas fronteiras agrícolas.
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