
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander estreia na edição de 2017 do Rally da Pecuária    
 
  

 Presença reforça exposição nas principais praças pecuárias do País e apoia 
estratégia de ser o Banco do Agronegócio brasileiro 
 

 
  

São Paulo, 25 de abril de 2017 – O Santander participa, pela primeira vez, do Rally da Pecuária, 
expedição técnica organizada pela consultoria Agroconsult que percorre as principais praças de 
pecuária de corte do País. A presença do Banco reforça sua exposição nas principais regiões 
produtoras do agronegócio brasileiro e faz parte da estratégia de ficar mais próximo do produtor 
rural. 
 
“Estarmos no Rally da Pecuária completa o movimento de termos maior exposição no campo. Já foi 
uma excelente escolha patrocinarmos o Rally da Safra, também promovido pela Agroconsult. O 
campo é a riqueza do nosso País e queremos participar da evolução do agronegócio brasileiro”, diz 
Carlos Aguiar, superintendente executivo de Agronegócios do Banco. 
 
Neste primeiro semestre, o Santander abrirá oito lojas totalmente voltadas ao agronegócio. Desde 
janeiro até o momento, foram inaugurados estabelecimentos em Cristalina (GO), Naviraí (MS), 
Posse (GO), Campo Novo do Parecis (MT), Canarana (MT) e Paragominas (PA). Amanhã (26) será 
aberta a de Balsas (MA) e em maio, a de Primavera do Leste (MT). Todas essas unidades se 
somam às 300 agências vocacionadas ao setor distribuídas por todo o País. 
 
“Estamos otimista com o agronegócio em 2017. O setor não deixou de crescer durante a crise e 
tende a manter o desempenho superior ao das outras atividades. O crédito rural subsidiado não é o 
único produto que deve ser considerado no agronegócio e estamos prontos a ajudar o produtor 
rural a prosperar”, completa Aguiar.  
 
Em 2016, o total da carteira de crédito ao setor do Santander somou quase R$ 40 bilhões, sendo 
R$ 8,5 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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