
 

 

 

       

 

 

 
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Getnet marca presença no Sabores da Orla 
  

  
São Paulo, 25 de maio de 2017 - A Getnet, empresa de tecnologia do grupo Santander 
especializada em soluções eletrônicas de pagamento, marca presença no “Sabores da Orla”, 
evento que une gastronomia, cultura e entretenimento em um concurso para eleger o melhor 
quiosque da Orla do Rio de Janeiro. O evento será realizado até 28 de maio e conta com a 
participação de 35 quiosques das orlas do Leme, Copacabana, São Conrado, Barra da Tijuca e 
Recreio dos Bandeirantes.  
  
Além da demonstração dos restaurantes, o concurso valoriza a gastronomia local como patrimônio 
cultural da cidade.  Para a Getnet, essa é uma oportunidade de reforçar sua presença em um 
segmento importante para a economia. “A Getnet está cada dia mais próxima dos proprietários de 
bares e restaurantes. A parceria com o Orla Rio nos permite conhecer ainda mais as necessidades 
deste segmento e a desenvolver uma oferta de valor inédita no mercado, com benefícios tangíveis 
para os que aderirem à Getnet”, reforça Pedro Coutinho, CEO da Getnet. 
  
O quiosque vencedor do concurso “Sabores da Orla” será convidado a participar em um dos finais 
de semana do evento Rio Gastronomia, entre 03 e 13 de agosto. Para mais informações sobre o 
evento acesse www.saboresdaorla.com.br. 
  
Soluções exclusivas para restaurantes  
Dados do Sebrae mostram que o segmento de Bares e Restaurantes representa 3% do Produto 
Interno Bruto (PIB), soma 1 milhão de estabelecimentos e faturamento próximo a R$ 154 
bilhões/ano no varejo. De olho neste mercado, a Getnet oferece soluções de pagamento exclusivas 
para o setor, de acordo com o modelo de negócio do cliente. A oferta contempla: aceitação das 
principais bandeiras e vouchers (MasterCard, Visa, Amex, Elo, Hiper, Hipercard, Alelo, GoodCard, 
Sodexo, Ticket e VR); descontos para máquinas adicionais; acesso à solução Santander Mais 
Gestão, que reúne conciliador Financeiro, TEF e maquininhas; e suporte especializado, 24 horas 
por dia.  
  
O estabelecimento também conta com benefícios do Santander, como desconto na Conta 
Integrada; linha de crédito diferenciada para quem concentrar as vendas nas maquininhas da 
Getnet; seguro patrimonial com coberturas específicas para Bares & Restaurantes; e cartão 
BNDES, com prazo de pagamento em até 48 vezes para a compra de equipamentos para cozinha 
industrial (fornos, refrigeradores, chopeiras), mobiliários.  
  
A Getnet e o Santander estão presentes nos principais eventos do segmento de bares, restaurantes 
e gastronomia do País. 
 



 

 

 

       

 

 

 
 

 

 

 

Relações com a Imprensa  
(11) 3553-0116 / 2623 / 5157 / 7366 /5244 
E-mail: imprensa@santander.com.br 


