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Getnet marca presença no Comida di Buteco
Evento valoriza os melhores botecos do País
São Paulo, 26 de maio de 2017 – A Getnet, empresa de tecnologia do grupo Santander
especializada em soluções eletrônicas de pagamento, marca presença na 18ª edição do Comida di
Buteco. Trata-se de uma tradicional competição entre bares para eleger as melhores cozinhas de
botecos do Brasil. Participam nesta edição 500 bares em 20 cidades brasileiras e a expectativa do
concurso é de impactar até 4 milhões de pessoas nesta edição.
Após a seleção do bar campeão de cada cidade, haverá um júri extra, que vai eleger o “Melhor
Boteco do Brasil”, o resultado será divulgado a partir do dia 30 de junho. “A Getnet apoia essa ideia
e marca presença nos principais eventos do segmento de bares, restaurantes e gastronomia do
país apoiando os empresários com soluções que contribuem para o crescimento de seus negócios”,
diz Pedro Coutinho, CEO da Getnet.
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.
Sobre a Getnet
A Getnet é uma empresa de tecnologia do grupo Santander e está posicionada entre as três
maiores empresas de meios eletrônicos de pagamento no Brasil. Com atuação nacional, oferece
soluções de pagamento em múltiplos meios de captura (físico, digital, mobile e e-commerce) para
pessoas físicas e empresas, com diversos serviços que apoiam os empresários na gestão de seus
negócios e canais de atendimento (Central de Relacionamento 24 horas por dia; Facebook, app
Getnet e portal exclusivo). A Getnet possui mais de 700 mil pontos de vendas em todo o Brasil e

possui as principais certificações do segmento de meios de pagamento: Tier III, ISO 27.001, ISSO
10.002, Visa Pin 2.0 e PCI. E também conta com selos de reconhecimento público: Facebook
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