
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander oferece R$ 220 milhões em crédito pré-aprovado 
às franquias 

  
 Banco cumpriu em setembro a meta de fechar, neste ano, 160 parcerias com 

franqueadores; 
 

 Clientes do segmento são atendidos por equipe exclusiva de profissionais. 
 
 
Comandatuba, 28 de outubro de 2016 – O Santander reforça sua atuação no mercado de 
franquias ao oferecer R$ 220 milhões em crédito pré-aprovado ao segmento. O montante, 
anunciado hoje na 16ª Convenção ABF do Franchising, promovida pela Associação Brasileira do 
Franchising, está disponível automaticamente a uma grande parte dos clientes franqueados e 
franqueadores da instituição.  
 
O Banco criou, neste ano, um núcleo de profissionais responsáveis, entre outras atividades, pelo 
atendimento exclusivo às franquias e, mais recentemente, disponibilizou R$ 1 bilhão em crédito ao 
segmento.  
 
Além disso, as franquias podem utilizar a Conta Integrada, que alia benefícios da conta corrente ao 
uso da maquininha Getnet. Os clientes têm descontos progressivos no aluguel das maquininhas e 
nas taxas das linhas de crédito, conforme o tamanho da rede e a natureza da atividade.   
 
“Temos anunciado, de forma recorrente, novidades para o mercado de franquias. Um segmento de 
PMEs robusto é fundamental para o crescimento econômico e social do País e o reforço da atuação 
no segmento de franquias mostra nosso comprometimento com esse objetivo”, ressalta Ede Viani, 
diretor de Empresas e Instituições do Santander. “O cliente que tem o seu crédito pré-aprovado 
consegue liberar os recursos de que necessita de forma muito mais simples e rápida.” 
 
Ainda segundo o executivo, o Banco iniciou o ano com 57 parceiros franqueadores e encerrou 
setembro com mais de 162 parcerias. “Esperávamos atingir esta marca no fim deste ano, o que 
comprova o interesse dos empreendedores pelo setor”, afirma. “Este é um mercado em expansão e 
estratégico para nós. Queremos ser reconhecidos como o banco das franquias”, completa Viani. 
 
Do total anunciado hoje em recursos pré-aprovados, R$ 40 milhões possuem garantias do Fundo 
de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), do Sebrae, o que torna as condições do crédito 
mais atrativas e fortalece ainda mais a parceria do Banco com a entidade de apoio às PMEs, por 
meio da qual já foram liberados mais de R$ 25 milhões. 
 
A atuação do Santander no mercado de franquias não se restringe à concessão de crédito. Em 
setembro deste ano, o Banco promoveu um encontro com franqueados e franqueadores para tratar 



 

 

 

 

      
 

 

 

 

do tema Gestão de Pessoas. O evento foi o primeiro de uma série de encontros que o Banco 
promoverá em 2017 especificamente para o segmento e faz parte do Programa Avançar – pilar não 
financeiro da plataforma Santander Negócios & Empresas.  
 
O programa global voltado às pequenas e médias empresas, lançado em maio do ano passado no 
Brasil, agrupa produtos, serviços e atendimento adequados ao perfil de cada empreendedor, 
considerando o porte e o setor de atuação. Além disso, oferece uma série de benefícios não 
financeiros – reunidos no Programa Avançar – como capacitação dos empreendedores e seus 
funcionários e ferramentas de incentivo à internacionalização.  
 
 
Principais produtos e serviços disponíveis às franquias: 
 
A) Conta Integrada: oferta conjunta da conta corrente pessoa jurídica à maquininha de cartões, o 
que possibilita unificar o recebimento das vendas com cartões na conta corrente do Santander. A 
partir de um volume de faturamento superior a R$ 10 mil ao mês na maquininha, o cliente poderá 
ter redução de até 100% no valor dos pacotes de tarifas pessoa física e jurídica e no valor do 
aluguel da maquininha, além de taxas reduzidas na antecipação desses recebíveis. Para facilitar o 
dia a dia do cliente, o banco disponibiliza cinco canais para a antecipação: o próprio POS 
(maquininha de cartões), antecipação automática, internet banking empresarial, call center e 
agência.   
 
B) Giro Franquias: linha de crédito destinada para montagem, reforma, ampliação e fluxo de caixa 
das empresas, limitada à R$ 375 mil, com prazo de até 48 meses, incluído carência que pode 
chegar até 6 meses, está linha tem como avalista o Sebrae que garante até 80% do empréstimo 
através do FAMPE – Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas. A modalidade atende 
exclusivamente clientes do banco com faturamento até R$ 3,6 milhões por ano, que atuam sob a 
modalidade de franquias.  
  
C) Conta Garantida: linha de crédito rotativo, disponível para qualquer momento da empresa. Essa 
linha pode ter garantias de recebíveis, imóveis, investimentos.   
 
D) Antecipação de Recebíveis (duplicatas, cheques e cartões): possibilita à empresa antecipar seu 
fluxo de recebíveis.   
 
E) Santander Master: limite de crédito rotativo, disponível em conta corrente com até 5 dias sem 
juros por mês, corridos ou alternados.   
 
F) Cartão BNDES: cartão que facilita o acesso das micro, pequenas e médias empresas a limites 
de crédito para financiar a compra de máquinas, equipamentos, veículos e serviços listados no 
catálogo de produtos disponível no portal do Cartão BNDES, com taxa reduzida e prazos maiores 
para pagar.   
 
G) Linhas de Repasse do BNDES: linha de crédito para ampliação ou modernização de máquinas, 
frota de ônibus, caminhões, veículos novos de fabricação nacional e cadastrados no BNDES. O 
crédito é de longo prazo, com período de carência alongado.  
 



 

 

 

 

      
 

 

 

 

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