
 

 

 

 

      
 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Empresários e pesquisadores se reúnem em Goiânia 
para debater agronegócios e energias renováveis 

 
  Seminário pretende encontrar novas formas de enfrentar um desafio mundial: produzir 

mais alimentos causando menos impacto ao ambiente 
 

 
São Paulo, 29 de março de 2016 – A cidade de Goiânia sediará em 31 de março, no 
Castro’s Park Hotel, o Seminário Agronegócios e Energias Renováveis, que reunirá alguns 
dos principais empresários e pesquisadores dos dois setores. O evento tem o objetivo de 
mostrar como a integração entre agronegócios e energias renováveis pode tornar a 
economia brasileira mais produtiva e sustentável. Esse debate está em sintonia com um 
grande desafio que a população mundial enfrenta nos dias de hoje: produzir mais alimentos 
causando menos impactos ao meio ambiente.   
  
O seminário, que vai durar todo o dia, terá uma palestra sobre agricultura sustentável e 
mais quatro painéis que discutirão a integração regional, a escassez de recursos e a 
importância das energias fotovoltaicas. Também estão na agenda do evento as 
apresentações dos ministros da Agricultura, Kátia Abreu, e de Minas e Energia, Eduardo 
Braga. O seminário é uma realização do Governo do Estado de Goiás, por meio da 
Secretaria de Estado de Cidades, Infraestrutura e Meio Ambiente (Secima), com apoio do 
jornal Valor Econômico e patrocínio do Santander Brasil. 
  
  
Sobre o Santander 

O Santander é banco internacional com maior presença no Brasil. Em 2015, a instituição 
financeira registrou lucro líquido de R$ 6,6 bilhões, um crescimento de 13,2% em relação a 
2014. A Carteira de Crédito Ampliada do Santander, terceiro maior banco privado em 
atuação no país, fechou o ano passado em R$ 330,9 bilhões, montante que comprova a 
relevância da instituição para a economia nacional.  
  
Agronegócios - Um dos setores de grande atuação do Santander é o agronegócio. A 
carteira de financiamentos para essa cadeia chegou a R$ 39 bilhões em 2015, 10% a mais 
que os R$ 36 bilhões de 2014. O Santander trata o setor como prioridade: são 500 
agências espalhadas pelas regiões agrícolas do Brasil – todas vocacionadas para atender 
os 85 mil clientes do Banco que integram a cadeia de agronegócios.  
  



 

 

 

 

      
 

 

Energias Renováveis - Outra área que é foco do Santander é a de energias renováveis. O 
Banco é líder em financiamentos de programas de infraestrutura nas Américas, com 
destaque para projetos de energias renováveis. Pioneiro em empréstimos socioambientais, 
o Santander liberou, nos últimos três anos, R$ 5,3 bilhões em créditos dessa modalidade. A 
maior parte do investimento vai para energias eólica e solar.  
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