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Nota de Imprensa                                            
 

 
Santander Brasil oferece na Expointer 2014 seu novo modelo 

de aprovação de crédito 
 

 
 Prazo de operações foi reduzido em mais de 40%, com a implantação 

de Núcleos de Agronegócios. 
 

 Banco oferece consultoria de crédito ao produtor rural, com assessoria 
técnica e financeira no estande. 

 
 
Esteio, 2 de setembro de 2014 – Em sua 11ª participação na Expointer, o Santander 
traz como  novidade seu modelo de aprovação e liberação de financiamentos, que 
reduziu em mais de 40% o prazo das operações e acelerou a autorização para o 
faturamento. No estande do banco, uma equipe de especialistas, que inclui 
engenheiros agrônomos, gerentes e consultores, vai prestar assessoria financeira e 
oferecer um portfólio completo de linhas de financiamento para o produtor rural. 
 
“A Expointer é um dos mais importantes eventos do setor agropecuário e uma 
excelente oportunidade para mostrar que estamos ao lado do cliente em todas as 
etapas, desde o planejamento e plantio da safra até a comercialização da sua safra”, 
afirma Walmir Segatto, superintendente de Agronegócios do Santander. “O produtor 
pode contar conosco para fazer o seu planejamento de safra e também para definir as 
linhas de financiamento que atendem suas necessidades pessoais, com a certeza de 
contratar sempre as soluções mais adequadas para o seu caso.” 
 
O Santander conta com uma rede de mais de uma centena de escritórios 
credenciados em todo o Brasil, que atuam ao lado dos gerentes de relacionamento 
das agências na orientação aos clientes. Os especialistas estão preparados para 
auxiliar o produtor a organizar sua safra, investir seus lucros e buscar vantagens 
comerciais após a colheita. 
 
Entre as opções de crédito estão os Custeios e Investimentos Agrícola e Pecuário, a 
CPR (Cédula de Produto Rural), como excelente alternativa de complementação de 
crédito, e as linhas de repasse dos programas do BNDES, como o financiamento para 
a Agricultura de Baixo Carbono (ABC), o Finame PSI, o Moderfrota e o Moderagro, 
entre outros. 
 
O produtor que deseja fazer frente aos seus custos de produção também pode optar 
pelas outras modalidades de financiamento oferecidas pelo Banco. Trata-se de 
recursos voltados para operações de comércio exterior, CDC e leasing – para a 
compra de frotas de veículos, por exemplo –, além do Finame para empresas, ideal 
para aquisições de tratores da linha amarela (usados na prestação de serviços 
agropecuários e construção civil). 
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Confira as características das linhas voltadas para o setor agrícola: 
 
1-Linhas de Repasses dos Programas do BNDES: Para aquisição de máquinas e 
equipamentos, correção de solos, reforma de pastagens, sistematização de várzeas, 
implantação e melhoramentos de pomares, canaviais, florestas e culturas de flores, 
beneficiamento de frutas, construções de galpões, sistemas de irrigação e 
armazenamento. Prazo: até cinco anos. 
 
Moderagro: 6,5% ao ano, limite até R$ 800 mil por CPF para projeto individual 
ABC: 5% ao ano, limite de até R$ 2 milhões por CPF; 
BNDES Automático: limite até R$ 20 milhões por CPF; 
Moderinfra: Taxas entre 4,5% e 6,5% ao ano, limite até R$ 2 milhões para projeto 
individual; 
PCA Armazéns: 4% ao ano, ilimitado o valor por CPF de acordo com o projeto e a 
capacidade de pagamento; 
Inovagro: 4% ao ano, até R$ 1 milhão por CPF; 
FINAME PSI e Moderfrota: Taxa 4,5% ao ano (para máquinas e equipamentos 
agrícolas) e de 6% ao ano (para caminhões destinados a produtores rurais), com 
financiamento de até 100% do valor do bem, com prazos entre 4 e 8 anos. 
 
2- Recursos Obrigatórios (RO) e Pronamp: 
a) Linhas para Custeio da Safra 2014/15: Taxa 5,5% (Pronamp custeio) e taxa 6,5% 
ao ano (Custeio RO), limite até R$ 660 mil por safra agrícola (Pronamp) e limite até 
R$ 1,1 milhão por safra agrícola (RO). Prazo variável conforme a cultura;  
b) Linhas de Crédito Rural Investimento Agrícola e Pecuário: investimento até 
R$ 385 mil por CPF, com taxa de 5,5% ao ano (Pronamp) e taxa de 6,5% ao ano (RO). 
 
3- Cédula de Produto Rural (CPR): Título que permite ao produtor rural e suas 
cooperativas anteciparem parte da receita futura prevista com a produção agrícola ou 
pecuária, utilizando assim os recursos para aquisição dos insumos e outras despesas. 
É a melhor alternativa de financiamento para médios e grandes produtores, pois se 
antecipa à previsão de receita futura de uma safra para liberar capital de giro para o 
empreendimento. As taxas são as de mercado. 
Prazo até 999 dias, valor mínimo R$ 50 mil e valor máximo até 100% da receita bruta 
prevista da atividade financiada. 
 
4- Seguros Rurais 
a) Seguro Máquinas e Equipamentos: É destinado à proteção do maquinário 

utilizado na propriedade rural, de diversos tipos e portes, e garante uma 
indenização em decorrência de qualquer evento de causas externas. O seguro 
pode ser contratado por um ano, sendo renovado automaticamente. Suas parcelas 
são debitadas em conta corrente.  
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51 3028.3231 / 9189.8847 

assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 

face: marielesalgado 
skype: mariele_salgado 

rua miguel tostes_877_2º and_sala 2 
bairro rio branco_porto alegre_rs 

cep 90430_061 
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