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Nota de Imprensa      
  

Santander apresenta portfólio completo para 
franquias na ABF Franchising Expo 2014 

 
 Linha inédita lançada este ano, em parceria com a ABF, promete movimentar o 

setor 
 

São Paulo, 04 de junho de 2014 – O Santander traz para a ABF Franchising Expo 2014 seu pacote 
completo de soluções para o setor. Entre outros produtos, o este pacote conta com a Santander Conta 
Integrada, uma inovação do banco que une os benefícios da conta corrente pessoa jurídica com a 
maquininha do Santander. Além de unificar o recebimento dos créditos das bandeiras Master e Visa, o 
negócio oferece redução de até 100% no pacote de tarifas da conta-corrente se a empresa registrar um 
volume mínimo de transações ao mês na máquina e ainda permite antecipar os recebíveis na própria 
maquininha, com taxas reduzidas. 
 
Os interessados em abrirem uma franquia, também poderão contar com o Santander Crédito com 
Garantia do Imóvel para abrirem seu negócio. As taxas variam de 1,33% a 1,65% a.m. e o prazo para 
pagamento vai de um a 15 anos¹. 
 
Além disso, este ano o Santander traz um produto inédito no mercado. Uma linha de crédito destinada 
a microfranquias que promete movimentar o setor e alavancar os negócios. O produto tem condições 
alinhadas às oferecidas pela Santander Microcrédito e tem como foco franquias de até R$ 80 mil de 
investimento inicial. Para valores até R$ 15 mil* a taxa mensal varia de 2,0% a 2,5%, com prazos que 
vão de quatro a 24 meses. Já os financiamentos** acima desse valor, com teto de R$ 60 mil, possuem 
taxa mensal de 3,5% e têm até 24 meses para pagar***. 
 
“Este é um mercado em expansão e estratégico para o Santander. Acreditamos que a nossa 
experiência com a Santander Microcrédito será muito importante para atuar nesse segmento”, explica 
Cristiane Nogueira, superintendente executiva de Segmentos do Santander. 
 
A linha está disponível para franquias parceiras nos 500 municípios onde há atuação da Santander 
Microcrédito, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia. Os agentes de crédito terão um trabalho primordial de 
prestar assessoria financeira ao microfranqueado desde o planejamento até a tomada do crédito e 
desenvolvimento do negócio. As áreas de Pequenas e Médias Empresas e Microcrédito do banco 
serão responsáveis por fazer a análise da rede franqueadora, observando principalmente a saúde 
financeira e o plano de negócios. 
 
 
O estande do banco contará com coletor Papa-pilhas - projeto permanente do Banco Santander que 
recolhe pilhas, celulares e baterias para serem reciclados. Já para os fãs do esporte mais popular do 
Brasil, será instalada uma camisa a fim de que deixem uma mensagem de incentivo que será entregue 
ao jogador Neymar após o término da feira.  
 
 
*enquadrado na resolução do Bacen – Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 
**Sujeito a análise de crédito 
***período varia de acordo com perfil do cliente 
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Confira os principais produtos e serviços disponíveis para Franquias: 

1) Produtos e Serviços Financeiros 
 

a.  SOLUÇÕES DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO 

Santander Conta Integrada: Solução financeira completa que integra a conta-corrente com a 
maquininha de cartão de crédito (POS) com condições inovadoras no mercado brasileiro 
- Descontos de até 100% nos pacotes de serviços da conta PJ e no aluguel da maquininha 
- Taxas de antecipação de recebíveis de cartão a partir de 2,20% a.m. 
- Mais limite de crédito  
- Custódia de cheques a R$ 0,50 na tarifa de entrada por cheque custodiado 
- CDC com taxas diferenciadas 
 

b. CRÉDITO PARA FLUXO DE CAIXA 

Antecipação de Recebíveis: Oferece ao lojista maior liquidez às vendas a prazo, antecipando 
os recursos provenientes de cheques pré-datados, recebíveis de cartão de crédito e duplicatas 
de serviços com prazos customizados de acordo com o perfil e a necessidade do empresário. 
 
Santander Conta Garantida: Conta empréstimo separada da conta corrente com limite de 
crédito rotativo que o lojista pode sacar e amortizar no momento mais oportuno, com taxas e 
prazos customizados de acordo com o perfil e a necessidade do empresário. 
 
Cheque Empresa Plus: Facilita o dia a dia do lojista porque oferece 5 dias por mês sem juros, 
corridos ou alternados para resolver imprevistos financeiros. 
 
Giro Bonificado: Empréstimo parcelado ideal para as necessidades de caixa da empresa, que 
beneficia o bom pagador bonificando até quatro parcelas do cliente que paga as parcelas na 
data do vencimento. 

 
c. CRÉDITO PARA INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO 

Crédito com Garantia de Imóvel¹:  
Tipo de Imóvel a ser dado como garantia: residencial ou comercial, quitado e livre de ônus; 
Valor do imóvel: a partir de R$ 70 mil; 
Valor do crédito: até 60% do valor de avaliação do imóvel 
Prazo de pagamento: de 1 até 15 anos; 
Taxa de juros: de 1,33% a 1,65% a.m. (válida nesta data)  
Renda bruta mínima composta: R$ 1 mil;  
Comprometimento de renda: entre 30% e 35% (pode variar de acordo com a análise de 
Crédito). 
 
Capital de Giro: Empréstimo parcelado flexível utilizado para investimentos em infraestrutura, 
máquinas, frota e equipamentos; entre outras finalidades. 
 
CDC / Leasing: Destinado à aquisição de máquinas, equipamentos e veículos novos e usados. 
Com parcelas pré-fixadas e prazo de até 60 meses, com carência e taxas customizados de 
acordo com o perfil e a necessidade do empresário. 

 
BNDES: 
- BNDES Automático: Para realizar projetos de implantação, recuperação, ampliação, ou 
modernização. O financiamento inclui a realização de obras, aquisição de máquinas e 
equipamentos e capital de giro, quando necessário.  
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- Finame: Para empresas que desejam adquirir máquinas, equipamentos e veículos pesados e 
novos, nacionais e credenciados no BNDES. 
 
 

2) Consultoria financeira 
 
O Santander possui uma equipe especializada em franquias e mais de 3 mil Gerentes de 
Relacionamento PJ em todo o Brasil, preparados para orientar e atender às necessidades das 
redes de franquia, em todos os produtos e soluções. Além disso, o Santander também possui 
especialistas em serviços e créditos estruturados para médio e longo prazo, espalhados por 
toda a rede de agências. 
O franqueado também pode contar com o Atendimento Unificado. No qual, o mesmo 
gerente pode cuidar da conta-corrente da Franquia e da conta pessoal do sócio. É mais 
praticidade e rapidez para resolver qualquer eventualidade, garantindo proximidade e eficiência 
no dia a dia. 

 

3) Apoio ao Empreendedor  
 
O Santander mantém a disposição do empresário o Portal Empreendedor, com conteúdos de 
atualização em marketing, gestão, finanças, legislação, economia, sustentabilidade, entre 
outros.  Com uma área dedicada a franquias o empresário pode conhecer os parceiros do 
Santander e conferir nossas soluções para o setor, além de acessar o conteúdo direcionado às 
necessidades de franqueadores e franqueados.  
“Para conquistar a preferência dos empresários, além de produtos financeiros adequados, é 
necessário oferecer também ferramentas que o auxiliem na sua capacitação e gestão da 
empresa. É essa a estratégia de atuação do Santander para o segmento de pequenas e 
médias empresas”, afirma Cristiane Nogueira, superintendente executiva de Segmentos do 
Santander. 
Para mais informações: www.santanderempreendedor.com.br/franquias. 

 

 


