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Santander Brasil assina acordo para a aquisição da GetNet 

      Operação fortalece o Banco no mercado de adquirência e reflete seu 
compromisso de crescer no País 

      O acordo envolve R$ 1,1 bi e prevê a transferência do controle da 
totalidade das operações da GetNet 

São Paulo, 07 de abril de 2014  – O Santander Brasil assinou o acordo de aquisição das 
operações da GetNet, uma das maiores empresas de captura e processamento de 
transações eletrônicas do País. Com 11 anos de história, a companhia é nacionalmente 
reconhecida pelo pioneirismo no desenvolvimento de soluções em tecnologia e serviços 
que envolvam transações eletrônicas. 
  
A aquisição marca um novo ciclo na trajetória do Santander Brasil na área de adquirência e 
reforça o apoio e o compromisso no Brasil. O Banco atua nesse mercado desde o início de 
2010, quando estabeleceu uma parceria com a GetNet para unir de forma inovadora os 
serviços de captura e processamento de transações com cartões às atividades de banco 
comercial. 
  
Valendo-se de sua força no varejo, do modelo operacional exclusivo e da plataforma de 
tecnologia da parceira, em menos de três anos o Santander Brasil conquistou mercado e 
atingiu 6% de participação, com foco no segmento de pequenas e médias empresas. Entre 
2012 e 2013, a operação passou a mirar também as grandes redes de varejo. Esse 
movimento ajudou a impulsionar o faturamento, que saltou 67% no ano passado e superou 
R$ 42 bilhões. 
  
A aquisição da GetNet garante ao Santander maior flexibilidade na gestão do negócio de 
adquirência, sobretudo no tocante às definições de investimentos e estratégia comercial, 
além de representar ganhos de escala, seja por meio da redução do custo por transação 
ou pela sinergia na integração das estruturas comercial e operacional. 
  
“Com o amadurecimento da nossa operação e a aquisição da GetNet, nos tornamos ainda 
mais fortes neste mercado, que é estratégico por sua robustez e pelo potencial de gerar 
oportunidades na atividade de banco comercial”, diz Pedro Coutinho, Vice-Presidente 
Executivo de Novos Negócios do Santander Brasil. “Temos um modelo de negócio 
vencedor, uma equipe altamente capacitada e agora uma estrutura completa e formidável.”  
  
O acordo prevê a transferência do controle da totalidade das operações realizadas pela 
GetNet e suas coligadas, o que inclui: 
- a captura e o processamento de operações com cartões; 
- operações de adquirência; 
- operações de antecipação de recebíveis oriundos dos negócios de adquirência; 
- negócios verticais, os quais compreendem: recarga de telefonia celular, bilhetagem, 
correspondente bancário; 
- soluções integradas na plataforma de captura; 
- todas as atividades desenvolvidas pela GetNet; 
- operações de tele atendimento (call center) que dão suporte às atividades de adquirência. 



 
  
Após a conclusão da operação que envolve R$1,1 bi, as atividades serão agrupadas sob o 
comando da empresa Santander GetNet Serviços, que deixará de ser uma joint venture e 
terá nova composição acionária, com 88,5% de participação do Santander Brasil e 11,5% 
em nome dos ex-controladores da GetNet. 
  
“O conjunto de atividades que iremos assumir representam novas possibilidades de 
abordagem comercial e de diferenciação de nossos serviços, além de oportunidades de 
fidelidade e retenção de clientes”, avalia Coutinho. “Estamos prontos para conquistar 
mercado e vamos crescer. A aquisição gera novas oportunidades e reforça o objetivo de 
ampliar nossa operação no País, tanto de forma orgânica como inorgânica.” 
  
A conclusão da operação está condicionada à aprovação de órgãos reguladores.  
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