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Nota de Imprensa      
 

Santander Brasil oferece linhas de crédito  
na Tecnoshow Comigo 2014 

 
 

Novo núcleo operacional em Goiás vai facilitar a aprovação dos pedidos de financiamento 
 

 
São Paulo, 7 de abril de 2014 – Em sua segunda participação na Tecnoshow, o Santander 
terá em seu estande uma equipe de cerca de 25 profissionais, entre gerentes e consultores, 
para prestar assessoria financeira e oferecer um portfólio completo de linhas de crédito. Com 
essa estrutura, o Banco tem como meta não só facilitar as avaliações dos pedidos de 
financiamento das máquinas e implementos recebidos durante a feira, mas também oferecer 
apoio ao cliente em toda a cadeia produtiva do agronegócio. 
 
“Temos soluções que nos permitem estar ao lado do cliente em todas as etapas, desde o 
planejamento e a organização da safra até a comercialização da produção”, afirma Walmir 
Segatto, superintendente de Agronegócios do Santander. “O produtor do Sudoeste Goiano está 
numa das regiões mais tecnificadas e de alta gestão do agronegócio brasileiro. Queremos 
participar como um banco de relacionamento para atender às suas demandas de 
financiamentos.” 
 
Para os produtores rurais com histórico de relacionamento com o Santander, o Banco oferece 
linhas de crédito pré-aprovadas, o que permite a liberação mais rápida dos recursos. Além de 
assessorar o produtor na escolha dos melhores produtos e serviços, os gerentes irão viabilizar 
as transações e acelerar o processo de abertura de contas e aprovação de crédito mesmo para 
os novos clientes. Um novo núcleo operacional instalado pelo Santander na região irá facilitar a 
tramitação de documentos e acelerar a liberação de recursos. 
 
Os especialistas do Santander estão preparados para auxiliar o produtor a organizar suas 
finanças pessoais e sua safra, investir os lucros e buscar vantagens comerciais após a colheita. 
“Estamos estruturados para dar uma resposta rápida a todos os pedidos de financiamento”, 
destaca Segatto. 
 
Entre as opções de crédito estão o Custeio Agrícola, Pecuário, CPR (cédula produto rural), 
Repasses de programas do BNDES, Finame Agrícola e Finame PSI – no caso desta última, 
com isenção da taxa flat (de análise e abertura de crédito). 
 
O Santander também vai ofertar, na Technoshow Comigo, linhas financiamento de longo prazo 
em condições especiais durante a feira. Trata-se de recursos voltados para operações de 
comércio exterior, CDC e leasing – (para aquisições de veículos, por exemplo), além do 
Finame PJ – ideal para aquisições de tratores da linha amarela (usados na construção civil) e 
outros equipamentos não enquadrados nas linhas de crédito rural. 
 

Confira as características das linhas voltadas para o setor agrícola: 
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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: 5,5% ao ano, limite até R$ 800 mil por CPF para projeto individual 
ABC: 5% ao ano, limite de até R$ 1 milhão por CPF; 
BNDES Automático: limite até R$ 20 milhões por CPF; 
Moderinfra: 5,5% ao ano, limite até R$ 1,3 milhão para projeto individual; 
PCA Armazéns: 3,5% ao ano, ilimitado o valor por CPF de acordo com o projeto e a 
capacidade de pagamento; 
Inovagro: 3,5% ao ano, ilimitado o valor por CPF, de acordo com o projeto e a capacidade de 
pagamento; 
FINAME PSI: Taxa 4,5% ao ano, sem taxa flat e financiamento de até 100% do valor do bem, 
com prazos entre 5 a 8 anos. 
 
2- Recursos Obrigatórios (RO) e Pronamp: 
a) Linhas para a antecipação da Safra 2014/15: Taxa 4,5% (Pronamp custeio) e taxa 5,5% ao 
ano (Custeio RO), limite até R$ 600 mil por CPF (Pronamp) e limite até R$ 1 milhão por CPF 
(RO). Prazo variável conforme a cultura;  
b) Linhas de Crédito Rural Investimento Pronamp Pecuário: investimento até R$ 350 mil 
por CPF, com taxa de 4,5% ao ano. 
 
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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