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Nota de Imprensa 

 

Santander libera R$ 10 bi para pequeno e 
médio empresário 

 Valor é direcionado para capital de giro e desconto de cheques e duplicatas 
 

 Giro Bonificado do Santander é o único no mercado que bonifica até quatro 
parcelas do bom pagador 

 
 

São Paulo, 9 de abril de 2014 – Com compromisso forte de apoiar o desenvolvimento 
das pequenas e médias empresas no Brasil, o Santander destina neste ano R$ 10 
bilhões para as linhas de capital de giro e desconto de cheques e duplicatas. “O 
volume liberado está em sintonia com a estratégia do Santander para o segmento de 
PME. Queremos estar cada vez mais perto do empresário e sermos reconhecidos 
como o banco da pequena e média empresa brasileira”, ressalta Ede Viani, diretor de 
Pessoa Jurídica do Santander. 

 
Para colocar em dia o caixa da empresa, o cliente conta com o Giro Bonificado, em 
que o bom pagador pode ser isento do pagamento de até quatro parcelas, observando 
as condições abaixo: 

 
1)   Contratação do Giro Bonificado em 18 parcelas, com até 2 parcelas 

bonificadas: 
- Adimplência na data exata do vencimento – bonificação de uma parcela; 
- Além da pontualidade nos pagamentos, se a taxa do CDI acumulado e anualizado 
ficar abaixo da taxa contratada pelo cliente, ele ganhará mais uma parcela, dessa vez 
por condição de mercado. 

 
2)  Contratação do Giro Bonificado em 24 parcelas, com até 3 parcelas 
bonificadas: 
- Adimplência na data exata do vencimento – bonificação de duas parcelas; 
- Além da pontualidade nos pagamentos, se a taxa do CDI acumulado e anualizado 
ficar abaixo da taxa contratada pelo cliente, ele ganhará mais uma parcela, dessa vez 
por condição de mercado. 

 
3)  Contratação do Giro Bonificado em 36 parcelas**, com até 4 parcelas 
bonificadas: 
- Adimplência na data exata do vencimento – bonificação de três parcelas; 
- Além da pontualidade nos pagamentos, se a taxa do CDI acumulado e anualizado 
ficar abaixo da taxa contratada pelo cliente, ele ganhará mais uma parcela, dessa vez 
por condição de mercado. 

 
No Santander, o empresário tem Atendimento Unificado – o mesmo gerente cuida das 
finanças pessoais e da empresa. Isso permite um olhar mais aprofundado nas 
necessidades do cliente e nos produtos financeiros mais adequados a cada perfil.  
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Outro diferencial é a Conta Integrada, que oferece conta corrente com domicílio 
integrado, o que permite antecipar os recebíveis por meio de cinco canais: o próprio 
POS (maquininha de cartões), internet banking, call center, agência, ou mesmo 
antecipação automática. Além de unificar o recebimento dos créditos dos cartões, o 
cliente pode ter redução de até 100% no pacote de tarifas da conta-corrente, se a 
empresa registrar o volume de transações mínimo de R$ 3.000,00 ao mês com o uso 
da maquininha. 

 
Se as despesas apertarem e for preciso usar o limite do cheque especial, a empresa 
ainda conta com o benefício exclusivo do Cheque Empresa Plus, que dá cinco dias 
sem juros para pagar. “Temos uma oferta completa e competitiva, que vai além da 
concessão do crédito. Por meio do portal Santander Empreendedor, o empresário 
encontra uma série de ferramentas e orientações para auxiliá-lo na gestão de seu 
negócio”, diz Viani. 
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