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Santander lança no Brasil programa global 

para pequenas e médias empresas 

 

 “Iremos apoiar um segmento que contribui de forma decisiva para o 

crescimento econômico e social do País. O Santander Negócios & Empresas nos 

colocará na vanguarda deste mercado e contribuirá para o progresso destes 

empresários e de suas empresas, de uma forma mais simples, pessoal e justa.” 

Jesús Zabalza, presidente do Santander Brasil 

 

 Banco oferece R$ 15 bilhões em crédito para as PMEs e simplifica processo 

de concessão; 

 Clientes poderão transacionar no mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte 

à abertura da conta; 

 Programa Avançar, pilar não financeiro da plataforma, prevê capacitação de 

empresários e funcionários, criação de uma rede global de networking e 

estímulo à busca de oportunidades de negócios no exterior; 

 O Santander Negócios & Empresas é uma plataforma global utilizada com 

sucesso em vários países onde o Grupo está presente; 

 

São Paulo, 19 de maio de 2015. O Santander Brasil lança hoje um programa global 

voltado às pequenas e médias empresas. O Santander Negócios & Empresas 

oferecerá produtos, serviços e atendimento adequados ao perfil de cada 

empreendedor, considerando o porte e o setor de atuação, além de uma série de 

benefícios não financeiros – como capacitação, participação em uma rede 

internacional de networking e ferramentas de incentivo à internacionalização. Para 

dar suporte e fazer frente às necessidades das PMEs, o Banco disponibilizará R$ 15 

bilhões em crédito. 

A operação brasileira se integra a uma plataforma de apoio às empresas que já foi 

implantada com sucesso em países como Espanha, Reino Unido e México. No 

mundo, o grupo Santander soma mais de 4 milhões de clientes PMEs, distribuídos N
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por mais de 20 países. Nestes mercados, as pequenas e médias empresas 

respondem por 40% do comércio exterior. 

 

 

 

A plataforma está dividida em dois eixos. O financeiro traz novidades e melhorias 

em produtos e serviços, que vão se somar a diferenciais do Santander. O banco 

conta com uma equipe de 5 mil profissionais dedicados ao segmento, entre 

gerentes de relacionamento e especialistas. E produtos únicos no mercado, como o 

atendimento unificado, em que um mesmo gerente é responsável pelas contas de 

pessoa física e jurídica do cliente; a conta integrada, que alia benefícios da conta 

corrente ao uso da maquininha GetNet; e o Santander Master, cheque especial que 

pode ser usado por até cinco dias ao mês sem cobrança de juros. 

Entre as novidades do Santander Negócios & Empresas estão: 

• Redução do prazo de abertura de conta corrente e mais agilidade na ativação e 

liberação dos canais de atendimento (internet banking e token), em até dois dias; 

• Rapidez na instalação das maquininhas de adquirência da GetNet, que será feita 

em apenas dois dias. A partir do terceiro trimestre, novas bandeiras serão aceitas; 

• Simplificação no processo de concessão de crédito, com liberações automáticas a 

depender dos valores e perfil do tomador; 

• Lançamento, em junho, do Cartão Santander Negócios & Empresas (Internacional 

e Platinum), que permite a transferência de bônus do programa de benefícios 

(produtos, serviços e viagens) para um cartão pessoa física. A anuidade pode ser 

reduzida, ou até mesmo zerada, conforme a utilização; 

“Revisamos processos internos, otimizamos a abertura de contas, bem como a 

contratação de nossos produtos e serviços financeiros. Isso permitirá que o cliente 

se relacione com o banco de forma mais simples e ágil”, explica Conrado Engel, vice-

presidente executivo sênior de Varejo do Santander.   

Já o eixo não financeiro, chamado de Programa Avançar, vai permitir que as PMEs se 

capacitem, busquem candidatos e ofertem vagas de emprego e até iniciem ou 

expandam seus negócios no exterior.   
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O Programa Avançar é dividido em três pilares:  

Desenvolvimento, por meio do qual empresários e seus funcionários participam de 

cursos online, palestras presenciais, visitas a empresas de maior porte para a troca 

de experiências e têm à disposição vídeos sobre temas de seus interesses. 

Construindo Equipes, que abriga iniciativas de busca e oferta de vagas de emprego 

e estágio, além de permitir que o empresário selecione um estagiário, que será 

subsidiado pelo Santander por até quatro meses. Serão 500 estagiários ainda em 

2015 e a previsão é chegar a 3 mil nos próximos três anos. 

Internacionalização, que facilita o acesso das PMEs a mercados além-fronteiras. O 

portal Santander Trade reúne informações comerciais estratégicas de 186 países e 

mais de 25 mil estudos setoriais. O Santander Passport e o International Desk 

viabilizam a realização de negócios na rede de agências do grupo, distribuída pela 

América Latina, Europa e Estados Unidos. E o Santander Club coloca o cliente em 

contato com empresas de diversos países. Além disso, a instituição organizará 

missões e encontros, presenciais ou via conferência – entre clientes e especialistas 

do banco em todo o mundo. 

“O objetivo do Santander Negócios & Empresas é ir além da oferta de produtos e 

serviços. Queremos oferecer diferenciais que agreguem valor às pequenas e médias 

empresas, seus proprietários e funcionários. Crescemos quando nossas clientes 

crescem e queremos ser a alavanca propulsora desse processo”, ressalta Ede Viani, 

diretor responsável pelo Santander Negócios & Empresas. 


