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Nota de Imprensa 
 

Santander destina R$ 10 bilhões às PMEs para reforço 
de caixa no fim do ano 

 Montante atende as necessidades sazonais, como formação de estoque e 
pagamento de 13º salário; 

 
 Empresários têm carência de até 90 dias para início do pagamento do 

contrato e isenção de parcelas; 
 

 
São Paulo, 20 de agosto de 2014 – Para fazer frente às necessidades de fim de ano 
das pequenas e médias empresas (PMEs), o Santander disponibiliza R$ 10 bilhões 
em linhas de crédito voltadas, principalmente, à formação de estoques, pagamento de 
13º salário, capital de giro e desconto de cheques e duplicatas.  
 
“Os últimos meses do ano são especialmente fortes para as PMEs e oferecer linhas de 
crédito com diferenciais exclusivos, seja para atender compromissos com funcionários 
ou reforçar estoques, mostra nosso compromisso com o segmento”, ressalta Ede 
Viani, diretor de Pessoa Jurídica do Santander. 
 
Na linha Capital de Giro, a instituição oferece até 90 dias de carência para o início do 
pagamento do contrato. Já no Giro Bonificado, o bom pagador pode ser isento da 
quitação de até quatro parcelas.  
 
Além disso, o Santander proporciona Atendimento Unificado ao empresário, ou seja, 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.  
 
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 mil ao mês com o uso da 
maquininha. 
 
Se 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. 
“Nossa atuação junto às pequenas e médias empresas extrapola a concessão do 
crédito. Por meio do portal Santander Empreendedor, o empresário encontra uma 
série de ferramentas e orientações para auxiliá-lo na gestão e ajudá-lo a perenizar o 
negócio”, diz Viani. 
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