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Nota de Imprensa 

 
Santander apresenta portfólio de produtos e 

serviços na ABF Franchising Expo 2015 
 

 Destaque é o lançamento da plataforma global voltada às pequenas e médias 
empresas, o Santander Negócios & Empresas 

 
 
São Paulo, 24 de junho de 2015 – O Santander traz para a ABF Franchising Expo 2015 seu 
portfólio completo de produtos e serviços para o segmento. O destaque deste ano é o 
lançamento da plataforma global voltada às pequenas e médias empresas, o Santander 
Negócios & Empresas. 
 
O programa oferece produtos, serviços e atendimento adequados ao perfil de cada 
empreendedor, inclusive franqueadores e franqueados, 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.  
 
O Santander Negócios & Empresas está dividido 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 segundo semestre, novas bandeiras vão ser aceita;  
 
• Simplificação no processo de concessão de crédito, com liberações automáticas a depender 
dos valores e perfil do tomador; 
 
• Lançamento, em breve, 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 isenta, conforme a 
utilização; 
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“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 Ede Viani, diretor responsável pelo Santander Negócios 
& Empresas. 
 
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. 
 
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 Viani. 
 
 
 
 
Confira os principais produtos e serviços disponíveis para franquias: 
 
A) Conta Integrada 
Oferta conjunta da conta corrente pessoa jurídica com a maquininha de cartões, o que 
possibilita unificar o recebimento das vendas com cartões na conta corrente do Santander. A 
partir de um volume de faturamento superior a R$ 5 mil ao mês na maquininha, o cliente 
poderá ter redução de até 100% no valor dos pacotes de tarifas pessoa física e jurídica e no 
valor do aluguel da maquininha, além de taxas reduzidas na antecipação desses recebíveis. 
Para facilitar o dia a dia do cliente, o banco disponibiliza cinco canais para a antecipação: o 
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próprio POS (maquininha de cartões), antecipação automática, internet banking empresarial, 
call center, agência. 
 
B) Giro Bonificado 
Linha 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 o CDI acumulado e anualizado ficar abaixo da taxa 
contratada pelo cliente, ele será bonificado com mais uma parcela. 
 
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 o CDI acumulado e anualizado ficar abaixo da taxa 
contratada pelo cliente, ele será bonificado com mais uma parcela. 
 
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 o CDI acumulado e anualizado ficar abaixo da taxa 
contratada pelo cliente, ele será bonificado com mais uma parcela. 
 
C) Capital de Giro  
Linha de crédito que pode ser paga mensalmente em parcelas fixas ou de acordo com o fluxo 
de caixa do cliente. Essa linha pode ter garantias de recebíveis, imóveis, investimentos, assim 
como contar com carência de início de pagamento de parcelas. Limite e prazo de acordo com 
aprovação de crédito. 
 
D) Conta Garantida 
Linha de crédito rotativo, disponível para qualquer momento da empresa. Essa linha pode ter 
garantias de recebíveis, imóveis, investimentos.  
 
E) Antecipação de Recebíveis (duplicatas, cheques e cartões) 
Possibilita à empresa antecipar seu fluxo futuro de recebíveis.  
 
F) CDC 
Financiamento para aquisição de bens. Podem ser financiados veículos leves e pesados, 
máquinas e equipamentos, entre outros. O Santander tem uma linha especifica para projetos 
voltados à sustentabilidade, que geram economia de energia elétrica, água ou redução de 
consumo de materiais e de resíduos.  
 
G) Linhas de Repasse do BNDES 
Linha de crédito para ampliação ou modernização de máquinas, frota de ônibus, caminhões, 
veículos novos de fabricação nacional e cadastrados no BNDES. O crédito é de longo prazo, 
com período de carência. 
 
H) Santander Master 
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É um limite de crédito rotativo, disponível em conta corrente da sua empresa, para utilização a 
qualquer momento, sem a necessidade de informar a destinação do recurso, o que facilita o 
dia-a-dia.  O cliente conta com até 5 dias sem juros consecutivos ou alternados. 
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