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Nota de Imprensa      
 

Santander Brasil apresenta na Agrishow 2015 sua nova estratégia 
para o agronegócio 

 
 

 Visão da instituição contempla toda a cadeia, desde o produtor rural até o 
consumidor, numa carteira que soma mais de 200 mil clientes. 

 
 Prazo de liberações foi reduzido em mais de 40%, e a autorização para 

faturamento caiu para 26 dias úteis, na média. 
 
 Banco traz para esta edição da feira R$ 800 milhões em linhas pré-aprovadas. 
 
 Agilidade no crédito, atendimento especializado e uma rede de mais de 2,2 mil 
agências e 140 escritórios técnicos de assessoria são diferenciais da instituição. 
 

 Foco recai também sobre o agronegócio do futuro, o que inclui uso de energias 
renováveis, aumento da produtividade e gestão de risco de toda a cadeia. 

 
 
 

São Paulo, 29 de abril de 2015 – Em sua 19ª participação na Agrishow, o Santander 
apresenta um novo posicionamento, único no setor financeiro, em relação ao agronegócio. A 
visão do Banco sobre a atividade passa a contemplar toda a cadeia, desde os produtores 
rurais, até os fornecedores de equipamentos e insumos e os traders, na ponta final da cadeia. 
Isso permitiu à instituição dar início a um trabalho que resultou na reformulação do atendimento 
oferecido ao cliente de agro, na agilização do processo de captação, análise e liberação dos 
pedidos de crédito e no reforço à rede de atendimento especializado ao produtor. 
 
Um dos principais resultados foi a redução em 40% no prazo das liberações de recursos. O 
faturamento dos pedidos ocorre hoje, na média, em 26 dias úteis – um dos menores prazos do 
setor. Com uma carteira de crédito rural que cresceu mais de 20% nos últimos 12 meses, e 
alcançou R$ 6,3 bilhões ao fim do primeiro trimestre de 2015, o Santander é um dos maiores 
financiadores do setor rural brasileiro. 
 
“O agronegócio representa 23% do PIB, é um setor importantíssimo para a economia do País. 
Por esse motivo, decidimos que deveríamos dar à atividade e aos agentes da cadeia um 
tratamento diferenciado”, afirma Sergio Rial, presidente do Conselho de Administração do 
Santander Brasil. “Agronegócio não é só crédito rural, antes de tudo é gestão de risco. 
Precisamos estar ao lado do cliente em todas as etapas da atividade.” 
 
“Nossa carteira de agro representa muito mais do que o contabilizado como crédito rural. 
Temos mais de 200 mil clientes ligados ao setor, e nos preparamos para oferecer a eles um 
atendimento diferenciado, realmente adequado ao seu porte e às suas atividades”, 
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complementa Oscar Rodriguez Herrero, vice-presidente executivo de Novos Negócios do 
Santander Brasil. “Estamos cumprindo a premissa de estar ao lado do produtor em todos os 
momentos. Além disso, temos conseguido manter as condições para a tomada de recursos, 
com processos mais simples e ágeis.” 
 
Durante a Agrishow 2015, o Banco tem em seu estande uma equipe de cerca de 80 
profissionais, entre engenheiros agrônomos, gerentes e consultores, para prestar assessoria 
financeira e oferecer um portfólio completo de linhas de crédito. Com essa estrutura, o 
Santander pode 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. 
 
Os produtores rurais com histórico de relacionamento com o Banco têm a disposição, na 
Agrishow, linhas de crédito pré-aprovadas. Isto permite a liberação ainda mais ágil dos 
recursos, com reflexos positivos para a gestão do fluxo de caixa. Antes do evento, foram 
realizados comitês de crédito que pré-aprovaram cerca de R$ 800 milhões em recursos para 
financiamento. 
 
Para simplificar e acelerar ainda mais a liberação dos empréstimos, o Banco implantou, no ano 
passado, 14 núcleos operacionais descentralizados – capazes de acompanhar com mais 
velocidade o trâmite dos pedidos de financiamento do setor agrícola, que passaram a ser 
digitalizados no momento da entrada das propostas. Um destes núcleos foi destacado para 
processar os pedidos realizados durante a feira. A velocidade no andamento dos pedidos de 
financiamento efetuados no evento ainda será garantida por procedimentos como a emissão de 
contratos simultaneamente à autorização do faturamento das operações. 
 
Maior banco internacional em atuação no Brasil, o Santander tem um leque completo de 
soluções para o produtor em todas as etapas da safra – da definição do plantio até a colheita e 
comercialização – e também no momento de investir seus recursos. Os produtos e serviços 
estão disponíveis em uma rede de 3,4 mil agências e pontos de atendimento, sendo 800 
vocacionados, ou seja, localizados em regiões de forte atividade agropecuária. Uma rede de 
mais de 140 escritórios de agronomia credenciados, também localizados nas principais regiões 
produtoras do País, atua em conjunto com os gerentes de relacionamento especializados no 
setor para oferecer assessoramento técnico aos clientes. 
 
Crédito para o setor rural 
 
Entre as opções de crédito estão o Custeio Agrícola, Pecuário, CPR (cédula produto rural), 
Repasses de programas do BNDES, Finame Agrícola e Finame PSI. Mas o produtor que 
deseja fazer frente aos seus custos de produção também pode optar pelas outras modalidades 
de financiamento oferecidas pelo Banco. O Santander vai disponibilizar na Agrishow suas 
linhas de longo prazo em condições especiais. Trata-se de recursos voltados para operações 
de comércio exterior, CDC e leasing – para a compra de frotas de veículos, por exemplo –, 
além de Finame para empresas – ideal para aquisições de tratores da linha amarela (usados 
na prestação de serviços agropecuários e construção civil). 
 

Confira abaixo as linhas voltadas para o setor agrícola oferecidas na Agrishow: 
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1-Linhas de Repasses dos Programas do BNDES (Moderagro, Moderfrota, ABC, BNDES 
Automático, Moderinfra, PCA Armazéns, Inovagro, FINAME PSI): 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.  
 
2- Recursos Obrigatórios (RO) e Pronamp: Linhas para a antecipação da Safra 2015/2016 e 
de Crédito Rural Investimento Pronamp Pecuário. 
 
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. 
 
4- Linha de Comercialização 
 
5- Funcafé (Custeio e Estocagem): São duas modalidades de financiamentos destinadas aos 
produtores rurais e suas cooperativas. 

 
5- 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. 
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