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Santander reforça presença na ABF 
Franchising Expo com aprovação de crédito 

e credenciamento Getnet na hora 
 

 Banco agiliza contratação de soluções e produtos financeiros para empreendedores presentes no 
evento  

 

São Paulo, 25 de junho de 2018 - NOTA DE IMPRENSA 
O Santander reforça sua presença na 27ª ABF Franchising Expo, evento do setor de franquias realizado 
pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) entre os dias 27 a 30 de junho, no Expo Center Norte, 
em São Paulo. Além do patrocínio, o Banco levará para a feira seu time de especialistas em franchising, 
bem como uma equipe comercial, com gerentes pessoa jurídica que fará as avaliações e aprovações 
de crédito, além do credenciamento Getnet no próprio local. Os especialistas ainda darão apoio e 
direcionamento para as aberturas de contas.   
 
“Há três anos criamos uma equipe que atende especificamente ao setor de franquias e estamos, 
período a período, avançando na carteira de clientes e no número de parceiros”, afirma Alexandre 
Teixeira de Araújo, superintendente executivo do segmento Negócios & Empresas do Banco 
Santander. Na Mesa de Especialista, o atendimento é feito por profissionais especializados em 
franchising que atuam desde relacionamento com os franqueadores para a estruturação e gestão dos 
convênios até no atendimento direto aos franqueados, fazendo a intermediação dos contatos iniciais 
com as agências de relacionamento e também a realização de negócios, com mais agilidade.   
 
“Estamos percebendo uma retoma da confiança do empreendedor e uma demanda maior pelo 
crédito, principalmente das franquias. Estamos otimistas com o segmento e prontos para dar toda a 
assistência financeira e não-financeira a esse público”, ressalta Araújo. Ao final de março, a carteira 
de crédito concedida às pequenas e médias empresas, na qual as franquias estão incluídas, era de R$ 
34,320 bilhões, avanço de 5,6% ante o mesmo período de 2017.  
 
Para a ABF Expo, o Santander oferecerá as linhas de crédito para investimento e modernização, como 
o Giro Franquias, que tem prazo de pagamento em até 48 meses e seis meses de carência, com 
redução das condições para os franqueadores parceiros nos negócios que se originarem na feira, além 
do Cartão BNDES e os financiamentos do banco de desenvolvimento; o CDC (Crédito Direto ao 
Consumidor), o Leasing, o Consórcio, a Fiança e o Santander Crédito com Garantia de Imóvel.  
 
O Banco também ofertará empréstimos para fluxo de caixa, como a antecipação de recebíveis e 
cartões, o desconto de cheques e duplicatas e a conta garantida, além de soluções para pagamento e 
recebimento, como o Santander Pass, conjunto de soluções de pagamento por aproximação; o 
Santander Conta Integrada, o Cartão Santander Negócios & Empresas, o Pagamento e Fonecedores 
(PagFor) e a SuperFolha; e seguros e opções de investimento ao franqueado e ao negócio. 
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Já a Getnet, além de efetuar os credenciamentos dos franqueados na hora, apresentará aos visitantes 
da ABF Expo seu novo POS digital, que possui modalidades de pagamentos e funções específicas para 
determinado negócios, e soluções para negócios na internet.  
 
Ofertas não-financeiras 
 
Além das soluções financeiras, o Santander colocará à disposição o Programa Avançar, oferta de valor 
gratuita para clientes e prospects, que tem como objetivo apoiar o crescimento das pequenas e 
médias empresas por meio de soluções não financeiras, entre elas, cursos online com opções que vão 
desde idiomas à gestão financeira ou Marketing estratégico. 
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