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Santander chega a Teixeira de Freitas 

 
São Paulo, 12 de junho de 2018 - NOTA DE IMPRENSA 
O Santander acaba de chegar em Teixeira de Freitas, município do extremo Sul da Bahia. Agora, a 
população da cidade e região pode realizar suas transações bancárias na agência localizada no centro 
da cidade, na Avenida Marechal Castelo Branco, 425.   
 
A nova agência faz parte do plano de interiorização do Banco que, ainda neste ano, pretende 
inaugurar, no total, 28 locais de atendimento ao público em municípios onde ainda não está presente 
no País. “No Santander, nosso propósito é contribuir para que as pessoas e os negócios prosperem, 
portanto, não poderíamos ficar longe de uma importante cidade como Teixeira de Freitas. Além de se 
destacar no agronegócio e na indústria, a cidade é um importante polo estudantil, com mais de 25 mil 
alunos, que estão matriculados nas diversas faculdades da região e contribuem para o 
desenvolvimento da economia local”, afirma a superintendente executiva da rede Base do Santander, 
Iracema Félix. 
 
Segundo Iracema, a presença do Banco em Teixeira de Freitas busca proporcionar ao mercado local a 
oferta de produtos e serviços bancários desde os mais corriqueiros - como abertura de conta, 
pagamentos, saques e depósitos – até os mais estruturados. “O time dessa nova agência está 
preparado para contribuir com soluções inovadoras para quem necessita de crédito, de realizar 
investimentos, de gerir recebíveis e pagamentos”, ressalta. 
 
Além disso, os moradores da região poderão contratar o Prospera Santander Microcrédito, linha de 
financiamento de até R$ 60 mil para microempreendedores, independente de estarem ou não 
formalizados. Com mais de 15 anos de atuação no segmento, o Santander é o líder em microcrédito 
entre os bancos privados, com desembolsos superiores a R$ 4,6 bilhões e cerca de 500 mil clientes 
atendidos. 
 
A agência do município da Bahia conta com uma equipe de sete pessoas, entre gerentes, 
coordenadores de atendimento, além de caixas físicos e eletrônicos que atenderão tanto as pessoas 
físicas quanto as jurídicas. 
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