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EXPANSÃO DAS EXPORTAÇÕES DAS MPES E O 

ACESSO AO TRADE FINANCE
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PRODUÇÃO

PRAZO DE RECEBIMENTO

ACC¹ ACE

PPE¹

NCE²

CCE²

DESCONTO

CANAL 
BANCÁRIO

CONTA 
INTL

COBRANÇA

(Serviço)

LC

Sem IR

Sem IOF

Curto e longo prazo

Necessário comprovar 
embarque

¹Principal é pago com as 
próprias exportações

²Possibilidade de 
operações diretamente 
em BRL

²Financiamento para 
cadeia produtiva

Risco emissor

CÂMBIO

Proex 



SAIBA
MAIS

O internet banking empresarial do Santander conta com diversas 

ofertas exclusivas aos nossos Clientes, desde à oferta simplificada 

de câmbio e crédito à exportação à gestão de fluxo de caixa.

PORTAL DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
Internet Banking Empresarial Santander

COTAÇÃO E FECHAMENTO ONLINE
Câmbio pronto em mais de 10 moedas diferentes

PLATAFORMA ÁGIL

RASTREIOS EM TELA

TAXAS DIFERENCIADAS

ADIANTAMENTO À EXPORTAÇÃO 

(ACC/ ACE) *

Com upload de documentos

Tanto de ordens de pagamento como status do
transporte de mercadorias

As melhores condições de mercado

Crédito em conta no mesmo dia para exportadores

* ACC/ACE são produtos sujeitos à aprovação de crédito e disponibilidade de recursos na data da contratação.



SANTANDER 
ONE TRADE

Permite acompanhar seus pagamentos

internacionais (SWIFT) e mercadorias em

tempo real.

TEMPO DE TRANSLADO

PAISES DENTRO DA ROTA

PREVISÃO DE CHEGADA

E PARTIDA

LOGISTIC TRACKING
Pode encontrar:

GERAÇÃO DE RELATÓRIOS 

PARA DOWLOAD



SANTANDER 
PORTAL TRADE

Uma plataforma exclusiva do Santander que

conecta empresas* do mundo todo de

forma gratuita permitindo prospecção de

novos negócios e parceiros comerciais!

*Apenas correntista Santander com acesso FULL na plataforma.



PORTAL TRADE
Vantagens

ANÁLISE DE MERCADO
Quais mercados/países são interessantes para o meu produto?

ENCONTRAR PARCEIROS

COMERCIAIS

CONTROLE DE EXPEDIÇÕES

Informação sobre documentação, impostos alfandegários, controles
de comércio exterior, simulação via calculadora de preços e custos.

INTERNACIONALIZE-SE: ESCOLHA-NOS PARA SEU BANCO
Aqui você pode encontrar o que precisa saber sobre as soluções

financeiras para o seu negócio internacional, ou até para se

estabelecer no exterior.

Encontrar sócios em outros países

*Apenas correntista Santander com acesso FULL na plataforma.

ANALISAR DIVISAS
Para ampliar informação sobre câmbio com, disposição de relatórios
atualizados do Santander.

A
C

E
S

S
E

 A
Q

U
I



PORTAL TRADE
Relação de documentos
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China

Argentina

Mexico

North-East USA

Chile

Peru

Brazil

Uruguay

Colombia

Germany

Poland

UK

Puerto Rico

Oferta de serviços

Completo

Parcial

Spain

Portugal

Morocco

SANTANDER NO MUNDO
Nossa diversificação geográfica

Uma equipe especializada em 16 geografias

que falam e entendem o idioma e a cultura

local com profunda experiência internacional



SANTANDER NO MUNDO
Parceiros comerciais

Uma sólida rede de parceiros

comerciais espalhados pelo

globo para a estruturação das

demandas dos nossos Clientes



INTERNATIONAL DESK
Presente em 16 geografias

A International Desk irá acompanhá-lo em seu
estabelecimento e nos investimentos estrangeiros,
ajudando você a atingir seus objetivos e crescimento
através…

…nossa equipe dedicada com ampla experiência
internacional e local no país para o qual está se
expandindo com atendimento personalizado;

…com acesso a toda a oferta de produtos do
Santander, incluindo produtos e serviços específicos
para suas necessidades internacionais

Seu objetivo

Time

Oferta financeira

Rede de terceiros

…também fornecendo parcerias de alto valor com
instituições financeiras (já cobrindo 44 mercados no
total) e terceiros não financeiros (escritórios de
advocacia, embaixadas, agências governamentais,
autoridades aduaneiras, câmaras de comércio, etc).



O QUE SABER EM 
TRADE FINANCE?

Atua como facilitador para importadores e

exportadores, garantindo a segurança e o

alto desempenho.



CHECKLIST
Guia prático para Risk Assessment 



Cadastre-se 

gratuitamente!

+ 2 mil Conteúdos gratuitos em diversos formatos:

Cursos online, podcasts e artigos

Confira e prepare-se para aprender com as duas
temporadas sobre o mercado internacional: importar e
exportar

• Câmbio

• Financiamento à exportação e importação

• Gestão de fluxo de caixa

• Créditos

• Derivativos 

• e muito mais



Priscila Gomes de Souza Tanaka
Email: pgsouza@santander.com.br

"Este instrumento é meramente informativo e foi elaborado exclusivamente para os clientes do Santander. Qualquer decisão de contratar o produto deve ser baseada exclusivamente

em análise do cliente. Nenhuma suposição, prognóstico ou exemplificação constante deste documento deve ser considerado como garantia de eventos futuros e/ou performance. Este
documento não constitui oferta, convite, contratação do produto, ou qualquer obrigação por parte do Santander."

Contatos:

Obrigada.

mailto:pgsouza@santander.com.br

