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Introdução 

Eleger a cidade da Guarda, a 232 km de casa, para ingressar no ensino superior foi uma 

experiência angustiante (embora positiva), pois ficar longe da família, dos amigos, do 

meu ambiente foi algo que me modificou. A escolha do curso de Comunicação e 

Relações Económicas foi um desafio lançado por mim própria: desenvolver a minha 

capacidade comunicativa e conhecer o mundo económico. 

A escolha de uma instituição económica para realizar o meu estágio curricular deveu-se 

à vontade de explorar a vertente económica do curso. A minha opção recaiu pelo sector 

da banca, tendo sido recebida pelo Banco Santander Totta. 

Este trabalho tem por base o relato de três meses de estágio curricular no Banco 

Santander Totta, no período de 30 de Agosto a 30 de Novembro de 2010, com base no 

Plano de Estágio redigido pelo tutor da instituição. (vide anexo I) 

O estágio teve como objectivo proporcionar-me a vivência e a realidade do mercado de 

trabalho numa instituição empresarial. Adquirir uma visão mais sólida da organização 

de uma empresa, dos métodos e processos utilizados, da experiência quanto às relações 

humanas em ambiente de trabalho, no cumprimento das obrigações diárias como 

funcionário da instituição, embora este não tenha sido o primeiro contacto com o mundo 

do trabalho. 

 

Este relatório divide-se em três capítulos. O primeiro recai sobre o Grupo Santander 

Totta onde é abordada a história do Grupo, os seus valores corporativos, a sua 

identidade visual, dimensão e posicionamento no mundo. O segundo capítulo é iniciado 

com a história do Santander em Portugal, seguido da descrição do balcão de 

acolhimento Braga – Santa Tecla e respectiva análise SWOT. No terceiro descrevem-se 

as actividades realizadas ao longo do período de estágio. 

As metodologias utilizadas basearam-se maioritariamente na recolha de informação 

através da Intranet do Santander, na consulta bibliográfica, especialmente das unidades 

curriculares de Marketing e Publicidade, e Gestão Bancária e Seguradoras, e em 

algumas consultas na Internet. 
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Capítulo I 

Grupo Santander Totta 
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1.1. Actividade Financeira 

 

Instituições Financeiras 

 

Instituições financeiras são as instituições cuja actividade principal é a concessão de 

crédito, fazendo para isso captação de poupanças junto dos agentes económicos, em 

especial das famílias. Constituem, como tal, um intermediário de suma importância na 

transferência de fundos das entidades que possuem poupanças para aquelas que delas 

necessitam para financiar os seus investimentos ou gastos correntes. (Caiado e Caiado, 

2008) 

 

As mais importantes instituições financeiras são as instituições de crédito, embora as 

primeiras também englobem os chamados auxiliares financeiros (sociedades de 

corretagem, mediadoras, gestoras de património, entre outras). 

 

O Decreto-Lei n.
o
 298/92 de 31 de Dezembro (regime geral das instituições de crédito e 

sociedades financeiras) define, no seu Art. 2.
o
, as instituições de crédito como empresas 

cuja actividade consiste em receber do público depósitos ou outros fundos 

reembolsáveis, a fim de os aplicarem por conta própria mediante a concessão de 

crédito, passando no artigo seguinte a enumerá-las: as monetárias (os bancos, a Caixa 

Geral de Depósitos, SA, as caixas económicas, a Caixa Central de Crédito Agrícola 

Mútuo e as caixas de crédito agrícola mútuo) e as não-monetárias (as sociedades de 

investimento, de locação financeira/leasing
1
, de factoring

2
, e as sociedades financeiras 

de aquisição a crédito).  

 

O mesmo Decreto-Lei delimita, posteriormente (Art. 4.
o
), as actividades que estas 

instituições podem efectuar. De entre a longa enumeração aí feita, destacam-se as 

seguintes:  

 recepção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis;  

 operações de crédito, incluindo concessão de garantias e outros compromissos, 

leasing e factoring; 

                                                
1 Leasing - Sociedade financeira que serve de intermediário entre o vendedor e o utilizador. 
2
Factoring - Operação pela qual uma empresa cede os seus direitos sobre um crédito a uma outra sociedade, 

mediante recebimento do respectivo valor. 
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 operações de pagamento;  

 emissão e gestão de meios de pagamento;  

 transacções sobre instrumentos do mercado monetário e cambial;  

 participação em emissão e colocação de valores mobiliários;  

 actuação no mercado interbancário. 

 

Um banco é uma sociedade anónima, ou seja, é uma forma empresarial criada 

judicialmente como entidade legal autónoma. O seu património é determinado por quem 

detém as acções do capital social. Os accionistas recebem os dividendos na proporção 

da parcela das suas acções. Os directores e administradores têm o poder legal de tomar 

decisões em nome da sociedade. Para a tomada de decisões é necessário obter a maioria 

dos votos. A sociedade anónima beneficia do direito de responsabilidade limitada: os 

accionistas não suportam as dívidas e os prejuízos da sociedade para além da sua 

participação inicial, ou seja, ao valor das acções que cada um deles possui. Para além de 

responsabilidade limitada, as sociedades anónimas são de fácil transferência de 

propriedade e de duração de vida ilimitada. 

 

O banco é regulado e controlado pelo Estado, através de entidades como o Banco de 

Portugal e da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM). 
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1.2. Grupo Santander Totta 

 

1.2.1. Resenha Histórica 

O Santander nasceu, na cidade que lhe deu o nome, em 1857. É um banco comercial 

com sede em Espanha. Desde as suas origens, este foi um banco aberto ao exterior, 

inicialmente ligado ao comércio realizado no porto de Santander, no norte de Espanha e 

na América Latina. 

 

Entre os anos 1900 e 1919, o Banco Santander duplicou o seu balanço, aumentou o 

capital até dez milhões de pesetas, lucro no exercício de 1917, e a sua rentabilidade 

colocava-o acima da média das empresas de crédito espanholas. Durante este período 

são fundados três grandes bancos espanhóis que, com o passar do tempo, vieram a ser 

integrados no Santander: o Banco Hispanoamericano (1900), o Español de Crédito 

(1902) e o Central (1919). (Intranet Santander Totta) 

 

 Em 1947 foi aberta a primeira agência de representação na América, em Cuba, à qual 

se seguiram outras na Argentina, México e Venezuela, e também um escritório em 

Londres. 

 

Em 1957, ao celebrar os 100 anos de existência, o Banco de Santander tinha-se tornado 

na sétima mais importante entidade financeira de Espanha. (Intranet Santander Totta) 

 

A aquisição em 1976 do First Nacional Bank de Porto Rico e do Banco Español-Chile, 

em 1982, tornam o Santander no precursor da banca comercial na Ibero-América 

(Portugal, Espanha e América Latina). 

 

No final da década de 80, o Grupo Santander reforça a sua presença na Europa com a 

aquisição na Alemanha do CC-Bank, adquire uma participação no Banco de Comércio e 

Indústria em Portugal, e funda a aliança estratégica com The Royal Bank of Scotland, 

em 1988. 
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Em 1989 é lançada a Superconta Santander, um dos produtos financeiros mais 

inovadores da história bancária espanhola, que quebrou o status quo e abriu o sistema 

financeiro espanhol à concorrência. 

 

Em Janeiro de 1999, o Banco Santander e o Banco Central Hispano protagonizam a 

primeira grande fusão bancária na Europa do euro. Nasce assim a maior entidade 

financeira de Espanha, e líder na Ibero-América. Posteriormente, o Banco adquire em 

Portugal os grupos financeiros Totta e Açores, e o Crédito Predial Português. 

 

A partir do ano 2000, são integrados no Grupo o Banespa, do Brasil, o Grupo Serfín, do 

México, e o Banco Santiago, do Chile. Deste modo, consolida-se a posição do Grupo 

enquanto mais importante franquia financeira da América Latina. 

 

No ano 2003, o Grupo constitui o Santander Consumer, ao integrar o alemão CC-Bank, 

a italiana Finconsumo, a Hispamer em Espanha e outras empresas do Grupo. 

 

Em 2009, o Santander entra no negócio da banca comercial nos EUA, com a aquisição 

do Sovereign, que conta com 722 agências no nordeste dos EUA. (Intranet Santander 

Totta) 

 

Em Dezembro de 2004 foi criado o Santander Totta resultando da reorganização 

societária de três bancos comerciais: o Banco Totta & Açores, o Crédito Predial 

Português e o Banco Santander Portugal. 

 

Ao longo deste século e meio, passou de um pequeno Banco Regional a um grande 

Banco Internacional. Sob a liderança de Emílio Botin, nos últimos anos, situasse entre 

os 10 maiores grupos financeiros do Mundo. (Intranet Santander Totta) 
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1.2.2. Valores Corporativos do Grupo Santander 

O Santander pretende consolidar-se como um grande Grupo financeiro internacional, 

que dá uma rendibilidade crescente aos seus accionistas e satisfaz todas as necessidades 

financeiras dos seus clientes. Para o efeito, conta com uma forte presença em mercados 

locais que combina com políticas corporativas e capacidades globais. 

 

A marca Santander representa os valores que tornam único o Grupo: liderança, 

inovação, dinamismo, solidez, orientação comercial e ética profissional. 

 

 Liderança - Vocação de liderança em todos os mercados onde se encontram 

presentes, dispondo das melhores equipas e de uma orientação para o cliente e 

para os resultados. 

 Inovação - Procura constante de produtos e serviços que dêem resposta às 

necessidades do cliente e permitam obter aumentos de rentabilidade superiores 

aos dos concorrentes. 

 Dinamismo - Iniciativa e agilidade para descobrir e explorar oportunidades de 

negócio antes dos concorrentes, e flexibilidade para adaptação às mudanças no 

mercado. 

 Solidez - A solidez do balanço e a prudência em matéria de gestão do risco são 

as melhores garantias da capacidade de crescimento do Grupo e de gerar valor 

para os accionistas, a longo prazo. 

 Orientação Comercial - O cliente é o foco da estratégia. Aspirar a melhorar de 

forma contínua a captação, a satisfação e a vinculação de clientes através de uma 

vasta oferta de produtos e serviços e da melhor qualidade de atendimento. 

 Ética Profissional - Além do estrito cumprimento das leis, dos Códigos de 

Conduta e das Normas Internas, exige-se a todos os profissionais do Santander 

que actuem com a máxima honestidade e transparência, colocando sempre à 

frente dos seus interesses pessoais o interesse do Grupo. (Santander Totta, 

2010a, pág. 6) 
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1.2.3. Identidade Visual 

 

1.2.3.1. Marca 

A marca é a designação que se atribui a um determinado produto ou serviço de forma a 

facilitar a sua identificação, reconhecimento, memorização e é um sinal distintivo que se 

apõe nos produtos ou serviços de uma empresa para os distinguir de outra empresa.  

 

O Santander, segundo a tipologia das marcas, é uma marca institucional, pois o nome da 

instituição é atribuído aos produtos que comercializa. A marca institucional é definida 

como sendo a denominação social da empresa. 

 

Para o consumidor, a marca é um meio cómodo de reconhecer de imediato uma 

categoria de bens recomendada ou que a experiência levou a preferir a outros bens da 

mesma natureza.  

 

Uma marca possui as seguintes funções:  

 Fidelização – estratégia cujo objectivo é tornar os consumidores clientes 

habituais da instituição; 

 Segmentação - análise do mercado com base na identificação de grupos de 

consumidores com necessidades semelhantes; 

 Satisfação pessoal;  

 Imagem – conjunto de conceitos e valores que o público associa à instituição; 

 Diferenciação – permite ao consumidor diferenciá-la dos concorrentes; 

 Identificação – permite ser facilmente reconhecida pelo consumidor; 

 Qualidade – importância, valor, distinção.  

(Monteiro, 2007/2008) 
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A marca pode ser uma designação, um termo, um símbolo ou um slogan. 

A comunicação expressa, cada vez mais, a identidade da marca. Por identidade, 

entendem-se nome (verbal) e/ou símbolo (visual). 

 

A identidade visual do Santander 

concretiza-se no símbolo corporativo 

da chama, símbolo de luz, 

 intensidade, transparência, calor e 

proximidade; na cor vermelha, sinal 

de energia, fortaleza, valentia, 

dinamismo, fúria e paixão 

espanhola; e na cor branca, que 

transmite positividade, sabedoria, perfeição. 

 

 

1.2.3.2. Slogan 

 

“… O que caracteriza os slogans é a sua economia, quanto mais curtos melhor, e a sua 

eficácia. Hoje em dia podemos mesmo falar de uma engenharia do slogan nas mais 

diversas formas de comunicação…” (Fidalgo, 2004: 170) 

 

“Como grito de guerra 

que originariamente é, o 

slogan é uma fórmula 

que se apresenta numa 

breve frase, num 

sintagma ou mesmo 

numa simples palavra.” 

(Fidalgo, 2004: 170) 

 

“… Verifica-se que a sua grande vantagem é justamente a sua economia. Curto, 

equívoco, fácil, “vai com tudo e vai com todos”. (Fidalgo, 2004: 172) 
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“O slogan resume, cristaliza, e torna desse modo a posição resumida num produto 

transportável e manejável. A eficácia depende aqui da brevidade, é certo, mas também 

de outras qualidades associadas como a fácil memorização e a acutilância.” (Fidalgo, 

2004: 172) 

 

Actualmente a marca Santander está avaliada em 13 mil milhões de euros, e é a 23.ª em 

notoriedade do sector financeiro a nível mundial. Uma posição que os gestores da 

instituição, liderada por Emílio Botín, pretendem elevar, nos próximos quatro anos, para 

o top 10 com a criação da marca global. (Santos, 2011) 

 

 

1.2.3.3. Publicidade 

 

A publicidade é uma técnica de comunicação cuja finalidade primeira é divulgar um 

serviço ou uma empresa, orientando-se, ao mesmo tempo para a angariação, 

alargamento ou manutenção de uma clientela.  

 

É o meio mais poderoso de fazer com que os consumidores tenham consciência de que 

existe uma empresa, um produto, um serviço ou uma ideia. 

Se os anúncios forem criativos, a 

campanha de publicidade pode construir 

uma imagem e até um certo grau de 

preferência, ou pelo menos de aceitação 

da marca. 

A missão da campanha publicitária 

destina-se a informar, persuadir ou fazer 

lembrar os consumidores escolhidos 

como alvo. 

A mensagem é transmitida de acordo 

com o público-alvo, apresentando-se de 

forma criativa. 

 

A decisão quanto ao conteúdo da mensagem tem ligação com a decisão de escolha dos 

meios de comunicação social. A mensagem deve ser transmitida através de todos os 
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meios de comunicação e deve adaptar-se a cada um deles (jornais, revistas, rádio, 

televisão, Internet). A publicidade é também difundida nos locais de venda (balcões) 

através de cartazes e panfletos. Todos os meios exigem uma abordagem criativa 

diferente. 

 

Actualmente a publicidade é fundamental na economia, quer por ser um meio de 

comunicação de massa que, rapidamente, fornece informações e recorda produtos ou 

anunciantes, quer por apresentar um poder de convencer e cativar consumidores.  

 

 

1.2.3.4. Patrocínio 

 

O patrocínio constitui uma técnica de comunicação que pode contribuir para a 

ampliação da mensagem de uma marca ou empresa, transmitindo o seu nome, imagem e 

produtos, ao associá-los, na mente dos consumidores, ao evento ou à entidade 

desportiva ou cultural. 

O patrocínio tem como objectivos: a notoriedade, dando a conhecer o nome da empresa, 

registando-o na mente do maior número de indivíduos; de imagem, procurando sugerir, 

construir ou reforçar a imagem de marca ao ligá-la ao evento; de credibilidade, 

investindo em eventos plausíveis. 

 

Deste modo, tem-se revelado um meio excelente de melhorar a relação entre a empresa 

e os seus consumidores: 

 

 Fórmula 1 - Aliança Santander-Ferrari 

A Fórmula 1 constitui a melhor plataforma global de unificação de marca e 

posicionamento internacional para o Banco Santander, graças aos seus 600 milhões de 

espectadores únicos e os seus 8.700 milhões de audiência anual acumulada em todo o 

mundo. Desde a temporada 2010, o Santander é patrocinador oficial da Ferrari. 

(Intranet Santander Totta) 

 

O patrocínio que desenvolveu o Banco Santander desde 2007 na Fórmula 1 representou 

um exemplo do alcance global deste desporto, pois conseguiu que a marca Santander se 
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convertesse em muito pouco tempo num nome amplamente reconhecido em todo o 

mundo. 

 

O patrocínio da equipa Vodafone McLaren Mercedes e de vários dos Grandes Prémios 

(GP) mais importantes começou na temporada 2007. Em 2010, o Santander é o 

principal patrocinador dos GP da Inglaterra, Alemanha e Itália, e terá ampla presença 

nos da Espanha, Europa e Brasil. 

 

 

 Futebol - Copa Santander Libertadores 

 

A competição internacional de clubes de futebol mais importante da América Latina é a 

Copa Santander Libertadores, formado por 38 equipas e representando 11 países: 

Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai 

e Venezuela. (Intranet Santander Totta) 

 

Este patrocínio tem como objectivo reforçar o posicionamento e a notoriedade da marca 

Santander na região, uma meta incluída no Plano de Imagem 2007-2012 do Grupo. 

 

 

 'Operação Triunfo' e 'Ídolos' 

Em Portugal a aposta no reforço da marca recaiu em programas de grande audiência, 

através do patrocínio de dois programas de televisão 'Operação Triunfo' e 'Ídolos' no 

apoio aos jovens talentos. 

 

A associação a estes dois programas vai garantir uma forte visibilidade da marca e 

incremento da notoriedade, a presença contínua da marca em horário nobre de televisão 

durante quatro meses contribuirá também para prolongar os níveis de recordação das 

campanhas e do próprio Banco. Além disso, é de aproveitar estes dois veículos para 

intensificar a promoção e dinamização dos nossos produtos, nomeadamente a „Conta 

Poupança‟ e os planos de poupança. 
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Fica a ideia de que uma marca não se esgota num nome, num logótipo, muito pelo 

contrário, é um activo, de valor incalculável e que cada vez mais constitui um factor de 

diferenciação fulcral. 

 

“Qualquer imbecil pode constituir um negócio, mas só a genialidade, a fé e a 

perseverança constroem marcas.” 

 David Ogilvy 

(Ogilvy citado em Monteiro et. al., 2003: 21) 
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1.2.4. Dimensão e Posicionamento 

 

1.2.4.1. Dimensão 

O Santander ocupa uma posição única na banca internacional, com uma sólida base de 

negócios comerciais recorrente e um elevado grau de diversificação geográfica, que é 

garantia de futuro.  

 

A diversificação geográfica do Santander está bem equilibrada entre os mercados 

desenvolvidos e os emergentes. A sua presença está concentrada em 9 mercados 

principais: Espanha, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Brasil, México, Chile, 

Argentina e EUA e, na maioria destes mercados, atingiu elevadas quotas de mercado na 

banca retalhista
3
. (Intranet Santander Totta) 

 

 

 

                                                
3 Banca de Retalho - Os serviços financeiros de retalho incluem contas bancárias pessoais, pagamentos, empréstimos 

pessoais, hipotecas, poupanças, pensões, investimentos e alguns produtos de seguros. 
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No final de 2009 era o primeiro banco da zona euro por capitalização bolsista e o 

terceiro do mundo por resultados. (Intranet Santander Totta) 

 

Possui € 1.245.420 milhões de fundos geridos e detém 90 milhões de clientes. (Intranet 

Santander Totta) 

 

Tem mais de 13.660 balcões – mais que qualquer outro banco internacional – e mais de 

170.000 empregados. (Intranet Santander Totta) 

 

É o principal Grupo financeiro em Espanha e na América Latina, com posições de 

liderança no Reino Unido e Portugal, e conta com uma importante presença na Europa 

através da sua unidade Santander Consumer Finance (unidade de financiamento ao 

consumo).  

 

 

 

Em 2009, o Santander registou um resultado líquido atribuído de 8.943 milhões de 

euros. (Intranet Santander Totta) 
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1.2.4.2. Posicionamento 

O objectivo do Grupo Santander é consolidar-se como um dos Bancos com maior 

rentabilidade e capitalização bolsista do mundo, que satisfaz todas as necessidades 

financeiras dos seus clientes e proporciona uma rendibilidade crescente aos seus 

accionistas. Para isto conta com uma forte presença em mercados locais, que combina 

com políticas corporativas e capacidades globais. 

 

Entre Dezembro de 2009 e Novembro de 2010, o Santander Totta, foi a única 

Instituição que manteve o rating atribuído pela Agência Fitch Ratings
4
.
 
 Quer isto dizer 

que de acordo com os critérios e métodos aplicados pela Fitch, o Santander é 

comparativamente mais sólido dando melhores garantias de risco aos investidores. 

 

Em 2009, apesar da conjuntura económica e financeira desfavorável, o Santander 

manteve os ratings mais elevados do sistema financeiro nacional atribuídos pela Fitch 

Ratings, S&P
5
 e Moody’s

6
. (Intranet Santander Totta) (vide anexo II) 

 

Esta performance, alcançada sem qualquer ajuda de fundos públicos, permitiu a 

obtenção dos seguintes prémios: 

• “Melhor Banco em Portugal” atribuído pela revista Euromoney
7
 (2009 e 2010);  

• “Melhor Grande Banco em Portugal” atribuído pela revista Exame (2009); 

• “Banco do Ano em Portugal” atribuído pela revista The Banker (2009 e 2010) (vide 

anexo III); 

• Marca bancária que mais atrai os portugueses, segundo a Consultoria de Marcas 

Brandia Central
8
 (2009); 

                                                
4
Fitch Ratings - Agência de rating global, empenhada em proporcionar aos mercados de crédito, de forma 

independente, as melhores opiniões de crédito, investigação e dados.  
5 S&P (Standard & Poor’s) - Agência de notação financeira. 
6 Moody’s – Empresa que fornece avaliações de crédito, pesquisa, ferramentas e análises que contribuam para a 

transparência e a integração dos mercados financeiros. 
7
Euromoney - Empresa que tem como missão prestar serviços de consultoria financeira e fornecer soluções 

inovadoras e de elevada qualidade com o primordial objectivo de satisfazer as exigências do cliente superando as suas 

expectativas. Garantem credibilidade e solidez financeira. 
8
Brandia Central - Empresa consultora de Marcas, líder em Portugal. 
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• “Melhor Contact Center em Portugal” (2009 e 2010) e “Melhor Contact Center do 

Sector Financeiro” no âmbito dos Prémios APCC
9
 (2009); 

• “Prémio Empresa RH do Ano” atribuído pela Revista RH Magazine e Select Vedior 

(2009). 

• Melhor Grande Banco, Grande Banco mais Sólido, Grande Banco mais rentável 

atribuído pela revista Exame (2010); 

• “Empresa Mais Familiarmente Responsável”, Deloitte
10

 e AESE
11

 (2010). 

 

O Banco liderou também em capitalização, com o Core Capital
12

 a situar-se em 9,2% e 

o ROE
13

 alcançou 20,8%. (Intranet Santander Totta) 

 

 “Excelentes níveis de solvabilidade
14

, 

mesmo no pior cenário. É esta a 

conclusão das provas de resistência 

(stress tests) realizadas ao Banco 

Santander Totta pelo Comité Europeu 

de Supervisores Bancários e Banco de 

Portugal, prognóstico aplicado mesmo 

em cenário adverso, caso de 

agravamento do contexto económico, 

situação em que o Banco preservaria 

                                                
9
APCC – A Associação Portuguesa de Contact Centers é uma associação constituída por 51 empresas, representando 

12 sectores da economia, com a missão de desenvolver sustentadamente o mercado de call e contact centers em 

Portugal. 
10

 Deloitte - Serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e impostos. 

11
AESE - Escola de Direcção e Negócios é uma instituição que se dedica à formação e ao aperfeiçoamento dos 

líderes empresariais. 
12 Capital Core - Consiste no capital social e nas reservas declaradas. 
13 ROE – Sigla de Return On Equity (Rendibilidade dos capitais próprios). Resultado Líquido sobre Situação Líquida 

(capital próprio), que se traduz no valor ganho pelos accionistas. 
14

Solvabilidade – A solvabilidade das instituições de crédito radica quer na protecção quer dos accionistas quer dos 

depositantes, sendo financeiramente assegurada pelos capitais próprios. (Vaz, 1999: 91) 
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um rácio de capital Tier I 
15

de 13%, o mais alto da banca nacional e um dos mais altos 

da banca europeia e mundial.” (Santander Totta, 2010b: 3-4) (vide anexo IV) 

 

 

Em virtude destes factos, achei oportuno salientar a entrevista do Presidente Emílio 

Botín, mencionada em Santander Totta, 2010: 4-5) 

“O Presidente Emílio Botín tem muito claros os objectivos do Santander para 2010: este 

ano, propõe-se alcançar, juntamente com a equipa de mais de 170.000 pessoas que 

dirige, nada mais, nada menos, do que a meta de ser o Melhor Banco. E não se trata 

apenas de ser o maior ou o que mais dinheiro ganha. Trata-se de ganhar o título de 

Melhor Banco na mente dos clientes, dos accionistas, dos habitantes dos países onde 

está presente, e na mente e no espírito dos próprios protagonistas: os colaboradores. 

Assim, a equipa Santander já está em plena acção naquela que será a corrida mais 

desafiante de toda a sua história. Esta é, certamente, a meta mais ambiciosa. Mas 

também é o momento em que existem as condições ideais para a atingir.  

As tendências de negócio colocam o banco numa posição de vantagem destacada em 

relação à maioria do sector. Num ano em que a economia mundial caiu mais de 2%, o 

Banco Santander teve uma trajectória excepcional. Foi precisamente com esta ideia que 

Emílio Botín iniciou a sua mensagem na convenção de directores do Grupo 2010: “O 

Banco nunca recebeu tantas opiniões positivas, nem maior reputação no mercado e no 

público em geral”, disse. O Presidente destacou que não tem conhecimento de nenhum 

outro banco no mundo que tenha sido capaz de conseguir a proeza de manter em 2008 e 

em 2009 os seus lucros com receitas fortes e custos estáveis. Na sua opinião, o segredo 

deste sucesso deve-se à combinação de modelo de negócio, ao posicionamento 

geográfico e à solidez de balanço e de capital. Ter aproveitado a crise para consolidar as 

bases do crescimento dos próximos dois anos foi uma jogada mestra. “Depois de dois 

anos de graves turbulências, a posição de capital e liquidez do Banco Santander é ainda 

melhor do que no início da crise”, sintetizou Emílio Botín.” 

                                                
15

Tier 1 - O capital Tier 1 é uma medida central da saúde financeira de um banco, do ponto de vista de um regulador. 

O Capital de Nível I é constituído pelo capital de base da instituição, o que inclui o capital social e reservas 

divulgadas. 
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Capítulo II 

Balcão Braga Stª Tecla 
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2.1. Santander Totta em Portugal 

 

O Banco Santander Totta é o resultado da união de dois dos mais antigos e prestigiados 

Bancos da Península Ibérica. 

 

O Santander entrou em Portugal em 1988, adquirindo uma pequena participação do 

Banco de Comércio e Indústria (BCI). Esta participação tornou-se maioritária em 1993. 

 

No ano seguinte, opera-se a mudança de imagem e de designação social do BCI para 

Banco Santander Portugal. 

 

Em Abril de 2000, o Grupo Santander adquiriu o Banco Totta, passando a deter cerca de 

10% do mercado. (Intranet Santander Totta) 

Neste período, para além de ter conseguido ganhar os mais prestigiados prémios 

relativos à actividade bancária, o Santander foi o primeiro grupo financeiro em Portugal 

a obter a certificação global de qualidade segundo a norma ISO 9001:2000
16

. 

 

Em 2004 o Banco inicia uma profunda reorganização societária e jurídica. Todas as 

entidades bancárias comerciais que constituem o grupo em Portugal são fundidas numa 

só, permitindo uma organização mais flexível, ágil e preparada para os novos desafios; 

nasce o Santander Totta. 

 

O Santander Totta, com sede em Lisboa, conta com cerca de 2 milhões de clientes, 

possui mais de 700 balcões espalhados por todo o país, tendo a seu cargo cerca de 5895 

empregados. O Banco Santander Totta detém, aproximadamente, 12% de quota no 

sistema bancário português. É o terceiro banco privado em termos de activos. (Intranet 

Santander Totta) 

 

                                                
16

ISO – Sigla de International Organization for Standardization. A ISO é uma organização não governamental, 

responsável pela norma ISO 9001:2000. Esta norma define requisitos para o sistema da qualidade, no intuito de 

permitir a organização fornecer, de forma consistente, produtos que vão de encontro às necessidades dos seus clientes 

e dos requisitos estatutários/regulamentares relevantes, dentro dos princípios da Organização Mundial do Comércio.  
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Nuno Amado, licenciado em Gestão de Empresas, é Presidente do Banco desde 

Setembro de 2006, sendo também membro do comité de direcção do Banco Santander 

em Espanha. 

Como já referi, o Santander é um banco comercial, sendo um intermediário financeiro 

cujas principais actividades consistem em aceitar depósitos mobilizáveis por cheque e 

outros meios de pagamento e em conceder empréstimos. Através da sua actividade de 

intermediação financeira, os bancos comerciais participam no processo de criação de 

moeda tendo, por isso, a sua actividade muito regulamentada pelas entidades que gerem 

a política monetária: os bancos centrais. 

 

 

2.2. Balcão Braga - Santa Tecla 

 

O Banco Santander Totta possui na cidade de Braga 13 agências, datando o balcão de 

Stª Tecla de 5 de Abril de 1993. 

Cada balcão do grupo Santander pertence a uma Tipologia de Balcões dependendo das 

Unidades de Negócio que podem ser do tipo A+; A: B; C e D. Esta tipologia surge 

devido ao volume de negócios de cada balcão e ao grau de risco, ou seja, a percentagem 

de crédito vencido
17

 sob o crédito concedido. O balcão de Stª Tecla insere-se no Tipo A. 

O Santander divide-se em 16 direcções comerciais na zona norte. O balcão de Stª Tecla 

integra a zona comercial Norte 12 que é composta por 20 balcões, sendo dirigida pelo 

Dr. João Leal, Director Comercial Particulares e Negócios. 

Nas agências bancárias existem duas áreas com funções operacionais diferentes, o front-

office e o back-office. 

Na área do front-office encontram-se todos os elementos do balcão: director e 

subdirector de balcão, gestores e assistentes. É neste recinto que os clientes são 

recebidos e onde se comercializam os produtos e serviços da instituição. Localizam-se o 

sector da tesouraria/Caixa
18

, o sector de atendimento personalizado e o sector de 

equipamentos automáticos. 

                                                
17 Crédito vencido - Crédito em situação de incumprimento de pagamento, ou seja, cujos prazos de amortização não 

foram respeitados pelo devedor.  
18 Caixa – Funcionário bancário que exerce as funções de recebedor e de pagador. 
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Por sua vez, no back-office realiza-se todo o trabalho administrativo que foi 

desenvolvido no front-office. As funções administrativas são efectivadas pela 

subgerente de balcão e pela assistente/caixa. 

O balcão de Stª Tecla é constituído por seis elementos conforme se representa no 

seguinte organograma: 

 

Cada um dos colaboradores do balcão possui diferentes funções consoante a posição 

hierárquica: 

 Director de Balcão é o responsável máximo, tendo a seu cargo a direcção do 

balcão. Define estratégias e planos de negócio em conjunto com a subdirectora, 

sendo responsável pela actividade comercial do balcão. 

 

 Subdirectora de Balcão dirige, organiza e controla os aspectos operativos e 

logísticos do balcão; gere os fluxos dos clientes no balcão; é responsável pela 

adequação da equipa às necessidades do dia.  

 

 Gestor tem como função captar clientes para crédito habitação, crédito ao 

consumo, captar recursos, vender produtos tais como, cartões de crédito e de 
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débito, seguros de vida, seguros de emprego, entre outros. O Gestor Universal 

engloba Particulares e Empresas. 

 

 Assistente Comercial possui funções idênticas às de um gestor, embora a sua 

carteira de clientes seja menor e não possua uma grandeza de objectivos como as 

de um gestor. 

 

 Assistente/Caixa esta encarregada de efectuar as operações monetárias 

(recebedor e pagador) do balcão. 

 

 Gestor de Negócios é o responsável por captar e visitar empresas, captar os 

sócios das mesmas e os seus recursos, apresentando pacotes de soluções de 

negócios. O gestor de negócios não se encontra afecto a nenhum balcão, apenas 

se dirige às agências uma vez por semana. 

 

  Gestora de Seguimento trabalha em conjunto com a subdirectora do balcão 

tendo a seu cargo uma carteira de clientes com crédito vencido e morosidade
19

. 

Apresenta soluções aos clientes para renegociar crédito vencido através de 

reestruturações. Tal como o gestor de negócios, a gestora de seguimento apenas 

se dirige ao balcão uma vez por semana. 

 

                                                
19 Morosidade - Crédito vencido superior a 90 dias. 
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2.3. Análise SWOT  

O termo SWOT resulta da conjugação das iniciais das palavras anglo-saxónicas 

Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats 

(ameaças). Assim, a análise SWOT tem como objectivo analisar a viabilidade 

empresarial, a sua capacidade de sobrevivência no mercado e a sua competitividade face 

à concorrência. Procura-se determinar, de forma exacta e objectiva, as falhas ou 

deficiências inertes à empresa (pontos fracos) e, os aspectos positivos que a 

caracterizam (pontos fortes). Estuda as ameaças externas da concorrência e as 

possibilidades negociais (oportunidades). 

Os pontos fortes e os pontos fracos estão relacionados com factores endógenos 

(internos) da empresa que podem ser alterados. 

As oportunidades e as ameaças são factores exógenos (externos) à empresa relacionados 

com o mercado e a concorrência, mas não podem ser controlados pela empresa. 

Embora a avaliação ao meio envolvente do balcão tenha sido pouco aprofundada, pude 

concluir a seguinte análise SWOT: 

Quadro 1: Análise SWOT do Balcão de Santa Tecla 

Pontos Fortes 

- Óptima reputação da marca Santander; 

- Solidez financeira; 

- Localização em zona de Serviços; 

Pontos Fracos - Clientes pouco fidelizados; 

Oportunidades 

- Boa envolvência do mercado; 

- Extracto social médio e médio-elevado; 

- Estabelecimentos de ensino; 

Ameaças 

- Instabilidade política e económica; 

-Forte poder concorrencial de outras instituições 
bancárias. 

Fonte: Elaboração Própria 
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O balcão de Stª Tecla encontra-se situado numa área onde predominam 

maioritariamente Serviços – Tribunal de Braga, Ministério da Agricultura, PSP, 

Segurança Social, Exército – Recrutamento Militar de Braga, CTT – Correios de 

Portugal, Clínica Médica de Stª Tecla, consultórios médicos, escritórios de advogados e 

arquitectos, piscinas municipais, colégios, escolas secundárias. O conjunto destes 

serviços figura num extrato social médio e médio elevado tornando-se assim uma 

óptima fonte para captação de clientes e de recursos. 

 

O ponto fraco primordial remete para o comedido envolvimento financeiro dos clientes, 

pois o seu contributo para a conta de exploração do banco é reduzido ou negativo, 

embora existam outros clientes, ainda que com poucas operações firmadas, que 

proporcionam ao banco excelentes resultados. 

Os tempos que vivemos têm-se revelado particularmente difíceis para as entidades do 

sector financeiro, em especial na vertente bancária, o que se deve às condicionantes de 

contexto e ao agudizar dos diversos riscos, com impactos desfavoráveis no desempenho 

das instituições. Em momentos de crise as pessoas procuram por algo mais sólido e, 

nesta medida, o Santander é claramente o seleccionado, pois é considerado um banco 

bem gerido com a solidez de um banco internacional. 

A principal ameaça a este balcão é a grande proximidade e concorrência de balcões de 

outras instituições financeiras, o que, por um lado, facilita a obtenção de informação 

acerca dos produtos financeiros por parte dos clientes, por outro lado, para os bancos 

agrava ainda mais a fraca vinculação de clientes. Embora, grande parte dos concorrentes 

sintem a fortaleza do Santander como uma ameaça. 

Factores externos às empresas, como mercados fortemente concorrenciais e a 

instabilidade económica, reforçam o importante papel das estratégias de Cross-Selling
20

, 

no seio das instituições bancárias. Os clientes que recebem de um mesmo banco vários 

serviços tornam-se mais leais do que aqueles que recebem só um serviço e podem 

deslocar-se para a concorrência. Este tema será abordado aquando da descrição das 

actividades praticadas no decorrer do estágio. 

 

                                                
20 Ver infra página 36. 
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Capítulo III 

O Estágio 
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3.1. Actividades Praticadas no Estágio 

 

3.1.1. Terminal Financeiro 

As duas primeiras semanas de estágio serviram para conhecer o funcionamento do 

terminal financeiro do banco, no qual fui orientada pela assistente comercial que me deu 

a conhecer os códigos de acesso às mais variadas operações. Embora o banco esteja em 

fase de transição de terminal financeiro, foi uma tarefa de fácil assimilação. 

 

3.1.2. Reuniões Semanais 

As reuniões semanais são realizadas todas as segundas-feiras, às 16h30, e consistem em 

organizar, planear a semana de trabalho através do plano gestão semanal (PGS) de 

forma a tornar claro e transparente por toda a equipa do balcão não só os 

objectivos/resultados, mas também, as prioridades e a definição dos diferentes níveis de 

responsabilização da equipa. Com uma perspectiva regular e de continuidade, o PGS 

permite ainda analisar os desvios e definir medidas correctivas adequadas. 

Uma vez que o meu estágio teve início numa segunda-feira, fui convidada a participar 

na reunião. 

 

 

3.1.3. Campanha de Verão Cartão Light 

A campanha “Light Verão”, já no seu sétimo ano consecutivo, resulta da combinação 

das vantagens do Cartão 

Light com a possibilidade de 

usufruir de férias em Hóteis 

Vila Galé, existentes em 

Portugal e no Brasil. 

Por cada 500€ em compras 

ou levantamentos a crédito 

(estão excluídos os 

pagamentos de serviços, as  
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transferências entre contas, as compras ou levantamentos a débito, as comissões e taxas) 

efectuados com o seu Cartão Light de 15 de Junho a 15 de Setembro de 2010, o cliente 

recebe um Vale dos Hotéis Vila Galé no valor de 50€. 

 

Para beneficiar da oferta dos vales, os clientes deveriam efectuar a adesão à campanha 

através do balcão, da Superlinha ou do Netbanco. Porém, o Director de Balcão 

encarregou-me de activar a campanha a todos os clientes usuários do Cartão Light 

através do sistema informático. 

 

O Cartão Light possui as seguintes vantagens: 

Anuidades gratuitas – ao efectuar compras e/ou 

levantamentos a crédito com o cartão num valor 

mínimo de 1.200€ por ano, a anuidade é gratuita; 

 

Taxa de Juro competitiva – o cliente beneficia de 

uma taxa de juro inicial muito competitiva de 13,8% 

(TAN
21

 bonificada) que se manterá enquanto se 

verificar o cumprimento pontual e integral das 

obrigações do titular; 

 

Dinheiro sempre disponível – sempre que o cliente necessitar, poderá transferir parte 

ou a totalidade do limite de crédito disponível no seu cartão para a Conta à Ordem 

associada. O custo desta operação é de 1€ + 2,5% sobre o valor transferido (acresce 

Imposto do Selo); 

 

Segurança na utilização – o cliente pode optar por receber mensagens de alerta no 

seu telemóvel ou e-mail, sempre que o seu Cartão Light for utilizado, num montante 

igual ou superior a um valor predefinido; 

 

Flexibilidade nos pagamentos – o cliente pode optar pela modalidade de pagamento 

que mais lhe convém e alterá-la sempre que desejar, com toda a flexibilidade, de 

acordo com o previsto nas Condições de Utilização. 

                                                
21 TAN - Taxa Anual Nominal. Títulos de dívida de curto prazo emitidos em antecipação de arrecadação de impostos 

no futuro. 
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3.1.4. Abertura de Contas Depósito à Ordem 

O primeiro contacto com casos reais incidiu na criação de novos clientes e posterior 

abertura de Contas Depósito à Ordem (D/O). Numa primeira fase são introduzidos na 

base de dados os dados pessoais, familiares, profissionais do cliente, uma vez que esta 

informação traça um perfil do cliente para posteriormente facilitar a venda de produtos e 

serviços. (vide anexo V e VI) De seguida é impressa a ficha de assinaturas (vide anexo 

VII) onde constam parte dos dados do cliente, como também ficam registados os 

intervenientes da conta e pertencentes assinaturas (titulares, representantes), o tipo de 

depósito contratado e as respectivas condições deste. 

 

Existem dois tipos de clientes, as pessoas singulares  e as pessoas colectivas. 

Denominam-se pessoas singulares os clientes a título pessoal. As pessoas colectivas 

compreendem clientes tais como: instituições, associações, colectividades. 

 

Os documentos exigidos (check list) para abertura de conta para pessoas singulares são: 

 Documento de identificação, 

 Número de contribuinte, 

 Comprovativo de morada, 

 Comprovativo de profissão e entidade patronal.  

 

Para pessoas colectivas são necessários os seguintes documentos: 

 Documento onde conste o número de identificação de pessoa colectiva 

(NIPC), 

 Escritura pública, 

 Certidão de registo comercial, 

 Documento de identificação dos sócios, 

 Número de contribuinte dos sócios. 

  

Ainda relativamente às contas de clientes, era minha função realizar operações de 

alteração de titularidade (adicionar, retirar ou substituir titulares de contas). Nestas 

operações é necessário os clientes entregarem os seus documentos pessoais para juntar 

ao processo, à excepção de quando o banco já dispõe da check list. (vide anexo VIII) 
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Para proceder a encerramentos de contas é necessário cancelar todos os cartões e 

cheques pertencentes à conta. (vide anexo IX) Qualquer uma destas operações necessita 

da assinatura de documentação para formalizar o acto. 

Realizei também transferências conta a conta, que consiste em transferir numerário de 

uma determinada conta para o creditar numa outra conta através do terminal financeiro. 

 

 

3.1.5. Meios de Pagamento Electrónicos 

As Instituições de Crédito disponibilizam aos seus clientes um conjunto de meios de 

pagamento electrónicos que lhes permitem e garantem, de forma mais segura, cómoda, 

rápida, eficaz e económica efectuar os mais variados pagamentos. Refiro-me aos débitos 

directos, às transferências bancárias e à utilização de cartões de débito e de crédito. 

 

O dinheiro electrónico é obtido através de um simples cartão e da digitação do 

respectivo código. Com este cartão é possível proceder a levantamentos, depósitos e 

transferências de fundos, efectuar pagamentos de serviços prestados por terceiros, saber 

o saldo da conta e dos seus movimentos a débito e a crédito. 

 

O cartão de débito permite ao titular a utilização de saldo junto de uma conta de 

depósito para efeitos de levantamentos de numerário, aquisição de bens e serviços e 

pagamentos, quer através de máquinas multibanco, quer em estabelecimentos 

comerciais. 

 

Por sua vez, o cartão de crédito dá ao titular a possibilidade de contrair empréstimos 

mediante a cobrança de juros, sendo utilizados principalmente para o financiamento de 

curto prazo.  Os juros geralmente começam a ser debitados um mês após a compra 

realizada, estando os limites de endividamento pré-definidos de acordo com a 

classificação de crédito do indivíduo.  

Foi-me incumbida a tarefa de solicitar, activar e cancelar cartões de débito. Efectuei 

também pagamentos de cartões de crédito recusados por falta de provisão/pagamento. 

 

Embora a utilização dos meios de pagamento referidos estejam, de forma gradual, a 

substituir a utilização do cheque, este ainda assume grande relevância para os clientes 

pois encontram-se bastante presente nos seus hábitos de pagamento.  
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“O cheque é um título através do qual uma entidade (sacador) com disponibilidades 

numa instituição de crédito (sacado) pode dispor das mesmas. Serve de meio de 

pagamento e evita a utilização de moeda fiduciária e de moeda metálica, constituindo a 

moeda escritural ou bancária conjuntamente com outros meios de pagamento, tal como 

as ordens de transferência.” (Santos, 1992: 291) 

 

Todos os dias, após o fecho do balcão, todos os cheques depositados na máquina de 

depósitos rápidos (MDR) ou na Caixa eram-me confinados para, nos cheques (vide 

anexo X) dos clientes Santander, relacionar o número da conta e a assinatura do cliente 

presentes no cheque com o terminal financeiro para verificar se coincidiam e, comparar 

o número da conta a creditar (no verso do cheque) com o nome do beneficiário (na 

frente do cheque: à ordem de) para certificar que correspondiam. Nos cheques de outros 

bancos apenas comparava o número da conta a creditar com o nome do beneficiário. 

 

Por motivos de segurança no pagamento de cheques, os balcões enviam, entre si, os 

cheques através do fax num impresso próprio (vide anexo XI), com o intuito de obter 

informações acerca da assinatura do cliente ou se era possível efectuar o pagamento do 

cheque. Estas situações ocorriam devido a:  

 

 Quando um cliente abre uma conta as assinaturas não são introduzidas de 

imediato no terminal financeiro, daí não ser possível visualizá-la. No entanto 

o cliente pode passar cheques a terceiros mas, quando se pretende levantar 

esses cheques, é necessário confirmar as assinaturas. Uma vez que a conta 

não pertencia ao balcão de Stª Tecla, não era possível confirmar a assinatura 

na ficha de assinaturas do cliente, então, o cheque seguia via fax para o 

respectivo balcão onde o colaborador fazia a verificação da assinatura, e 

retribuía-me o fax com resposta, geralmente, positiva. De seguida informava 

a assistente/caixa do parecer positivo para ela poder efectuar o pagamento do 

referido cheque ao beneficiário. 
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 Por vezes, quando um beneficiário de um cheque de elevada quantia o 

pretendia levantar, este era enviado por fax para o balcão de onde a conta 

pertencia, para que o colaborador analisasse o remetente do cheque e 

concedesse ordem de pagamento. Este procedimento verifica-se uma vez que 

o balcão onde a conta se encontra domiciliada conhece o perfil do seu cliente 

melhor do que qualquer outro balcão, tornando-se assim um modo de 

segurança para o balcão. 

 

 

3.1.6. Correspondência 

No Santander existem dois tipos de correspondência, a interna e a externa. A 

correspondência interna consiste no correio enviado e recepcionado entre balcões. A 

correspondência externa é destinada aos clientes. No primeiro mês de estágio preparei e 

remeti cartas para clientes fiadores
22

 e proponentes
23

 para “Regularização de 

Responsabilidade Vencida” (pagamento das prestações de empréstimos), e para clientes 

com contas devedoras/irregulares. Esta correspondência era uma forma de alertar o 

cliente, que se encontrava em incumprimento com o banco, para que regularizasse a 

situação, pois esta poderia agravar-se. 

 

 

3.1.7. Remedy 

Para solucionar, tratar de assuntos a nível interno utiliza-se a ferramenta Remedy, 

através da Intranet. Cada assunto é enviado para determinado departamento que, 

rapidamente, apresenta uma solução. Encaminhei remedys para a retirada de plafonds
24

, 

para pedidos de cancelamento de cartões, pedidos de resgate de fundos, entre outros. 

Todos os remedys devem ter anexa a instrução para concretizar a acção. O documento 

original fica arquivado no balcão. 

 

  

                                                
22

 Fiador - Indivíduo que presta uma fiança a uma segunda pessoa, tomando sobre si a responsabilidade 

de cumprir a obrigação do proponente, se ele não a cumprir. 
23 Proponente – Indivíduo que solicita empréstimo. 
24 Plafonds - Limite de crédito autorizado por um banco a um cliente. 
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3.1.8. Centro de Operações Administrativas  

É através do centro de operações administrativas (COA) que se agiliza a resolução de 

manifestações de clientes, actuando proactivamente na resolução das pequenas 

incidências aumentando a eficácia da sua resolução. 

Para o COA apenas seguem reclamações com origem nos balcões, que não o Livro de 

Reclamações; sempre que exista comunicação do cliente, escrita ou verbal (neste caso, 

devidamente formalizada e assinada pelo balcão). São exemplos de pedidos para o COA 

as comissões de cancelamento de cartões não solicitado pelo cliente, juros e comissões 

decorrentes de não cancelamento de conta, pedidos de estornos
25

, entre outros. 

 

 

3.1.9. Canais Virtuais 

Os canais virtuais constituem um importante factor de aumento da eficiência do banco. 

A transferência para estes canais das operações de baixo valor, a automatização de 

processos e a disponibilização de informação permite à rede física concentrar-se na 

actividade de venda, assente no contacto pessoal e na qualidade de serviço. De entre os 

vários canais virtuais existentes no banco Santander realço a SuperLinha e o NetBanco. 

 

3.1.9.1. Superlinha 

A SuperLinha é um serviço de Banca Telefónica, que permite aos clientes aceder às 

suas contas no banco, com toda a comodidade e segurança, pois o acesso à SuperLinha 

tem por base um sistema de códigos de acesso, equivalentes à assinatura do cliente e, 

como tal, são pessoais e intransmissíveis. Através deste serviço é possível obter 

informações sobre os produtos e serviços do banco, tais como: adesão aos extractos 

digitais, consulta de movimentos e de extractos, informações sobre produtos e serviços 

do banco, 24 horas por dia sem que o cliente precise de se deslocar a um balcão. 

  

                                                
25

Estorno - Montante de comissão que foi pago pelo cliente e posteriormente anulado, havendo devolução do 

montante ao cliente. 
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3.1.9.2. NetBanco  

A Internet permite a realização de operações financeiras e bancárias. O NetBanco é um 

serviço de Homebanking
26

 do Santander na Internet. Trata-se de uma área reservada a 

clientes particulares e a empresas que residem não só em Portugal como no resto do 

mundo na qual poderá efectuar a maioria das operações bancárias com a máxima 

comodidade, sem ter de se deslocar a um balcão ou escritório de representação. 

Para aderir basta ter um computador com ligação à Internet e aceder ao portal 

www.santandertotta.pt.  

Este serviço está disponível 24horas por dia durante todo o ano, sem qualquer custo 

adicional, com a vantagem de várias operações terem um custo inferior às realizadas no 

balcão. 

Através deste serviço é possível programar a data pretendida para realizar operações 

como por exemplo pagamento de serviços (água, luz, telefone), transferências, pedido 

de segunda via de extractos, consulta dos movimentos dos empréstimos; criação, 

modificação e anulação de netalertas por e-mail e/ou SMS sobre saldos e movimentos 

de contas à ordem, entre outros.  

Os pedidos para fidelizar clientes (particulares e empresas) no NetBanco eram da minha 

responsabilidade (vide anexo XII). 

 

3.1.10. Self-Banking
27

 

O Santander disponibiliza aos seus clientes, junto das suas instalações, equipamentos 

para depósitos em notas ou cheques, com crédito imediato na conta à ordem, emissão de 

cheques, levantamentos, disponível a qualquer hora do dia.  

São equipamentos de fácil acesso bastando seguir as informações, as operações são 

efectuadas de forma rápida, traduzindo-se assim num sistema económico com operações 

a custo zero ou a um custo mais reduzido que no balcão. O Santander coloca à 

disposição as ATM
28

 (caixas multibanco) e as MDR (máquina de depósitos rápidos).  

(vide anexo XIII) 

 

                                                
26

HomeBanking – Diz respeito à prática de realizar operações bancárias a partir de casa através do telefone ou da 

Internet. 
27 Selfbanking - Equipamento de depósito e tratamento de valores. 
28 ATM - Sigla de Automated Teller Machineterminal. 
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No balcão de Stª Tecla apenas existe uma MDR. Embora este equipamento seja de fácil 

uso, eu prestava apoio aos clientes, fundamentalmente, a realizar transferências 

bancárias, depósitos em notas e cheques. 

 

3.1.11. Contacto Telefónico 

Uma das actividades propostas pelo meu orientador no balcão foi o contacto telefónico 

com clientes com ofertas de produtos pré-aprovados (cartões, crédito ao consumo, 

crédito automóvel). O resultado desta actividade não foi o mais esperado, pois da lista 

de clientes que me foi entregue apenas consegui estabelecer contacto com apenas um, 

que de imediato não se mostrou interessado. Os restantes clientes ou não atendiam as 

chamadas ou os números de telefone estavam desactualizados. 

No entanto, grande parte das chamadas telefónicas eram atendidas por mim. Ao atender 

o telefone saudava o cliente, identificava o banco e o balcão, apresentava-me e 

perguntava com quem estava a falar. 

O telefone nunca devia ser atendido depois do terceiro toque para não provocar 

sensação de mau serviço. 

Na grande maioria das vezes as chamadas eram dirigidas aos gestores, eu 

reencaminhava o telefonema para o colega que era solicitado pelo cliente ou, caso o 

colega se encontrasse ocupado, solicitava o nome e o contacto telefónico do cliente para 

que mais tarde fosse atendido. 

O atendimento telefónico foi das actividades que menos me agradou, uma vez que eu 

em pouco podia ajudar os clientes, pois o que estes pretendiam saber era muito 

especializado para mim e eu não podia ajudá-los, transferia, assim, a chamada para a 

pessoa mais indicada para resolver as suas questões, indicava quem o iria atender e 

informava previamente o outro colaborador. 

 

3.1.12. Arquivo 

Entende-se por arquivo o local onde se guarda um conjunto de documentos resultantes 

da actividade do banco. Todos os documentos originais permanecem no arquivo, 

havendo para cada género de operação um dossier distinto, guardados ordenadamente 

de forma a serem recuperados com facilidade. 

Organizar o arquivo é função da assistente/caixa, mas tornou-se numa das minhas 

tarefas durante o período de estágio. 
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3.1.13. Comunicação de Cliente 

A “Comunicação de Cliente” é um documento interno do banco usado para os clientes 

solicitarem, por exemplo, alteração de morada, cancelamento de cheques, bastando para 

tal preenchê-lo e assiná-lo. Este documento é utilizado quando o cliente faz pedidos ao 

banco que estejam fora do âmbito do NetBanco. (vide anexo XIV) 

 

 

3.1.14. Acções de Dinamização Protocolos Colectivos  

O meu balcão de estágio, para reforçar a sua actuação, celebrou protocolos com 

empresas no intuito de aumentar o negócio dos clientes actuais e conseguir a captação 

de novos clientes. Para tal, dirigi-me com a assistente comercial a duas empresas no 

concelho de Braga com o objectivo de captar ordenados junto dos funcionários das 

empresas para que estes procedessem à domiciliação do mesmo no banco. A 

domiciliação do ordenado consiste em o cliente transferir ou depositar no banco, de uma 

forma regular, o valor recebido a título de trabalho prestado. Com a domiciliação os 

clientes tornam-se assim clientes fidelizados, beneficiando de condições especiais, 

como por exemplo, bonificação de spread
29

 do Crédito Habitação. Estes protocolos 

ajudaram a aumentar a base de clientes que recebem ordenado, pois hoje em dia o 

emprego já não é um dado adquirido e para toda a vida, quem tem emprego tem 

preocupações: através do Cross-Selling é possível complementar a domiciliação de 

ordenado através da Protecção Emprego que engloba: Plano Protecção Emprego, Plano 

Protecção Ordenado e Seguro Desemprego. 

 

 

3.1.15. Cross-Selling 

Com o Cross-Selling, ou venda cruzada, o balcão pretende essencialmente a venda de 

mais do que um produto ou serviço ao mesmo cliente. Torna-se assim numa estratégia 

de fidelização de clientes com a intenção de optimizar receitas e custos, o que num 

contexto actual de extrema concorrência, se torna imprescindível.  

 

 

                                                
29

Spead - Consiste na margem financeira cobrada pelo banco, que acresce à taxa de juro suportada pelo empréstimo, 

variando consoante a instituição financeira. 
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A abertura de conta Depósito à Ordem é o momento crucial para vincular o cliente ao 

banco através da colocação de seis produtos que compõem o Basic Cross-Selling: 

 Cartão de Débito, 

 Cartão de Crédito, 

 Domiciliação de Ordenado, 

 Domiciliação de pagamentos, 

 NetBanco, 

 Banca Telefónica. 

 

O gestor de particulares e/ou de empresas desempenha um papel fundamental neste 

panorama, pois são quem detém maior conhecimento acerca do cliente. O esforço na 

vinculação dos clientes é um investimento que irá garantir o aumento das vendas.  

A importância da vinculação de um cliente varia consoante o número de produtos e de 

recursos ou créditos que possuam. Porém, quantos mais serviços forem vendidos ao 

cliente, maior será o grau de conhecimento que o banco obtém sobre o cliente, 

tornando-se mais simples oferecer um maior número de serviços. 

Embora conste no meu plano de estágio o conhecimento de produtos para Cross-Selling, 

o meu envolvimento com esta temática foi bastante diminuta, uma vez que eu apenas 

assistia aos meus colegas a abordarem esta „ferramenta‟ com os clientes. 
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Considerações Finais 

 

Integrar uma instituição financeira numa altura particularmente difícil e numa região 

(Norte) que está a sentir fortemente os efeitos da crise que o país atravessa, elucidou-me 

acerca de como o sector bancário tenta ultrapassar tais adversidades, visto que vender 

em contexto de crise é muitíssimo mais complexo e exige mais competências, uma vez 

que os clientes prestam mais atenção às suas decisões de compra. Os orçamentos são 

mais reduzidos, as prioridades alteram-se e existem mais intervenientes no processo de 

tomada de decisão. Para amenizar tal situação os esforços recaem em explorar e 

desenvolver as necessidades dos clientes desenvolvendo vantagens competitivas. O 

banco Santander, de uma forma global, faz um balanço extremamente positivo. 

 

Mais que ser referenciada como estagiária no Banco Santander Totta, é ter tido a 

oportunidade de ser parte integrante de um banco transnacional que me proporcionou 

uma visão mais sólida do que é uma empresa de inigualável grandeza, já que foi a partir 

desta experiência que me apercebi do sentido da palavra responsabilidade. 

A possibilidade de me relacionar com pessoas competentes contribuiu para o exercício 

da comunicação e da construção de relacionamentos pessoais. Este foi um período de 

evolução pessoal e de entendimento da realidade. 

A adaptação ao balcão de estágio decorreu da melhor forma, fui muito bem acolhida por 

toda a equipa que se mostrou sempre bastante receptiva. Embora me tenha sentido um 

pouco perdida nos primeiros dias por me inserir num mundo completamente diferente e 

com responsabilidades acrescidas.  

 

A realização deste relatório permitiu-me consolidar parte dos conhecimentos adquiridos 

nas unidades curriculares leccionadas no decorrer da licenciatura. 

 

Em forma de conclusão, tenho total consciência que realizei as actividades que me 

foram propostas da melhor forma possível. Demonstrei iniciativa, flexibilidade, 

dedicação e plena disponibilidade para todas as tarefas que me foram atribuídas. Porém 

a minha capacidade comercial não foi devidamente desenvolvida uma vez que 

estabeleci pouco contacto com os produtos em comercialização, devido à falta de tempo 

desejável para a minha formação e acompanhamento. 
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