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INTRODUÇÃO 

 

Com o término da parte lectiva da Licenciatura em Contabilidade, leccionada na Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda (ESTG-IPG), chegou o 

momento de realizar o estágio curricular, ou seja, a entrada no mundo do trabalho. 

 

O estágio é a etapa mais gratificante de todo o percurso académico, na medida em que é 

nela que se aplicam alguns dos saberes ser e saberes fazer adquiridos ao longo do curso. O 

objectivo de qualquer estágio é a iniciação da vida profissional do estudante, 

correspondendo à aplicação dos conhecimentos e competências adquiridas, acompanhadas 

de uma constante receptibilidade à aprendizagem, de forma a desenvolver as funções 

atribuídas de forma correcta e clara. 

 

No presente caso, o local escolhido para desenvolver o estágio curricular integrado no 

plano de estudos da Licenciatura em Contabilidade foi uma das agências do Banco 

Santander Totta, SA, na cidade da Guarda. 

 

Assim, o presente relatório pretende descrever as actividades desenvolvidas durante o 

período de estágio. A seguir à introdução seguem-se três capítulos, diferenciados mas 

interligados entre si, para a realização dos quais se recorreu, essencialmente, a fontes de 

informação internas do Banco Santander Totta. 

 

Deste modo, no capítulo 1 efectua-se um enquadramento histórico do Banco Santander 

Totta, reforçado pela apresentação dos factos mais relevantes da presença do Banco em 

Portugal. No mesmo capítulo, é apresentada a estrutura organizacional do Banco, em 

termos funcionais, para além dos valores corporativos e do seu modelo de negócio, 

passando pelas políticas de responsabilidade social corporativa, pelas áreas de negócio e 

pela relação com os Grupos de interesse. 
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No capítulo 2 referencia-se o Plano de estágio que foi protocolado entre a Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda (ESTG-IPG) e a instituição 

responsável pelo estágio, em concreto a agência do Banco Santander Totta na Guarda, com 

a consequente descrição das actividades a desenvolver. 

 

No capítulo 3 descrevem-se as actividades realizadas durante o período de estágio, as 

quais se desenvolveram em duas áreas operacionais diferenciadas, em concreto em 

front-office e em back-office. Previamente, são apresentados alguns dos produtos e serviços 

do Banco Santander Totta, para melhor se compreender o universo em que se desenrolou o 

estágio. 

 

A finalizar, apresenta-se uma breve conclusão, quer do estágio, quer do relatório 

elaborado, que pretende ser o corolário do trabalho realizado ao longo do período de 

estágio na agência do Banco Santander Totta na Guarda.   
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CAPÍTULO 1. O BANCO SANTANDER TOTTA 

 

1.1 Enquadramento Histórico 

 

A história do Banco Santander remonta ao dia 15 de Maio de 1857, quando a Rainha 

Isabel II assinou o Real Decreto que autorizou a sua constituição. Desde as suas origens, 

este banco esteve ligado ao exterior, nomeadamente ao comércio realizado no porto de 

Santander, no Norte de Espanha, e na América Latina
1
.  

 

Entre 1900 e 1919, o Banco Santander duplicou o valor do seu Balanço, tendo aumentado 

o capital social para dez milhões de pesetas (com registo de lucro no exercício de 1917) e a 

sua rentabilidade colocava-o acima da média das empresas de crédito espanholas. Durante 

os anos seguintes são fundados os três maiores bancos espanhóis, os quais, com o passar 

do tempo, foram integrados no Banco Santander, em concreto: o Banco  

Hispano-americano (em 1900), o Español de Crédito (em 1902) e o Central (em 1919). 

 

Em Fevereiro de 1920, Emilio Botín y López é nomeado primeiro presidente fixo do 

Banco de Santander. 

 

O período entre 1919 e 1939 foi crucial para o Banco Santander. Em 1923 foi transferida 

a sua sede social para o edifício do Paseo de Pereda, o banco fundou o Banco de 

Torrelavega e colocou em funcionamento uma rede de sucursais na província, a primeira 

das quais em El Astillero em 1923, e fora desta, em Espinosa de los Monteros, Lanestosa e 

Osorno em 1924. 

 

Em 1934, Emílio Botín Sanz de Sautuola y López foi nomeado director geral do Banco e 

em 1950 assumiu a presidência do mesmo, impulsionando um grande processo de 

                                                
1
De referir que a fonte de informação utilizada para o enquadramento histórico foi o site: 

http://www.santander.com/csgs/Satellite?accesibilidad=3&canal=CAccionistas&cid=1146205899430&em

pr=SANCorporativo&leng=pt_PT&pagename=SANCorporativo/Page/SC_ContenedorGeneral. 
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expansão por toda a Espanha, que culminou na década de 60 com a aquisição de um 

grande número de bancos locais. 

 

Em 1942 foi adquirida uma pequena entidade, o Banco de Ávila, que permitiu a instalação 

do Banco Santander em Madrid, que já nessa altura era capital financeira de Espanha. 

 

Em 1946 o Banco Santander adquiriu o seu velho rival na cidade de Santander, o Banco 

Mercantil. 

 

Em 1947 foi aberta a primeira agência de representação do Banco na América, em Havana 

(Cuba), à qual se seguiram outras na Argentina, México e Venezuela, e também um 

escritório em Londres. Em 1956 foi criado o Departamento Ibero-Americano do Banco. 

 

Ao celebrar 100 anos de existência, em 1957, o Banco de Santander tinha-se tornado na 

sétima mais importante entidade financeira de Espanha. 

 

Em 1960, Emilio Botín Sanz de Sautuola y Gracía de losRíos entra para o Conselho de 

Administração do Banco. Durante esse ano é adquirido o Banco del Hogar Argentino, 

sendo a primeira filial do Banco Santander na América Latina. Em 1965, foi criado o 

Banco Intercontinental Espanhol (Bankinter). 

 

Em 1967, Emilio Botín Sanz de Sautuola y Gracía de losRíos é nomeado director geral do 

Banco e em 1977 Conselheiro Delegado. 

 

Com a aquisição do First Nacional Bank de Porto Rico, em 1976, e do Banco Español-

Chile, em 1982, o Banco Santander torna-se o pioneiro da banca comercial na Ibero-

América. 

 

Em 1985 é constituído o Banco Santander de Negócios em Espanha, para desenvolver as 

actividades de banca de investimentos e de grandes clientes. 

 

Em 1986, à data presidente Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos, que até 

então era Vice-presidente e Conselheiro Delegado, é eleito para preencher a vaga criada 
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pela reforma do seu pai, após 36 anos à frente dos destinos do Banco. Os seus dois 

primeiros anos de presidência são dedicados a criar as bases para enfrentar o desafio da 

modernização e expansão do Banco. 

 

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

aquisição na Alemanha do CC-Bank, entidade com mais de três décadas de experiência no 

mercado do financiamento da aquisição de veículos. É adquirida também uma participação 

no Banco de Comércio e Indústria (BCI) em Portugal, e criada uma aliança estratégica 

com o Royal Bank of Scotland, em 1988. 

 

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 1994, a aquisição do Banco Español de Crédito (Banesto) converte-se num facto de 

grande transcendência para a história do Banco Santander, uma vez que lhe vai permitir 

situar-se no primeiro lugar do mercado espanhol. 

 

Em 1995, começa um segundo período de intensa expansão na América Latina, que 

permite que o negócio se desenvolva na Argentina, Brasil, Colômbia, México, Peru e 

Venezuela, enquanto em simultâneo é dado um novo impulso aos negócios já existentes no 

Chile, em Porto Rico e no Uruguai. 

 

Em Janeiro de 1999, o Banco Santander e o Banco de Chile (BCH) 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. 
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No ano de 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. Esta nova 

franquia de banca de consumo está presente em 12 países europeus (Espanha, Reino 

Unido, Portugal, Itália, Alemanha, Holanda, República Checa, Áustria, Hungria, Noruega e 

Suécia), nos Estados Unidos, através da Drive Finance e conseguiu chegar a acordo para 

iniciar a sua primeira operação na América Latina, especificamente no Chile. 

 

Em Abril de 2004, procedeu-se à transferência dos serviços centrais em Madrid para a 

nova sede corporativa, a cidade Santander, na qual trabalham cerca de 6800 profissionais.  

 

Em Novembro do mesmo ano, ocorre outro marco relevante, a incorporação no Grupo do 

Abbey, o sexto banco mais importante do Reino Unido. 

 

Em 2005, o Banco Santander obtém um acordo para aquisição de uma participação de 

19,8% do Sovereign Banck, o décimo oitavo banco mais importante dos Estados Unidos. 

 

Em 2006, o Banco Santander obtém resultados recordistas no valor de 7.596 milhões de 

euros, os melhores resultados registados por qualquer empresa espanhola, e impulsiona um 

forte investimento na banca, direccionado aos clientes e à melhoria da qualidade dos 

serviços. O plano “Queremos ser o seu banco” em Espanha e outras actividades 

empreendedoras em Portugal, no Abbey e na América são alguns dos exemplos deste 

esforço. 

 

Em 2007, o Banco Santander celebra o seu 150º aniversário, sendo o décimo segundo 

banco do mundo por capitalização bolsista, o sétimo em lucros e a entidade com a maior 

rede de distribuição retalhista do mundo ocidental (10.852 agências). O Banco Santander 

levou a cabo em consórcio com o Royal Bank of Scotland e o Fortis, a operação de compra 

do ABN Amro, com o qual se adjudicou o Banco Real no Brasil, duplicando, assim, a sua 

presença nesse país. 

 

Em 2008, o Banco Santander continuou a crescer, realizando importantes aquisições num 

mercado estratégico para o Banco, como é o Reino Unido. Assim, foram incorporados o 

Alliance & Leicester e o Bradford & Bingley, levando o Banco Santander a atingir o valor 
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de 1.300 agências no país e a converter-se no terceiro banco do Reino Unido por depósitos. 

Com 8.876 milhões de euros em lucros, o Banco Santander converteu-se no terceiro maior 

banco do mundo ao nível dos resultados. 

 

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

aquisição do Sovereign, que conta com 722 agências no nordeste dos EUA. 

 

Actualmente, a identidade visual do Banco Santander Totta é representada pelo símbolo 

corporativo de uma chama, pela cor vermelha e pela palavra “Santander Totta” tendo cada 

um deles um significado (Figura 1): 

 a chama transmite luz, transparência, calor e proximidade que representa o 

relacionamento do Banco Santander com o público; 

 a cor vermelha evoca energia, fortaleza, valentia e dinamismo, características estas 

associadas ao Grupo Santander pela sua história de êxito; 

 a palavra “Santander” simboliza a marca que se associa a uma história de êxito 

percorrido pelo Grupo, em que o branco simboliza a inocência, a pureza, a 

virgindade, a perfeição, a verdade e a sabedoria. 

 

Figura 1. Logótipo do Santander Totta 

 

Fonte: www.santandertotta.pt 
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1.2 Factos Históricos mais Relevantes da Presença em Portugal 

 

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

Banco de Comércio e Indústria
2
. 

 

Mais tarde, em 1993, a participação do Banco Santander no BCI tornou-se maioritária. 

Nesse mesmo ano foi criado o Banco Santander de Negócios Portugal, o qual, desde o seu 

ano de fundação, acumulou inúmeros prémios. Para além de distinguido pela revista 

Euromoney, durante 7 anos consecutivos, como melhor banco estrangeiro, o Santander de 

Negócios recebeu vários prémios nacionais e internacionais e foi capa da revista de 

negócios Exame. 

 

Em 1997, António Horta Osório passa a acumular a Presidência Executiva do Santander 

de Negócios com o então BCI. 

 

Um ano depois, em 1998,opera-se a mudança de imagem e de designação social do BCI 

para Banco Santander Portugal, seguindo-se a alteração dos princípios de gestão, através 

de uma maior coordenação entre as áreas comerciais dos bancos Santander Portugal e 

Santander de Negócios. 

 

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

de cerca de 10% do mercado português. Antecipando a conjuntura económica actual, o 

Banco lançou o «Plano Maestro» onde foi definida uma estratégia coerente para os três 

anos seguintes. Optou-se pelo foco no negócio bancário e definiram-se metas rigorosas nos 

domínios da gestão de custos e, posteriormente, no aumento das receitas, tendo sempre por 

base a qualidade de serviço.  

 

                                                
2
Para a síntese dos factos históricos mais relevantes da presença do Banco em Portugal recorreu-se ao site:  

http://web.santandertotta.pt/csgs/Satellite?pagename=SantanderTotta%2FGSInformacion/STotta_contened

orInformacionConImagen&cid=1127562866117&indiceMenu=10&idMenu=1127563003513&idNietoSec

undario=1127562854350&idBisnietoSecundario=4&idOpcionSel=1127563003513. 
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Desde então, para além de ter conseguido ganhar sempre os mais prestigiados prémios, o 

Santander foi o primeiro grupo financeiro em Portugal a obter a certificação global de 

qualidade segundo a norma NP EN ISO 9001: 2000
3
. Esta norma está baseada em oito 

princípios de gestão da qualidade:  

 Focalização no Cliente; 

 Liderança; 

 Envolvimento das pessoas; 

 Abordagem por processos; 

 Abordagem à gestão através de um Sistema (SGQ); 

 Melhoria contínua; 

 Abordagem à tomada de decisões baseada em factos; 

 Relações mutuamente benéficas com fornecedores (IPQ, 2001). 

 

No início de 2004 foi lançado um novo plano, o «+50», que estabelece como vector chave, 

até ao final de 2006, o aumento do número de clientes e das receitas. Simultaneamente, o 

Banco inicia uma profunda reorganização societária e jurídica. Todas as entidades 

bancárias que constituíam o Grupo em Portugal foram fundidas numa só, permitindo uma 

organização mais flexível, ágil e preparada para os novos desafios. Nasce, assim, o Banco 

Santander Totta. 

 

Em 2007, o Banco Santander Totta, com cerca de 1,8 milhões de clientes e 706 balcões 

espalhados por todo o País, detinha aproximadamente 12% de quota no sistema bancário 

português e era o terceiro banco em termos de Activo. Pelo sexto ano consecutivo, o Banco 

Santander Totta recebeu nesse ano o prémio de “Melhor Banco em Portugal” atribuído 

pela revista Euromoney e foi também considerado como a empresa estrangeira que mais 

riqueza gerava em Portugal pela revista Visão. 

 

Três anos volvidos, em 2010, o Banco Santander Totta detinha cerca de 2 milhões de 

clientes e 720 balcões distribuídos por todo o país, registando aproximadamente 12% de 

quota no sistema bancário português. Nesse ano obteve um Resultado Líquido de 437,7 

                                                
3
 Esta Norma especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade (SGQ). 
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milhões de euros, e excelentes rácios de eficiência e solidez financeira (Tier
4
 11,2% e Core 

Capital
5
 10,3%), afirmando-se como o banco de referência em Portugal.  

 

Ainda nesse ano, o Banco Santander Totta foi distinguido pela imprensa internacional e 

nacional, com os prémios “Melhor Banco em Portugal” pela Global Finance e Euromoney, 

e “Banco do Ano em Portugal” pela The Banker, “Melhor Grande Banco em Portugal; 

Grande Banco mais Sólido; Grande Banco mais Rentável” pela revista Exame. O Banco foi 

ainda distinguido com as menções “Certificação Entidade Familiarmente Responsável, 

Fundação mais Família” e “Melhor Contact Center do Sector Financeiro” no âmbito dos 

Prémios APCC 2010 e “Empresa Mais Familiarmente Responsável” pela Deloitte e AESE. 

 

 

1.3 Organigrama Funcional 

 

Uma entidade, ao agrupar um certo número de pessoas, com relações de dependência, que 

trabalham em conjunto para atingir um objectivo comum, exige a definição e atribuição de 

tarefas a cada um dos seus colaboradores. Assim, quanto mais numeroso for o grupo de 

trabalho mais premente se torna a criação de um organigrama (Tiago, 2010). 

 

Nestes termos, o Organigrama consiste na representação gráfica de uma entidade ou 

organização, que indica os seus elementos constitutivos e as relações existentes entre eles, 

ou seja, como estão dispostos os órgãos ou sectores, a hierarquia e as relações de 

comunicação existentes entre eles (Tiago, 2010). 

 

Por conseguinte, a Figura 2 apresenta o Organigrama Funcional do Grupo Santander Totta 

à data de Dezembro de 2010, destacando-se as funções de cada órgão Estatutário. 

 

  

                                                
4
 O capital Tier é uma medida central da saúde financeira de um banco, do ponto de vista de um regulador 

(Lima, 2011). 
5
 O capital Core consiste no capital social e nas reservas declaradas (Lima, 2011). 
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Figura 2. Organigrama Funcional do Grupo Santander Totta 

 
Fonte: Santander Totta (2011a: 6). 

 

Para operacionalizar a estrutura funcional, o Grupo Santander Totta organiza a sua 

actividade em Divisões, especificamente: 

 

 Auditoria Interna – esta divisão está encarregue de verificar a existência de 

satisfação de controlos e procedimentos para avaliar e atenuar os riscos no Grupo, 

em dependência directa do Conselho de Administração e sob a supervisão da 

Comissão de Auditoria e Cumprimento. No desenvolvimento das suas funções, a 

Divisão de Auditoria Interna cobre os seguintes riscos: 

o Riscos Financeiros/Contabilísticos; 

o Riscos de Crédito; 

o Riscos Operativos; 

o Riscos Tecnológicos. 
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 Comunicação e Estudos – esta divisão é responsável de Comunicação Corporativa 

do Grupo (Comunicação Interna e Externa), da Publicidade e Identidade 

Corporativa, da política de marca, da Responsabilidade Social Corporativa (RSC), 

do Serviço de Estudos e das Relações Institucionais de Grupo. Também realiza os 

estudos e análises económicas que necessitam as diversas unidades. A Divisão de 

Comunicação e Estudos é composta pelas seguintes áreas: 

o Comunicação Externa; 

o Comunicação Interna; 

o Serviço de Estudos; 

o Publicidade e Identidade Corporativa; 

o Planeamento da Comunicação; 

o Relações Institucionais e RSC. 

 

 Gestão Financeira e Relacionamento com Investidores – esta divisão desenvolve 

a função financeira no Grupo, elabora informação pública, analisa a concorrência e 

colabora no desenvolvimento de estratégias corporativas. A estrutura funcional da 

Divisão de Gestão Financeira e Relacionamento com Investidores é a seguinte: 

o Área de Gestão Financeira; 

o Departamento de relações com Investidores e Analistas; 

o Departamento de desenvolvimento corporativo; 

o Departamento de Análise Estratégico e Financeiro. 

 

 Intervenção Geral e Controle – ao nível da Intervenção Geral, elabora informação 

contabilística do Banco Matriz e Grupo Consolidado, gere a relação institucional 

com o Banco da Espanha e desenvolve normas para novos produtos. Ao nível do 

Controlo de Gestão, define os negócios, mede a rentabilidade multidimensional 

(centros, produtos, serviços e clientes), elabora os orçamentos e controla o seu 

cumprimento. O Management Information System (MIS) Global, coordena a nível 

corporativo as medidas e normas de Capital de Basilea II e é responsável pelo 

modelo de Controlo Interno do Grupo. 
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 Meios e Custos – esta divisão gere os recursos humanos e materiais, garante um 

suporte tecnológico adequado, de operação e de infra-estruturas e concebe e 

implementa políticas que assegurem a eficiência das despesas. A Divisão de Meios 

e Custos é composta pelas seguintes áreas: 

o Recursos Humanos; 

o Tecnologia; 

o Operações e Serviços; 

o Operações de Mercados; 

o Imóveis e Segurança; 

o Compras Globais; 

o Organização e Custos. 

 

 Riscos – esta divisão desenvolve e estabelece as estratégias corporativas de riscos, 

a fim de controlar os possíveis impactos de actividade económica no equilíbrio de 

Grupo. A estrutura funcional de Divisão de Riscos subdivide-se em: 

o Direcção Geral de Riscos: áreas de inteligência e controlo global: solvência, 

mercado, metodologia e governo; e áreas de execução e integração na 

gestão; 

o Direcção Geral de Gestão Integral e Controle Interno do Risco. 

 

 Secretaria-Geral e Assessoria – esta divisão exerce a Secretaria de Conselho, 

presta assessoria jurídico e fiscal a todas as Divisões e garante o cumprimento 

normativo e do sistema de prevenção a clientes e accionistas e a gestão global das 

marcas do Grupo. A Divisão de Secretaria-Geral e Assessoria está organizada da 

seguinte forma: 

o Área de Vice-secretaria Geral e Assessoria Jurídica; 

o Departamento de Cumprimento e Prevenção de Branqueamento de Capitais; 

o Área de Assessoramento Fiscal; 

o Área de Accionistas. 
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 Tecnologia (Chief Information Officer) – o Chief Information Officer (CIO) do 

Grupo é o responsável pelo desenvolvimento da estratégia corporativa de 

tecnologia em nível corporativo, pelo que: 

o Define as políticas e arquitecturas corporativas em infra-estruturas, redes e 

sistemas; 

o  Dirige a implantação do Modelo Corporativo de Gestão Tecnológica; 

o Gere o orçamento global de tecnologia; 

o Desenvolve os projectos corporativos: Management Information System 

(MIS), Novo Acordo de Capital de Basilea II (BIS II), Intranet/Internet 

Corporativas, riscos estandardizados, meios de pagamento e asset 

management; 

o Estabelece a estratégia corporativa das empresas de serviços tecnológicos 

do Grupo através do ISBAN, ALTEC e PRODUBAN. 

 

 

1.4 Valores Corporativos e Modelo de Negócio 

 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade de 2010 do Banco Santander Totta (Santander 

Totta, 2011b: 7), ao nível da sua visão: 

“o Santander é um grande Grupo financeiro internacional que procura dar uma 

rentabilidade crescente aos seus accionistas satisfazendo as necessidades 

financeiras dos seus clientes. Para isso conta com uma forte presença em 10 

mercados principais, que combina com políticas corporativas e capacidades 

globais”. 

 

O Banco Santander Totta (Santander Totta, 2011a), em linha com o Grupo Santander, 

rege-se pelos seguintes valores corporativos:  

 Dinamismo, relativo à iniciativa e agilidade para descobrir e explorar as 

oportunidades de negócio antes dos seus concorrentes e flexibilidade de adaptação 

às mudanças de mercado; 
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 Solidez, uma vez que a solidez de balanço e a prudência na gestão do risco são a 

melhor garantia da capacidade de crescimento e de gerar valor para os accionistas a 

longo prazo; 

 

 Liderança, correspondente à vocação de liderança em todos os mercados onde o 

banco está presente; contando com as melhores equipas e uma constante orientação 

para o cliente a para os resultados; 

 

 Inovação, já que se centra na procura permanente de produtos e serviços que 

cubram as novas necessidades dos clientes e permitam obter aumentos de 

rendibilidade superiores aos dos concorrentes; 

 

 Orientação comercial e qualidade de serviços, pois o cliente é o foco da 

estratégia. Aspirando a melhorar de forma contínua a captação, a satisfação e a 

vinculação dos clientes através de uma vasta oferta de produtos e serviços, e da 

melhor qualidade de serviço; 

 

 Ética e Sustentabilidade, na medida em que, para além do estrito cumprimento 

das leis, dos códigos de conduta e das normas internas, se exige a todos os 

profissionais do Santander que actuem com a máxima honestidade e transparência, 

baseando-se nos mais altos padrões éticos na relação com a sociedade e com o meio 

ambiente, colocando sempre os interesses do Grupo à frente da posição pessoal. 

 

Adicionalmente, o modelo empresarial do Banco Santander (Figura 3) está sustentado em 

cinco pilares básicos – gestão orientada para o cliente (orientação comercial), marca 

Santander
6
, gestão multi-local com visão global (diversificação geográfica), eficiência, 

qualidade do crédito (prudência de riscos) e disciplina de capital e solidez financeira – que 

são garantia de crescimento e rentabilidade sustentáveis para os seus accionistas. 

 

  

                                                
6
 Como refere Monteiro (2008):  

“Um produto pode ser copiado por um concorrente; uma marca é única. Um produto pode 

desaparecer (perder o seu valor) rapidamente; uma marca é eterna”. 
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Figura 3. Modelo Empresarial do Banco SantanderTotta 

 

Fonte: Santander Totta (2011b: 39). 

 

Em conformidade com o Relatório de Sustentabilidade de 2010 do Banco Santander Totta 

(Santander Totta, 2011b), os eixos de actuação do Banco centram-se em:  

 

 Orientação comercial, na medida em que o Santander é um banco eminentemente 

comercial. O centro do seu modelo de negócio são os seus clientes, aos quais o 

Banco oferece produtos e serviços de elevado valor acrescentado. A qualidade do 

atendimento é uma prioridade e a máxima satisfação dos seus clientes é o seu 

principal objectivo.  

 

 Marca Santander, que procura ser uma marca sustentável que reflecte o 

compromisso do Banco com o progresso económico das sociedades onde está 

presente. Como o Santander está consciente do impacte da sua actividade na 

Sociedade e Meio Ambiente, a marca Santander representa: 

o Liderança internacional e local, porque está situado entre as três primeiras 

entidades nos seus dez mercados de referência e graças a isso, mantém-se 

no TOP 10 da banca mundial por valorização bolsista nos últimos anos. 
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o Confiança e segurança, porque o Santander é um Banco seguro, forte e 

solvente, sendo esta uma das características que mais diferenciou o Banco 

durante a actual crise. 

o Proximidade ao cliente, pois é o Banco internacional com mais balcões no 

mundo (14.082). 

o Prestígio internacional, porque o Santander é uma marca global, com 

reconhecimento e prestígio em todo o mundo. Segundo a Brand Finance, o 

Santander é a terceira marca com mais valor do sector financeiro 

internacional. Para além disso, a InterBrand incluí o Santander no seu 

ranking das 100 TOP marcas do mundo. 

o Capacidade para atrair e reter os melhores profissionais, oferecendo as 

melhores oportunidades de desenvolvimento e realização. 

o Sustentabilidade, centrada no compromisso com a Comunidade, com foco 

no Ensino Superior, e aposta na protecção e conservação do Meio 

Ambiente. 

 

 Diversificação geográfica, ao estar presente em mais de 40 países, tendo a sua 

presença centrada em três áreas geográficas: Europa Continental, Reino Unido e 

América. O Santander possui uma distribuição geográfica equilibrada entre 

mercados maduros e mercados emergentes, visando uma gestão multi-local com 

visão global. Além disso, o desenvolvimento de áreas de negócio globais permite 

um rápido intercâmbio entre países e negócios de profissionais, melhores práticas, 

produtos e serviços. 

 

 Eficiência, ao ser um dos bancos internacionais mais eficientes do mundo. A chave 

está numa tecnologia de vanguarda ao serviço do negócio e numa marcada cultura 

de controlo de despesas. O Santander está a avançar na integração tecnológica e 

operacional em todas as suas unidades. No futuro, prevê-se que o Banco disponha 

de uma única plataforma tecnológica com a convergência entre Partenon (Europa) 

e a Altair (América Latina). Desta forma, o banco concentra todos os seus recursos 

no atendimento aos Clientes, melhorando processos e reestruturando as áreas de 

apoio.  
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 Prudência de riscos, pois a prudência nos riscos tem acompanhado o Banco 

Santander durante os seus mais de 150 anos de história. Toda a organização está 

envolvida na gestão dos riscos, desde as operações diárias nas agências até à 

direcção de topo. Entre os princípios empresariais de gestão de riscos destaca-se a 

independência da função de riscos relativamente ao negócio, sendo esses aspectos 

que marcam a diferença face à concorrência, o que é confirmado pelos dados: o 

Santander mantém níveis de morosidade e cobertura melhores do que a média do 

sector em todas as áreas geográficas em que opera. 

 

 Disciplina de capital e solidez financeira, uma vez que o Santander gere o seu 

capital com o objectivo de criar o máximo valor possível para os seus mais de 3 

milhões de accionistas. O Santander optou por se reforçar através do recurso aos 

seus accionistas, mantendo a natureza privada do seu capital. O Banco financia a 

maior parte dos créditos com depósitos de clientes, mantém um vasto acesso ao 

financiamento grossista e possui uma grande diversificação de instrumentos e 

mercados para obter liquidez. O Santander utiliza critérios estratégicos e 

financeiros muito rigorosos, claros e públicos, naqueles países ou mercados que 

conhece bem e que têm de pressupor um impacto positivo sobre o lucro por acção e 

ultrapassar as despesas de capital, pelo menos a partir do terceiro ano após a 

aquisição. 

 

 

1.5 Responsabilidade Social Corporativa 

Ao nível da responsabilidade social corporativa, o Banco Santander Totta tem: 

“como eixo prioritário da sua política de responsabilidade social a promoção do 

conhecimento e ensino, em especial nas universidades, uma vez que considera que 

este é o motor de desenvolvimento da sociedade. O Banco mantém também uma 

política activa nas áreas da solidariedade social e ambiente, sem esquecer a 

cultura e a promoção da saúde e do desporto, ciente que esta diversidade na 

intervenção é determinante para o aprofundamento da consciência social e 

corporativa dos actores económicos” (Santander Totta, 2011a: 11). 
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O compromisso com a sustentabilidade implica a integração de critérios éticos, sociais e 

ambientais na gestão, sendo fundamental um modelo de governo sólido com grande 

capacidade profissional, integridade e independência de critério e visão a longo prazo. 

Assim, graças a um modelo de negócio sustentável, baseado na diversificação geográfica, 

solidez comercial da rede de balcões, controlo de custos e prudência de riscos, o Banco 

Santander conseguiu manter-se, nos últimos quatro anos, como um dos principais bancos 

do mundo. 

 

O compromisso com a sustentabilidade é desenvolvido pelo Banco Santander Totta através 

de três pilares (Santander Totta, 2011b), em concreto: 

 

 Investimento no Ensino Superior, em que, acreditando que esta é a melhor forma 

de apoiar a ascensão social e económica dos países, foi criado o programa 

Santander Universidades, o qual em 2010 contava com a colaboração de 938 

universidades. Este é um programa único no mundo, ao permitir colocar em prática 

projectos destinados à internacionalização, inovação, investigação e transferência 

de conhecimentos. Dos 130 milhões de euros investidos em 2010 pelo Grupo 

Santander em projectos de Responsabilidade Social Corporativa, 100 milhões de 

euros destinaram-se ao ensino superior, mostrando assim ser este o esforço de 

maior destaque do Banco. 

 

 Apoio à envolvente, em particular a comunidade e a preservação do meio 

ambiente. O Grupo leva a cabo projectos de desenvolvimento adaptados às 

circunstâncias sociais e económicas das comunidades dos diferentes países onde 

está presente, bem como iniciativas de apoio ao meio ambiente. 

 

 Relações estáveis e duradouras com os Grupos de Interesse, sendo a 

transparência e a clareza elementos chave para manter as suas relações com os 

Grupos de Interesse, alcançando os objectivos a médio e longo prazo e apostando 

no crescimento sustentável. 
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Figura 4. Estrutura da Função de Sustentabilidade no Grupo Santander 

 

Fonte: Santander Totta (2011b: 12). 

 

Com o objectivo de integrar a sustentabilidade no modelo de negócios, o Grupo Santander 

conta com um comité de sustentabilidade que tem como função definir os planos 

estratégicos de Responsabilidade Social do Grupo e submete-los à aprovação do Conselho 

de Administração (Figura 4). No comité estão presentes áreas tão relevantes como a dos 

Recursos Humanos, Riscos ou Banca de Investimento e Grandes Clientes, e países como o 

Brasil, que mantém uma posição de liderança no âmbito da sustentabilidade (Santander 

Totta, 2011b). 

 

Em 2010, o comité aprovou seis importantes projectos corporativos estratégicos (Santander 

Totta, 2011b), que ascenderam a 5,8 milhões de euros e relacionados com: 

 Impulsionar a análise de risco social e ambiental nas operações de crédito, liderado 

pela divisão de riscos. 

 Plano de eficiência energética: plano a três anos para a redução do consumo 

eléctrico e as emissões de CO2 liderado pelo Santander Global Facilities. 

 Projecto corporativo de educação financeira: O objectivo é melhorar o 

conhecimento da sociedade em geral sobre aspectos básicos da economia e 

finanças. Como principal meio para difundir este conhecimento o Santander 
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utilizará a ampla rede de universidades que colaboram com o Santander 

Universidades. 

 Programa de voluntariado corporativo: o Banco Santander assinou um acordo com 

a Unicef como ponto de partida de Voluntários Santander Comprometidos, um 

programa de voluntariado corporativo que começará a desenvolver-se em Espanha, 

para depois estender-se a outros países. Através deste projecto, o Banco e os 

colaboradores que participem contribuem para a alfabetização de 15 000 crianças e 

jovens do estado de Oaxaca, no México. 

 A assinatura dos Princípios de investimento Socialmente Responsáveis pelo 

Santander Pensões em Espanha.  

 A aprovação da Política Corporativa de Direitos Humanos. Recolhe o compromisso 

do Banco em matérias de direitos humanos e em relação aos diferentes Grupos de 

Interesse. Esta política junta um conjunto de normas internas que regem o 

comportamento do Banco e dos seus colaboradores de acordo com os melhores 

critérios éticos, governo corporativo, meio ambiente e sociais.  

 

 

1.6 Áreas de Negócio 

Ao longo do tempo, o Santander Totta tem apostado numa estratégia centrada no cliente, 

centrando a sua acção comercial na captação e retenção de recursos, na renegociação de 

spreads do crédito, no controlo do crédito vencido e na dinamização das áreas de 

Empresas, Negócios e Premium. Para tal, o Banco vai lançando soluções no mercado, 

ajustando as taxas dos produtos de passivo ao contexto de mercado mantendo assim a 

competitividade da oferta na sua área de negócio (Santander Totta, 2011b). 

O Banco Santander Totta utiliza como meios de divulgação, não só do Banco mas também 

dos seus produtos e serviços, os media em TV, rádio e imprensa. Por exemplo, em 

Dezembro de 2010 foi efectuada uma campanha de captação de novas domiciliações de 

ordenados com a oferta de um brinde (Santander Totta, 2011a). 
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Tendo como objectivo captar clientes e gerar movimento nos balcões, o banco 

disponibiliza diversos Pack’s (emprego, poupança, casa, carro e filhos) incorporando 

vantagens financeiras atractivas em diversos produtos com foco em poupança e 

transaccionalidade. Os Meios de Pagamento são também formas de fidelização dos 

clientes, sendo criadas iniciativas para promover a utilização de cartões, cativando os 

clientes com ofertas e descontos para os que utilizem regularmente os cartões 

disponibilizados pelo Santander Totta. 

 

No que se refere ao crédito habitação, os níveis de produção são oscilantes reflectindo a 

deterioração das condições económicas em Portugal. Assim, no sentido de melhorar a 

situação do banco optou-se por uma estratégia de implementação de medidas de protecção 

do produto bancário, através de acções de vinculação de clientes e de uma maior exigência 

nas condições de cross-selling. Já o crédito ao consumo é marcado pela implementação de 

alterações que respondem às novas condições de mercado e se centram na optimização e 

simplificação de produtos. 

 

Tendo em vista o seu crescimento, o Santander Totta reforça as apostas no investimento 

em projectos de desenvolvimento sustentável e no apoio ao sistema educativo nacional 

dinamizando produtos dirigidos às áreas das energias renováveis, ensino universitário e 

educação em geral (Santander Totta, 2011b). Este crédito oferece também aos clientes do 

Banco benefícios e condições específicas e vantajosas. 

 

Em conformidade com as contas anuais de 2010, apesar da crise financeira na área de 

negócios, verificou-se um ligeiro crescimento do volume de negócio de 0,9%, uma ligeira 

retracção do crédito de -0,1% e uma variação positiva dos recursos de 3,2% (Santander 

Totta, 2011a). 

 

O segmento Premium tem reforçado o seu posicionamento na área de particulares do 

Banco, tendo-se verificado no último ano um crescimento de volume de negócio deste 

sector de cerca de 5%. Este segmento merece um grande foco pelo facto dos gestores 

utilizarem metodologias e ferramentas que lhes permitem estar aptos na resposta às 

necessidades dos seus clientes de forma rápida e eficiente, tendo sempre em conta o perfil 
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de investimento e necessidades financeiras, de modo a anteciparem as decisões de 

investimento. 

 

Para a Rede de Empresas têm vindo a ser adaptados planos comerciais estabelecidos à 

situação económica adversa. Assim sendo, a principal ênfase passa por aproveitar a 

estrutura de Balanço para uma contínua aposta no mercado das Empresas, mais 

concretamente das Pequenas e Médias Empresas (PME), mantendo um controlo apertado 

das situações de crédito em incumprimento. 

 

Relativamente às Grandes Empresas, o Banco Santander Totta tem reforçado o 

compromisso assumido junto dos grandes clientes. Ao longo do ano de 2010 foram criadas 

estratégias de rigor e de maior aproximação uma vez que se verificava um contexto 

macroeconómico adverso e instabilidade nos mercados. 

 

Também o canal de Promotores Externos e Mediadores Imobiliários mantêm como 

prioridade o reforço da proximidade junto dos principais parceiros, privilegiando acções de 

dinamização destes importantes sectores. Como forma de reforçar esta estratégia, o 

Santander Totta tem marcado presença nos principais eventos de mediação mobiliária e 

nas convenções nacionais dos principais parceiros do sector Imobiliário. 

 

Tendo em vista o seguimento e controle de resolução de incidentes, melhorando os tempos 

de resposta e satisfazendo as necessidades das empresas, o Santander Totta continua a 

investir, efectuando visitas aos principais clientes em conjunto com a área comercial, como 

forma de apoiar e fortalecer a relação comercial com as empresas. 

 

Os vários canais complementares disponibilizados pelo Banco Santander Totta são 

também estratégias para que aumente a satisfação dos clientes. A estratégia de  

Self-banking a nível da Rede Multibanco traduz-se na implementação de Automatic Teller 

Machine (ATM) em locais com elevado potencial de transaccionalidade, aumentando 

assim a utilização deste serviço. 
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Os canais internet, através do NetBanco Particulares e Empresas, têm igualmente 

verificado um crescimento do número de clientes utilizadores visto que o Banco lançou 

novas funcionalidades no serviço e houve uma melhoria na disponibilidade e performance 

dos sites. Em 2010, o Contact Center do Banco Santander Totta foi considerado o melhor 

serviço de Banca Telefónica de Portugal no sector financeiro
7
. 

 

Visto a conjuntura económica manter-se complexa, adoptando nas principais economias 

medidas rígidas para controlo dos défices públicos, verificou-se um reduzido crescimento 

da actividade económica e elevados níveis de desemprego. Neste contexto, prosseguiu-se 

uma estratégia na actividade internacional focada no reforço da proximidade com os 

clientes, transmitindo segurança e solidez do Grupo, tendo em mente a consolidação de 

oferta de serviços e soluções dirigidas aos residentes no estrangeiro que têm uma ligação 

com a rede comercial em Portugal. 

 

No que diz respeito à gestão de activos, o ano de 2010 foi caracterizado por uma grande 

instabilidade nos mercados financeiros. Contudo, todos os factores contribuem para uma 

forte aversão ao risco por parte dos investidores com impacto na procura de investimentos 

financeiros como os fundos de investimento. 

 

Apesar de se ter assinalado uma redução dos activos sob gestão, a Santander Asset 

Management terminou o ano de 2010 como a terceira maior sociedade gestora de Fundos 

de Investimento Mobiliário em Portugal. Para tal contribuiu a dinamização da gama de 

produtos com ênfase nos fundos de valor acrescentado para o cliente e o lançamento de 

novos fundos de investimento com baixo risco e com estratégias activas de investimento
8
. 

 

Relativamente ao crédito especializado, a actuação da Totta Crédito Especializado tem em 

conta vectores estratégicos, como uma forte aposta nos produtos de curto prazo e de apoio 

à tesouraria das empresas e com forte transaccionalidade associada em detrimento das 

operações a médio e longo prazo com outros riscos e prémios de liquidez associado; 

evolução do produto bancário e adequação dos spreads e comissões ao custo e risco das 

                                                
7
Segundo informação constante do sistema intranet do Banco. 

8
Idem. 
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operações; controle da estrutura de custos e melhorias dos processos e estruturas de apoio; 

e adequação dos processos de fusão com o Banco Santander Totta. 

 

A Totta Crédito Especializado dedica-se também ao apoio interno, em termos da formação 

de elementos das redes comerciais e na divulgação de boas práticas, dando igual atenção à 

melhoria da qualidade do serviço às redes comerciais e clientes, redefinindo estruturas, 

procedimentos e processos. 

 

Em suma, num enquadramento difícil e complexo que será de grande exigência para a 

gestão bancária, o Banco Santander Totta tem em vista manter uma estratégia assente no 

modelo de banca comercial focado nos clientes, tendo como principal prioridade futura um 

aumento dos depósitos e uma estabilização dos níveis de crédito
9
. 

 

 

1.7 Relação com os Grupos de Interesse 

 

A transparência e a clareza são elementos chave para o Banco Santander Totta manter 

relações com os seus Grupos de Interesse ou stakeholders, alcançando os objectivos a 

médio e longo prazo e apostando no crescimento sustentável. Segundo o Relatório de 

Sustentabilidade de 2010 (Santander Totta, 2011b), esses Grupos de Interesse são: 

 

 Accionistas, procurando sempre a maior rentabilidade com a máxima transparência 

informativa, mediante canais de diálogo contínuos e fluidos e fomentando a 

participação na acção do Grupo. 

 

 Clientes, disponibilizando-lhes os melhores produtos e serviços com inovação 

constante e com especial atenção aos produtos social e ambientalmente 

responsáveis. 

 

 Colaboradores, com políticas de formação e desenvolvimento que fomentam a 

igualdade de oportunidades e a conciliação entre a vida pessoal e profissional. 

                                                
9
Ibidem. 
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 Fornecedores, promovendo a transparência nas adjudicações e relações baseadas 

no respeito mútuo. 

 

A dinamização da relação com os accionistas é conseguida com acções como: criação do 

Gabinete Accionista em Portugal; realização da Assembleia-Geral; existência do Fórum do 

Accionista (18.190 assistentes em Dezembro de 2010) e do Correio do Accionista (173.260 

accionistas subscritos em Dezembro de 2010); e elaboração de Relatórios Trimestrais e 

Anuais (Santander Totta, 2011b). 

 

Por seu lado, a relação com os clientes é mantida através da existência de 716 balcões em 

Portugal; realização periódica de inquéritos e estudos de satisfação; sistema de recepção e 

acompanhamento de reclamações; linhas de atendimento ao cliente; e pela NetBanco 

Particulares e Empresas (Santander Totta, 2011b). 

 

Quanto aos colaboradores, a sua cooperação consegue-se através da existência do 

Santander Hoje (Intranet Corporativa); Portal de Directores; Intranets Locais; Ideias com 

Valor (caixa de sugestões); Comunicados Internos e Revista Ideias; e Convenções e 

Reuniões periódicas (Santander Totta, 2011b). No âmbito da proximidade com os seus 

colaboradores, o Banco foi a primeira empresa em Portugal a obter a certificação de 

Empresa Familiarmente Responsável (EFR), uma distinção que atesta a consistência da 

linha de actuação que tem vindo a ser seguida em matéria de conciliação entre a vida 

profissional e a vida pessoal e que reforça o objectivo de sermos um empregador de 

referência em Portugal. Este reconhecimento foi atribuído pela Fundación Más Família, 

após avaliação independente realizada pela auditora Deloitte e pela entidade de certificação 

de qualidade SGS ICS Portugal (Santander Totta, 2011b). 

 

Por último, os fornecedores vêem a sua relação com o Banco reforçada através da 

existência do Portal do Fornecedor e do Correio de Sugestões (Santander Totta, 2011b). 

Adicionalmente, o Banco Santander Totta promoveu em 23 de Junho de 2010o «I Fórum 

de Fornecedores Santander Totta», com o objectivo de informar de forma transparente os 

seus fornecedores sobre o actual modelo de Gestão Integral do Gasto vigente no Grupo 

Santander.  
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1.8 Dimensão do Negócio 

 

O Banco Santander combina políticas corporativas e divisões comuns com implementação 

local nos países nos quais opera, tirando partido das sinergias e desvantagens competitivas 

numa escala internacional (Lima, 2011). O Santander é um Grupo com forte presença na 

banca comercial em Espanha, Portugal, Reino Unido, Alemanha, Brasil, México, Chile, 

Argentina e Estados Unidos da América (EUA), tendo registado em 2010
10

: 

 42.328 milhões de euros de capitalização bolsista; 

 8.876 milhões de euros de lucro atribuído ordinário; 

 75% dos lucros ordinários são provenientes da banca comercial; 

 78% do lucro ordinário provem do banco comercial 

 90 milhões de clientes, mais de 14.000 agências, mais de 170.000 empregados e 

mais de 3 milhões de accionistas. 

 

Neste sentido, o Grupo Santander concentra a sua actividade a nível geográfico nas 

seguintes áreas:  

 

 Europa Continental - esta área engloba toda a banca retalhista, a gestão de 

activos, os seguros e a banca de investimento, desenvolvidos na Europa 

Continental. As principais unidades são:  

o a Rede de Sucursais do Santander em Espanha; 

o o Banesto; 

o o Santander Consumer Finance, em que a Alemanha é a unidade que mais 

contribui para o negócio de financiamento ao consumo; 

o o Santander Totta. 

 

 Reino Unido - este está focado sobretudo na banca retalhista, o Santander UK é o 

terceiro maior banco do mundo em depósitos. 

 

                                                
10

Segundo informação constante do sistema intranet do Banco. 
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 América Latina -esta área engloba os bancos subsidiários da América Latina, 

sobretudo no Brasil, México, Chile e Argentina. Além disso, o Santander tem 

subsidiárias em Porto Rico, Colômbia e Uruguai. 

 

 EUA -o banco baseia a sua actividade sobretudo na banca retalhista da sua área, 

através do Sovereign Bank. 

 

Ao nível do tipo de negócios, o Santander conta com negócios globais que operam de 

forma integrados com os bancos comerciais locais, como por exemplo: 

 Banca Comercial; 

 Banca de Investimento Global; 

 Gestão de Activos e Seguros; 

 Banca Privada Global. 

 

Segundo Neves (2010), uma avaliação feita aos bancos nacionais permitiu concluir que o 

Banco Santander Totta foi considerado o banco mais sólido, mais rentável e que mais 

cresceu em 2009. 
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CAPÍTULO 2. PLANO DE ESTÁGIO 

 

Antes de iniciar o período de estágio foi elaborado pelo Gerente do balcão Guarda-Bonfim 

do Banco Santander Totta, Dr. Artur Bidarra, o plano das actividades a desenvolver 

durante o mesmo, em concreto: 

 

 Contacto com a Intranet do Grupo; 

 

 Contacto com a Base-clientes do Banco; 

 

 Processos operativos; 

 

 Em operativos: 

o Criação de clientes; 

o Abertura de contas; 

o Manuseamento de produtos – Cross-Selling; 

o Produtos e serviços financeiros; 

 

 Comercial: 

o Produtos; 

o Campanhas; 

 

 Administrativos: 

o Vários. 

 

O balcão Guarda-Bonfim do Banco Santander Totta apresenta a estrutura funcional 

constante da Figura 5. A agência Guarda-Bonfim, com o código 0244, situa-se na cidade 

da Guarda e está localizada numa zona periférica próxima do centro da cidade. Esta 

agência é a mais antiga da cidade da Guarda, existindo há dezanove anos. 
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Figura 5. Estrutura Funcional do Balcão Guarda-Bonfim 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme o organigrama apresentado na Figura 5, a agência Guarda-Bonfim conta com 

uma equipa de seis colaboradores disponíveis para receber e auxiliar os clientes. A equipa 

representa um forte espírito de grupo, mostrando diariamente o que é o trabalho em equipa. 

 

À semelhança do Banco Santander Totta, esta agência tem como prioridade a satisfação do 

cliente, reunindo a equipa que a compõem esforços para desempenhar as suas tarefas da 

melhor forma para que o cliente fique satisfeito e aumente a relação com a agência e o 

Banco. 

 

A cada elemento da agência compete uma função diferente, especificamente: 

 

 Gerente – dirige em conjunto com o subgerente a organização da agência, sendo 

também sua função definir as estratégias e planos de negócios e responder por toda 

a actividade comercial do balcão na área comercial, quer seja de particulares, quer 

seja de empresas; 

 

Gerente 
Artur Bidarra 

Subgerente 
António Baptista 

Gestor Particulares 
Teresa Pina 

Gestor 
Particulares 
Ana Pinto 

Assistente 
Caixa 

Paulo Marques 

Assistente 
Comercial 

António Aires 
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 Subgerente – dirige, controla e organiza os aspectos logísticos da agência, bem 

como gere os fluxos de clientes do balcão, promove e incentiva a polivalência e a 

rotatividade da equipa de trabalho, de forma a garantir a melhoria da produtividade, 

eficiência e serviço prestado ao cliente. 

 

 Gestor de Particulares – tem a seu cargo a gestão de clientes em carteira, 

prestando um nível de serviço de acordo com os standarts, desenvolvendo a sua 

vinculação e rentabilidade. Este procura comercializar todos os produtos de activo e 

passivo e campanhas específicas que o Banco lança. 

 

 Assistente de Caixa (tesoureiro) – assegura o serviço de recebimentos e 

pagamentos. 

 

 Assistente Comercial – para além do trabalho específico de assegurar o serviço de 

recebimentos e pagamentos, a função do assistente comercial é similar ao de gestor 

de particulares, ao procurar comercializar todos os produtos do activo e passivo. 

Contudo, o assistente comercial não possui carteira de clientes. 

 

Adicionalmente, em todas as agências bancárias existem duas áreas operacionais com 

funções diferentes: o front-office; e o back-office. O front-office está directamente 

relacionado com o atendimento ao balcão, sendo neste local que os clientes são recebidos e 

comercializados os produtos e serviços da instituição, em concreto: abertura, rectificação e 

encerramento de contas; depósitos; levantamentos; transferências; poupanças; créditos; 

requisições de cartões e cheques; adesão ao NetBanco; e esclarecimento de dúvidas de 

clientes. O back-office respeita a todo o trabalho administrativo que é iniciado no  

front-office. 
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CAPÍTULO 3. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

3.1 Enquadramento 

 

Com a realização do estágio possibilita-se um primeiro contacto com o mercado de 

trabalho, com vista à consolidação dos conhecimentos e competências adquiridas ao longo 

do curso de Contabilidade. Assim, os primeiros dias de estágio foram essencialmente de 

observação e integração na equipa e no local de trabalho, bem como no funcionamento 

geral da instituição bancária. 

 

Neste sentido, observar o trabalho realizado pelos outros colaboradores do Banco foi 

essencial para ter uma noção da forma como devia abordar os clientes e como é feita a 

comercialização dos produtos. De facto, o essencial para se ser um bom profissional na 

área comercial está presente na forma como se comunica com os clientes. 

 

O «Livro Branco da Qualidade» do Banco Santander Totta (Santander Totta, 2011c) e 

algumas pagelas informativas, que foram disponibilizados pelo gerente de balcão, também 

foram ferramentas que me ajudaram a desenvolver as actividades durante o período de 

estágio, uma vez que nelas é explicado como nos devemos comportar como bons 

profissionais. 

 

O sistema informático utilizado actualmente pelo Banco Santander tem o nome de 

Parténon, embora ainda se trabalhe com ferramentas do Sintra que é o terminal financeiro 

antigo. O terminal financeiro é o principal utensílio de trabalho dos colaboradores, visto 

que é uma ferramenta essencial para estes realizem qualquer tipo de acção no âmbito da 

actividade da instituição. 
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Cada colaborador tem um USER e uma PASSWORD pessoal para acesso ao sistema 

informático e terminal financeiro. A mim foi-me também atribuído um USER e uma 

PASSWORD para que pudesse desempenhar as tarefas que me eram propostas, permitindo-

me também explorar o sistema informático e assim ter acesso aos produtos e serviços 

comercializados pelo Banco. 

 

Diariamente, ao acederem ao sistema informático, os colaboradores têm acesso ao «Jornal 

do Dia», este é um jornal interno de formato electrónico que auxilia os colaboradores, no 

âmbito comercial, na orientação das campanhas em vigor, informando-os acerca de novos 

produtos e alertando-os para os que estão em fase terminal de comercialização. 

 

 

3.2 Produtos e Serviços 

 

Com a finalidade de captação de recursos, pensando sempre na satisfação do cliente, o 

Banco Santander Totta oferece um vasto leque de produtos e serviços garantindo um 

acompanhamento por parte do gestor, aconselhando sobre os produtos e serviços que 

melhor se ajustam às suas exigências. 

 

A) Contas 

Quando um cliente se dirige a um balcão do Banco Santander Totta com a intenção de 

abrir uma conta é necessário que o colaborador perceba qual a que se adapta ao perfil do 

mesmo. Assim: 

 

 Conta Depósito à Ordem - a abertura de uma conta de Depósitos à Ordem (DO) é 

essencial para quem pretende ter uma relação com o Banco, uma vez que é através 

dela que o cliente tem acesso a todos os produtos e serviços disponibilizados pelo 

mesmo. No Banco Santander Totta a constituição de uma conta DO pode ser 

efectuada em euros ou em moeda estrangeira e pode ser constituída por Clientes 

Particulares Residentes, Emigrantes e Não Residentes. 
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Qualquer cliente que tenha intenção em constituir uma conta DO tem que fornecer 

ao banco alguns documentos que provem a sua identidade, nomeadamente: 

 Documento de identificação pessoal e Número de Identificação Fiscal (NIF), 

sendo aceite Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte ou Cartão de 

Cidadão, desde que tenha fotografia, nome completo e assinatura do cliente; 

 Comprovativo de morada, sendo aceite qualquer documento oficial onde conste 

o nome e a morada completa do cliente; 

 Comprovativo de Profissão e Entidade Patronal, sendo aceite um recibo de 

vencimento e uma declaração emitida pela própria Entidade Patronal. 

 

 Conta Fácil - esta conta tem um conjunto de características muito próprias que 

apenas disponibilizam aos clientes usufruírem dos serviços mínimos, podendo 

apenas movimentar dinheiro num balcão ou através de um cartão de débito. 

 

 Conta Mesada – esta conta encontra-se subdividida em «Conta a Crescer», 

destinada a crianças dos 0 aos 13 anos, e «Já Ká Konta», destinada a jovens dos 14 

aos 20 anos. Em qualquer uma destas contas os menores são representados pelos 

seus pais ou tutores, sendo que a partir do momento em que atinjam a maioridade 

podem ser eles próprios a movimentar a conta. 

 

 Super Conta Estudantes Universitário - tal como o nome indica esta conta é 

direccionada aos estudantes universitários e está normalmente associada a 

promoções ou ofertas destinado a este mesmo segmento. 

 

 Conta Accionista - esta conta apenas é disponibilizada aos accionistas do banco 

que sejam titulares de pelo menos 100 acções do Banco Santander depositadas no 

Santander Totta. 

 

 Super Conta Ordenado - para um titular aderir a esta conta basta que domicilie o 

seu vencimento no BST, ou seja, o cliente tem que transferir ou depositar na sua 

conta bancária e de uma forma regular o valor recebido a título de trabalho prestado 

ou até mesmo o valor recebido relativo a reforma ou pensão. 
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 Super Conta Global - ao acederem a esta conta os clientes têm acesso a um 

serviço global à medida dos seus interesses e expectativas, ou seja, têm isenção de 

despesas de manutenção, transferências nacionais gratuitas, oferta da primeira 

anuidade de cartões, oferta de duas operações de bolsa por mês e ainda ofertas 

relacionadas com vários seguros. 

 

 Super Conta Residentes no Estrangeiro - esta conta é destinada aos clientes que 

residem no estrangeiro e que querem deixar seguras as suas contas em Portugal. 

 

 Conta de Rendimento e Poupança – o Banco Santander Totta oferece aos seus 

clientes soluções de rendimento e poupança, em concreto: 

 Super Poupança Ídolos II - esta é uma conta de rendimento e poupança destinada 

à acumulação de poupanças, uma vez que o cliente pode reforça-la efectuando 

entregas mensais. Sendo uma conta de rendimento tem-lhe associado um juro 

pago mensalmente ao cliente podendo este optar pela sua incorporação no 

capital ou pelo seu crédito na conta DO. Tem ainda uma outra vantagem para o 

cliente, sendo que pode ser mobilizada antecipadamente sem penalização de 

juros. 

 Plano Poupança Triunfo - este produto é um Plano Poupança Reforma (PPR) 

que oferece uma rentabilidade com capital garantido. Este plano permite ao 

titular efectuar uma entrega única ou entregas periódicas programadas por quem 

a subscreve. 

 

 Conta Depósito a Prazo – o Banco Santander Totta dispõe de uma grande 

variedade de Depósitos a Prazo (DP). Estas aplicações são classificadas como 

sendo produtos sem risco, com prazos flexíveis e que oferecem remunerações com 

taxas garantidas. Face à existência de uma vasta variedade de DP, o cliente, com a 

ajuda do gestor, escolhe qual o que melhor lhe convém, pois cada um dos DP 

detém características distintas e de fácil adaptação ao perfil de cada cliente e ao 

montante a aplicar. Os fundos ficam imobilizados durante um determinado período 
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de tempo. Decorrido esse tempo a quantia é restituída ao cliente, sendo-lhe 

acrescido o montante respeitante ao juro. 

 

Caso o cliente pretenda, existem DP que têm a possibilidade de resgate antecipado, 

contudo esse resgate vai penalizar os juros, não recebendo o cliente o montante 

respeitante ao juro. 

 

B) Cartões 

Na medida em que, cada vez mais o dinheiro de plástico está a ocupar o lugar das notas e 

moedas como meio de pagamento, um cartão bancário é, por isso, um meio de pagamento 

electrónico, que permite efectuar pagamentos de forma segura, rápida, eficaz e económica. 

Para tal, cada cartão possui um código secreto para segurança do seu titular. 

 

Face a esta realidade, o Banco Santander Totta proporciona aos seus clientes um conjunto 

diverso de cartões que se adaptam às necessidades de cada um, podendo ser de débito ou 

de crédito: 

 

 Cartão de débito
11

 - o cartão de débito é atribuído a um cliente após a abertura de 

uma conta DO. Este cartão permite movimentar essa mesma conta consoante o 

capital disponível na mesma.Com o cartão de débito o seu titular pode efectuar 

depósitos de notas e cheques na Máquina de Depósitos Rápidos (MDR), efectuar 

levantamentos de numerário, transferências, consultar o saldo e movimentos da 

conta, efectuar pagamentos de serviços ou compras em ATM, entre outras 

operações, ou efectuar pagamentos de bens e serviços em estabelecimentos 

comerciais. 

 

 Cartões de Crédito
12

- o cartão de crédito tem as mesmas funções do cartão de 

débito, no entanto este permite pagamentos a crédito, ou seja, concede ao seu titular 

o direito ao financiamento de despesas dentro de um Plafond, sendo este um limite 

de crédito pré-estabelecido entre o titular e o banco. Este financiamento é 

                                                
11

 No Anexo 1 são indicados os cartões de débito existentes no Banco ao dispor dos clientes, sendo que cada 

um se adapta às necessidades e perfil de cada cliente 
12

 No Anexo 2 são mencionados os cartões de crédito existentes no Banco, sendo que cada um deles se 

adapta também ao perfil de cada cliente. 
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geralmente de curto prazo e tem-lhe associado cobrança de juros. Estes cartões 

estão habitualmente associados a ofertas e campanhas promocionais. 

 

 Cartões Premium
13

- existem ainda os cartões premium, que são atribuídos aos 

clientes que realizam um maior volume de negócios no Banco, os quais são 

intitulados de Clientes Premium. 

 

C) Cheques 

O cheque é um instrumento de pagamento que o cliente tem ao seu dispor (Anexo 4). Para 

poder utilizar este tipo de pagamento, o cliente tem de requisitar os cheques num balcão do 

Banco Santander Totta, numa MDR ou através do NetBanco. 

 

D) Crédito 

A concessão de crédito é uma operação em que uma instituição financeira empresta fundos 

a um cliente assumindo este o compromisso de bom cumprimento das condições 

contratadas, comprometendo-se a reembolsar à instituição os fundos disponibilizados 

acrescidos dos respectivos juros e comissões em data acordada entre as duas partes. 

 

A decisão de concessão de crédito comporta sempre a análise individualizada da situação 

do cliente e do risco da operação. Na avaliação a que procede, e em função dos elementos 

disponibilizados pelo cliente e outros de que por ventura tenha conhecimento, a entidade 

financiadora tem em atenção a utilidade da operação para o cliente, a sua eventual inserção 

na actividade desenvolvida e a taxa de esforço que para ele representa. 

 

Neste âmbito, o Banco Santander Totta coloca ao dispor dos seus clientes uma vasta gama 

de soluções de crédito, sendo concedido em função do perfil do cliente e do motivo do 

pedido de crédito. Em concreto: 

 

 Crédito Habitação - apresentando o Banco Santander Totta uma vasta gama de 

créditos, há que perceber qual se enquadra melhor no perfil do cliente que o 

solicita, atendendo à aplicação pretendida por este. O crédito habitação pode ser 

                                                
13

 Estes são os cartões que estão mencionados no Anexo 3. 
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utilizado para diversos fins, desde aquisição, construção ou realização de obras em 

aquisição própria permanente, secundária ou para arrendamento, bem como para 

aquisição de terrenos com vista a construção de habitação própria. Sendo a 

concessão deste tipo de crédito solicitado para quantias elevadas e para períodos de 

reembolso distantes, verifica-se que o mesmo é um processo demorado visto que a 

análise do cliente tem que ser detalhada e cuidada. 

 

 Crédito Pessoal - o crédito pessoal Santander Totta permite aos seus clientes a 

concretização dos seus projectos. Este crédito é solicitado com fins diversos sendo 

utilizado para aquisição de bens de consumo, férias e viagens de sonho, compra de 

mobiliário, formação e educação, saúde, aquisição de equipamentos informáticos e 

electrónicos, entre outros. Embora também tenha que haver uma análise do 

proponente ao crédito, sendo a concessão deste tipo de crédito solicitada para 

quantias não elevadas e por períodos de curto prazo, é um processo que apresenta 

uma maior rapidez e facilidade na atribuição do financiamento. 

 

E) Seguros 

Os seguros comercializados pelo Banco Santander Totta, de acordo com o slogan “Proteja 

o que é mais importante na sua vida”, são produtos que proporcionam uma protecção 

abrangente face a situações imprevistas e que possam via a comprometer a segurança e a 

estabilidade financeira. 

 

 Protecção Vida - “Proteja o futuro dos seus filhos”. O Plano Vida é um seguro de 

vida disponibilizado pelo Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de 

Vida, SA e comercializado pelo Banco Santander Totta, SA. O Banco Santander 

Totta tem ao dispor dos seus clientes uma gama de seguros de vida que servem de 

protecção a eventuais contratempos, podendo estes encarar a vida com mais 

segurança e maior tranquilidade. Cada plano adapta-se a cada cliente dependendo 

das suas necessidades e do seu perfil: 

 Plano Vida - prevê as seguintes coberturas: Morte; Invalidez Absoluta; e 

Definitiva; 
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 Plano Protecção - oferece protecção em caso de: Morte; Invalidez Total; e 

Permanente ≥ 66%; 

 Plano Protecção Plus - oferece protecção extra: Morte; Invalidez Total e 

Permanente ≥ 66%; e Doenças Graves. 

 

 Protecção Saúde - “Proteja o seu bem-estar”. O Valor Saúde é um seguro de 

saúde disponibilizado pela AXA Portugal, Companhia de Seguros, SA e 

comercializado pelo Banco Santander Totta, SA. Sendo fundamental assegurar o 

acesso a uma excelente prestação de cuidados de saúde, o Banco Santander Totta 

tem ao dispor dos seus clientes o seguro Valor Saúde que permite aceder a um 

leque alargado de serviços e prestadores de cuidados de saúde em Portugal. 

 

 Protecção Ordenado - “Proteja-se de um futuro incerto”. O Plano Protecção 

Ordenado é um seguro disponibilizado pelo Santander Totta Seguros, Companhia 

de Seguros de Vida, SA e comercializado pelo Banco Santander Totta, SA. 

Sabendo que o emprego é importante para a vida, bem como o bem-estar que 

representa para os clientes e seu agregado familiar foi criado o Plano Protecção 

Ordenado. Este é um seguro de vida que cobre a morte, a incapacidade temporária 

absoluta para os trabalhadores por conta própria e o desemprego involuntário para 

trabalhadores por conta de outrem. 

 

F) Canais complementares 

O Banco Santander Totta disponibiliza aos seus clientes canais complementares para que 

possam efectuar operações no seu banco sem se deslocarem a um balcão. 

 

 Serviço de Documentos Digitais - o Serviço de Documentos Digitais é um serviço 

que permite aos clientes do banco receber os seus extractos consolidados e/ou 

extractos de cartões em formato digital. O cliente pode consultar o documento no 

NetBanco e/ou recebê-lo no e-mail. Este serviço foi criado a pensar na natureza 

pois um cliente que solicite este serviço está a contribuir para a diminuição da 

emissão de papel. 
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 Mobile Banking – o Mobile Banking é um serviço disponível para clientes 

particulares permitindo-lhes aceder ao banco sempre que quiserem.Com um PDA 

ou qualquer dispositivo móvel equipado com WAP 1.1 o cliente pode consultar os 

saldos e movimentos das suas contas, efectuar transferências, pagamentos de 

serviços, requisitar cheques, entre outros. 

 

 NetAlertas- o serviço NetAlertas tem por lema “O seu banco a todas as horas no 

seu e-mail e no seu telemóvel”.É um serviço muito prático uma vez que sendo 

aderido por um cliente este recebe no seu e-mail ou telemóvel uma mensagem a 

avisá-lo dos movimentos efectuados na conta, sendo a débito ou a crédito, assim 

como o saldo actual da conta. 

 

 NetBanco Particulares – o NetBanco particulares é um serviço de home banking 

do Banco Santander Totta na Internet. Trata-se de uma área reservada aos clientes 

particulares que residem em Portugal e no resto do mundo na qual podem efectuar a 

maioria das operações bancárias com a máxima comodidade, sem o cliente ter que 

se deslocar a um balcão. Este é um serviço que apresenta inúmeras vantagens para 

o cliente dado que é de utilização gratuita, várias operações são de custo inferior às 

realizadas no balcão, o cliente ganha tempo, visto que não tem que aguardar em 

filas de espera e é um serviço seguro pois utiliza mecanismos de segurança dos 

mais sofisticados do mercado.Com acesso ao NetBanco o cliente pode consultar as 

suas contas, os seus empréstimos, efectuar transferências, e muito mais, sempre que 

quiser bastando ter ao seu dispor um computador com ligação à Internet. 

 

 NetBanco Empresas - oNetBanco Empresas é uma plataforma de Banca 

Electrónica com elevado nível de funcionalidade através do qual as empresas 

podem efectuar a maioria das operações diárias que compreendem a gestão diária 

das suas contas, a qualquer hora e em qualquer lugar. 

 

 SuperLinha – a SuperLinha é um serviço de Banca Telefónica que permite aos 

clientes acederem às suas contas no banco com toda a comodidade e segurança, 

bem como obter informações sobre os produtos e serviços do Banco Santander 

Totta. Caso o cliente necessite efectuar alguma operação no seu banco mas o 



Relatório de Estagio 

 

 
© Daniela Alpendre (2011) 

51 

mesmo já se encontra fora do horário de expediente, não necessita esperar pelo dia 

seguinte, uma solução é a SuperLinha, pois este serviço está disponível 365 dias 

por ano, 24 horas por dia. 

 

 

3.3 Actividades Desenvolvidas em Front-Office 

 

Como anteriormente se comentou, as actividades em front-office relacionam-se com: 

abertura, rectificação e encerramento de contas; depósitos; levantamentos; transferências; 

poupanças; créditos; requisições de cartões e cheques; adesão ao NetBanco; e 

esclarecimento de dúvidas de clientes. Assim, apresentam-se de seguida algumas das 

actividades mais frequentes desenvolvidas em front-office. 

 

A) Atendimento do cliente no balcão 

Na relação com os clientes o colaborador deve adoptar uma conduta profissional 

transparente, imparcial, honesta e diligente, orientada por elevados princípios éticos e em 

conformidade com os princípios e valores corporativos do Grupo. Na recepção do cliente 

no balcão deve ser praticada uma correcta assessoria sendo essencial que o colaborador 

mostre simpatia e competência. 

 

Um cliente que se dirige ao balcão pode pretender inúmeras coisas, por exemplo abrir uma 

conta, constituir um depósito, efectuar uma transferência, obter informação acerca de um 

produto ou serviço ou até mesmo adquiri-lo, ou um cliente menos contente poderá 

pretender constituir uma reclamação. Em qualquer um dos casos o cliente deve ser 

recebido com serenidade para que lhe seja demonstrada a sua importância para a 

instituição e qualquer problema que surja será solucionado com a maior rapidez e melhor 

solução possível. 

 

O colaborador deve prestar atenção no cliente para que procure conhecer as suas 

necessidades e, mediante o nível de compreensão do cliente, deve utilizar uma linguagem 

cuidada de modo a proporcionar informação completa do produto para uma fácil 

compreensão do cliente. 
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B) Abertura de contas DO e Manutenção de intervenientes nas contas 

A abertura de uma conta DO é essencial para quem pretende ter uma relação com o Banco, 

uma vez que é a partir dela que tudo se processa com o cliente. O primeiro passo para 

abertura de conta é verificar se o titular está criado no sistema, ou seja é necessário 

verificar se o interessado já é cliente do banco. Se o titular estiver criado é necessário 

efectuar actualização de dados, caso não esteja criado é necessário criá-lo. Criar um titular 

consiste na inserção dos dados pessoais do interessado no sistema informático. 

 

Após abertura da conta DO, o cliente poderá beneficiar dos variadíssimos produtos e 

serviços disponibilizados pelo Banco. É exigido a qualquer titular de conta os documentos 

de identificação. No caso de titular singular é necessário: 

 Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão; 

 Número de Identificação Fiscal; 

 Comprovativo de Morada; 

 Comprovativo de Profissão e Entidade Patronal. 

 

No caso de titular colectivo é solicitado, para além dos documentos de identificação do 

representante legal: 

 Documento de Escritura Pública e Certidão do Registo Comercial; 

 Declaração de Início de Actividade Económica; 

 Número de Identificação de Pessoa Colectiva. 

 

A manutenção de intervenientes de uma conta é o processo efectuado na alteração de 

titulares de uma conta, que pode ser adicionar, retirar ou substituir titulares de uma conta. 

Tanto na abertura de conta DO como na manutenção de intervenientes de uma conta após 

efectuado o processo no sistema informático são impressos os documentos para que 

possam ser assinados por todos os titulares finalizando assim a celebração do contrato 

entre o cliente e o banco. Posteriormente, a assinatura do cliente servirá para verificação da 

veracidade da mesma servindo como comprovação ao efectuar determinadas operações. 
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Os documentos do processo que os titulares devem preencher são os seguintes: 

 Ficha de Assinaturas; 

 Ficha de cliente - Pessoa Particular (Anexo 5); 

 Condições Gerais – Cliente Particular (Anexo 6); 

 Ficha de Produtos e Serviços (Anexo 7); 

 Condições Especiais de Produtos e Serviços (Anexo 8); 

 Ficha de Informação Normalizada (Anexo 9). 

 

C) Comercialização e abertura de contas DP  

As contas DP diferem das contas DO, na medida em que as primeiras têm sempre um juro 

associado e os fundos ficam imobilizados durante um período de tempo, decorrido esse 

tempo a quantia é restituída ao depositante sendo-lhe acrescido o montante respeitante ao 

juro contratado. Caso o cliente o pretenda, pode resgatar o depósito antecipadamente, 

sendo muitas vezes penalizado por essa antecipação. 

 

Muitas vezes a estratégia utilizada para comercializar os produtos é contactar os clientes 

via telefone, de forma a dar-lhes conhecimento da existência do mesmo, mencionar a taxa 

de juro, que por vezes é o que os cativa, e convidá-los a visitarem o balcão para lhes 

prestar melhores esclarecimentos e para que possam constituir o depósito. 

 

Depois de o cliente assinar os documentos para a formalização do depósito é necessário 

proceder à abertura da conta no sistema informático, tarefa essa que muitas vezes era 

desempenhada por mim. 

 

A comercialização destes produtos foi uma das actividades mais gratificantes, pois foi 

possível perceber qual o verdadeiro sentido e dificuldade em negociar e conhecer os prós e 

contras que lhes estão associados, o que fez com que ganhasse confiança a nível 

profissional e comunicacional. 
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D) Comercialização de cartões 

Quando se processa à abertura de uma conta DO tenta-se logo proceder à associação de um 

cartão de débito ou crédito consoante o perfil dos clientes. Para tal, o atendimento ao 

público é um momento fulcral para a colocação de cartões associados às contas, pois cabe 

aos colaboradores do banco a divulgação e comercialização de cartões junto dos clientes. 

 

Os cartões de débito são os mais solicitados uma vez que permitem movimentar apenas o 

capital disponível na conta à ordem. Enquanto, os cartões de crédito são de colocação mais 

difícil junto dos clientes uma vez que lhes está associado um plafond, ou seja, é-lhe 

atribuído um limite de capital emprestado pelo banco que é pago posteriormente pelo 

cliente. 

 

Durante o período de estágio surgiram campanhas de cartões de crédito que tinham 

associadas ofertas para os clientes mediante a utilização desses cartões; ofertas estas que 

cativam os clientes a adquirir os cartões. Por exemplo, surgiu o Cartão Ferrari que oferece 

aos clientes peças de vestuário da marca Ferrari mediante a utilização do cartão, surgiu 

também uma campanha associada ao Cartão Light que consiste na oferta de vales de 

desconto em estadias em “Hotéis Vila Galé” também mediante a utilização do cartão. 

 

Um cliente receptivo de aderir a um cartão deve assinar um documento de proposta de 

adesão. Depois de analisada e aprovada a proposta de adesão ao cartão é então efectuado o 

registo no terminal financeiro. Por vezes, cabia-me a mim a tarefa do registo dos cartões. 

 

Quando o cliente recebe o cartão no seu domicílio este carece de uma activação, a qual 

pode ser efectuada no Banco através do preenchimento de um documento que é assinado 

pelo titular do cartão, servindo como autorização de activação, e posteriormente é 

efectuado o processo no terminal financeiro ficando assim o cartão apto a ser utilizado pelo 

cliente. 

 

  



Relatório de Estagio 

 

 
© Daniela Alpendre (2011) 

55 

E) Colocação de canais complementares 

Os canais complementares são serviços que não acarretam qualquer custo para os clientes e 

apresentam vantagens para os mesmos. O serviço proposto aos clientes é a adesão ao 

NetBanco. Para o cliente aceder a este serviço é necessário assinar um impresso onde lhe é 

atribuído um nome de utilizador e um código de acesso. 

 

Depois de registado o serviço no terminal financeiro o cliente pode consultar os saldos ou 

movimentos das suas contas, consultar o Número de Identificação Bancária (NIB) e 

International Bank Account Number (IBAN), efectuar transferências, requisitar e activar 

cheques, activar cartões, entre outras operações com facilidade, rapidez e segurança, sem 

ter que se deslocar ao banco bastando aceder a um computador ligado à internet. 

 

Havia clientes que solicitavam ajuda na primeira utilização do serviço para que os ajudasse 

a efectuar algumas consultas, bem como na alteração dos códigos de acesso para uma 

melhor memorização. 

 

F) Auxilio na utilização dos equipamentos automáticos 

A agência Guarda-Bonfim disponibiliza aos seus clientes duas máquinas automáticas, uma 

ATM conhecida como Multibanco e uma MDR que é uma máquina de depósitos rápidos. 

 

Todos os clientes que possuam um cartão do Banco podem utilizar qualquer um dos 

equipamentos para efectuar várias operações, desde levantamentos, depósitos de notas e 

cheques, sendo o crédito efectuado imediatamente na conta à ordem, para além de efectuar 

pagamentos de serviços e compras, requisição de cheques, transferências, entre outras. 

Estas operações são de baixos custos e rápidas, evitando espera em filas. 

 

Quando, por vezes, a fila de espera para atendimento na caixa era densa, prestava auxílio 

ao Assistente de Caixa. Com um cartão que dispõe o Banco era possível ajudar os clientes 

que apenas vinham ao Santander Totta para depositar notas ou cheques, efectuando as 

operações na MDR, ou quando os clientes pretendiam depositar moedas fazia um depósito 

manual que posteriormente era registado pelo Assistente de Caixa. 
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Apesar de estes equipamentos serem de fácil utilização, há clientes que têm receio de a 

utilizar sem o auxílio de um colaborador, pelo que várias vezes auxiliei clientes que 

solicitavam apoio. Era muito gratificante para mim prestar esta ajuda pois para além de 

estar a efectuar o meu trabalho sentia-me útil, ajudando quem tinha mais dificuldades. 

 

 

3.4 Actividades Desenvolvidas em Back-Office 

 

Em back-office foram realizadas outro tipo de tarefas, na área mais organizativa e de 

atendimento personalizado tais como: atendimento telefónico; arquivo; e envio de 

correspondência. 

 

A) Atendimento e contacto telefónico 

O atendimento telefónico correspondeu ao primeiro contacto com os clientes da agência 

Guarda-Bonfim do Banco Santander Totta. Ao atender o telefone o colaborador deve 

identificar-se e identificar a agência e solicitar ao cliente que se identifique caso este não o 

faça, com vista a conseguir uma maior proximidade. 

 

Sendo o telefone um meio de comunicação bastante utilizado entre o cliente e o Banco, e 

vice-versa, o colaborador deve mostrar disponibilidade sendo o mais claro e conciso 

possível no esclarecimento de qualquer assunto, mostrando simpatia e respeito pelo cliente. 

 

Por vezes, as oportunidades de negócio surgem através de um simples telefonema. 

Diariamente são contactados clientes e são-lhes propostas aquisições de produtos e 

serviços do Banco. Tal como aos outros colaboradores do Banco, também a mim me coube 

a tarefa de contactar clientes para venda de produtos. 

 

Durante o período de estágio surgiram no Banco campanhas que consistiam em, através 

dos adultos, angariar clientes que fossem crianças ou jovens e incentivá-los a abrir uma 

conta. Estas campanhas tinham como atracção a oferta de um brinde consoante o montante 

de abertura de conta. 
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Como eu não conhecia os clientes, foi-me fornecida uma lista de potenciais clientes que 

tinham filhos ou outros familiares que tinham perfil para esta campanha e eu efectuei os 

contactos. Foi gratificante desempenhar esta tarefa, pois houve alguma receptibilidade por 

parte dos clientes, tendo-se alguns dirigindo ao Banco para efectuar o que lhes tinha sido 

proposto. 

 

B) Envio de correspondência 

O Banco Santander Totta dispõe de dois tipos de correspondência: 

 Correspondência interna, que consiste no correio enviado e recepcionado entre as 

várias entidades do Banco; 

 Correspondência externa, que consiste no correio recebido e destinado a clientes. 

Esta correspondência serve por vezes para alertar os clientes acerca dos 

incumprimentos com o Banco, para que estes possam ser regularizados de forma a 

prevenir um agravamento da situação. 

 

C) Envio de Remedy 

“Remedy” é um canal de comunicação utilizado pelos colaboradores do Banco através da 

intranet. É um tipo de e-mail enviado para um determinado departamento, dependendo do 

assunto a tratar, que permite aos colaboradores obter respostas e soluções com rapidez para 

responder a problemas e questões levantadas. 

 

D) Formalização de processos de crédito 

Os processos de crédito à habitação são processos muito complexos e que demoram um 

alargado tempo de elaboração, pois é necessária muita documentação de suporte. 

 

Nos processos com os quais tive contacto, a minha tarefa consistiu em preencher e 

organizar os documentos e verificar se havia algum deles em falta, para que o mesmo fosse 

solicitado aos clientes. Após os documentos organizados é necessário criar o processo no 

terminal financeiro inserindo os dados dos proponentes e os valores associados ao crédito, 

para posteriormente serem encaminhados para a comissão de crédito, onde é analisado o 

processo e mediante a análise é aprovado ou recusado. 
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E) Arquivo 

O arquivo é o local onde a instituição preserva os documentos resultantes da actividade do 

Banco. Os documentos são arquivados por ordem de datas e consoante a tipologia de 

documentos, permitindo que a sua consulta posterior seja feita de forma rápida e eficaz. 

 

F) Verificação de documentos enviados para o COA 

O Centro de Operações Administrativas (COA) é o departamento do Banco Santander 

Totta para onde, diariamente, após horas de expediente, são enviados os documentos 

relativos às actividades realizadas durante o dia, para serem processadas e efectuadas as 

devidas transferências. 

 

A minha tarefa nesta área operacional era, no dia seguinte ao envio dos documentos, 

verificar, conta a conta, se as operações já estavam realizadas, bem como verificar se as 

transferências e mobilizações de fundos estavam efectuadas. 

 

G) Reunião semanal 

Todas as segundas-feiras, após as horas de expediente, todos os colaboradores se reuniam 

com o Gerente de Balcão. Nessa reunião era feita uma análise da semana que tinha findado 

para ver os aspectos bons e menos bons, para que estes últimos pudessem ser corrigidos. 

Adicionalmente, era também planeada a semana seguinte, com vista a que fossem 

cumpridos os objectivos a que os colaboradores se propunham. 

 

Como colaboradora do Banco durante o tempo de estágio fui convidada a participar nestas 

reuniões, nas quais também me eram atribuídas tarefas para ajudar no cumprimento dos 

objectivos definidos pela agência. 
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CONCLUSÃO 

 

O estágio não é apenas uma formalidade para cumprir o plano curricular. Ele é uma das 

etapas mais importantes para obter o grau de licenciatura, uma vez que proporciona uma 

experiência no mercado de trabalho, ajudando a crescer a nível profissional e pessoal, 

justificando o verdadeiro sentido da palavra responsabilidade. 

 

O estágio curricular realizado na Agência Guarda-Bonfim, na cidade da Guarda, do Banco 

Santander Totta e a elaboração do presente relatório foram experiências enriquecedoras, 

pois houve a oportunidade de pôr em prática alguns dos conhecimentos e competências 

adquiridas durante os anos curriculares de estudo. 

 

Ao longo dos três meses de estágio surgiram algumas dúvidas, visto que foi a primeira vez 

que exerci funções no sector bancário. Contudo, a vontade de aprender, aliada a uma 

equipa sempre disposta a ajudar-me no desempenho das tarefas que me tinham sido 

propostas, fez com que superasse sempre as dificuldades que foram surgindo. 

 

Assim, com o presente relatório concluo uma etapa importante da minha vida, a frequência 

da Licenciatura em Contabilidade, a qual me permitirá ultrapassar os obstáculos que 

futuramente irão surgindo ao longo do meu percurso profissional. 
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Cartões de Débito 

 
Cartão Novo 

Classic 

Cartão de Débito não 

Personalizado 

Cartão de Débito 

Recarregável 

 

   

Validade 3 Anos 
3 Meses a 1 Ano, impressa 

no próprio Cartão 

3 Meses a 2 Anos, 

impressa no próprio Cartão 

Renovação 
Automática com 

manutenção de PIN. 

Automática pelo Novo 

Classic 

O Cartão Recarregável não 

é renovável, nem 

substituível. 

Anuidade 9,50€ Gratuita n.a. 

Movimentação 

Pagamento de compras 

em comerciantes 

aderentes às Redes Visa 

Electron e Multibanco; 

Levantamento de 

numerário em ATM; 

Pagamento de Serviços; 

Diversas operações 

disponibilizadas em 

ATM. 

Pagamento de compras em 

comerciantes aderentes às 

Redes Visa Electron e 

Multibanco; 

Levantamento de numerário 

em ATM; 

Pagamento de Serviços; 

Diversas operações 

disponibilizadas em ATM. 

Pagamento de compras em 

comerciantes aderentes às 

Redes Visa Electron e 

Multibanco; 

Levantamento de 

numerário em ATM; 

Pagamento de Serviços; 

Diversas operações 

disponibilizadas em ATM. 

Pacote de 

Seguros 

Cobertura de assaltos em 

ATM 
n.a. n.a. 

Outras 

Características 

Possibilidade de tornar o 

Cartão único no mundo 

com personalização 

própria; 

Possibilidade de 

atribuição de um 

Descoberto Autorizado 

em DO ou de atribuição 

de um limite de crédito. 

Para a sua movimentação, é 

indispensável a abertura de 

uma Conta Depósitos à 

Ordem. 

Para a sua movimentação, 

é indispensável a abertura 

de uma Conta 

Recarregável 025; 

Cartão com imagem 

temática a seleccionar pelo 

Cliente entre os temas à 

escolha. 
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Cartões de Débito Jovem 

 
Cartão Novo Classic 

Universitários 
Cartão de Débito Já KáKonta 

 

  
Validade 3 Anos 3 Anos 

Renovação Automática com manutenção de PIN. Renovável automaticamente 

Anuidade Gratuita 3,50€ 

Movimentação 

Pagamento de compras em 

comerciantes aderentes às Redes 

MasterCard Internacional e 

Multibanco; 

Levantamento de numerário em ATM 

das Redes MasterCard Internacional e 

Multibanco; 

Operações disponibilizadas em ATM 

da Rede Multibanco; 

Operações de Baixo Valor. 

Pagamento de compras em 

comerciantes aderentes às Redes 

MasterCard Internacional e 

Multibanco; 

Levantamento de numerário em 

ATM das Redes MasterCard 

Internacional e Multibanco; 

Operações disponibilizadas em ATM 

da Rede Multibanco; 

Operações de Baixo Valor. 

Pacote de 

Seguros 
Cobertura de assaltos em ATM n.a. 

Outras 

Características 

Possibilidade de disponibilização de 

um Descoberto Autorizado em DO; 

Personalização da imagem do Cartão. 

Personalização da imagem do Cartão. 
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Cartões de Crédito 

 Cartão de Crédito Light Cartão de Crédito Ferrari 

 

  

Renovação 
Automática após 3 anos de validade; 

Manutenção de PIN. 

Automática após 3 anos de validade; 

Manutenção de PIN. 

Anuidade 

1º Ano: Gratuita; 

16,50€ ou Gratuita se a facturação 

for ≥ 1.200€/ano 

1º Ano: 30€ com devolução após a 

primeira utilização; 

Seguintes: 65€ 

TAN 

Taxa bonificada de 16,2% desde que 

não exista incumprimento; 

TAN Base de 24% 

24% 

Opções de 

Pagamento 

Fecho de extracto em data à escolha; 

Pagamentos parciais de 5%, 15%, 

25%, 50%, 75% ou 100% do saldo 

em dívida com um mínimo de 25€; 

Prestações fixas até 60 Meses com 

Mínimo de 25€. 

Fecho de extracto em data à escolha; 

 

Pagamentos parciais de 5%, 15%, 

25%, 50%, 75% do saldo em dívida 

com o mínimo de 25€, ou 100%. 

Pacote de 

Seguros 

Seguro de assaltos em ATM: 200€ 

(Máximo 600€/ano); 

 

Seguro por uso fraudulento: 5.000€ 

Acidentes pessoais em viagem; 

Acidentes pessoais – Utilização do 

Cartão; 

Assistência em viagem (Pessoas, 

Veículos e Ocupantes); 

Responsabilidade Civil – Vida 

Privada; 

Assistência Técnica ao Domicílio; 

Assistência Médico Sanitária no Lar. 

Outras 

Características 

Pagamento de Serviços a Crédito; 

Alertas SMS (Clientes NetB@anco) 

Condições preferenciais em compras 

na loja online da Ferrari em 

www.store.ferrari.com; 
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Cartões de Crédito 

 Cartão de Crédito 

Titanium 

Cartão de Crédito 

Classic 

Cartão de Crédito 

Não Personalizado 

 

   

Renovação 

Automática após 3 anos de 

validade; 

Manutenção de PIN. 

Automática após 3 anos de 

validade; 

Manutenção de PIN. 

Manual feita em 

exclusivo pelo COA; 

Validade 3 meses. 

Anuidade 

1º Ano: Gratuita; 

30€ ou Gratuita se efectuar 

compras ou levantamentos 

a crédito num valor 

mínimo de 1.500€ por ano. 

25€ Gratuita 

TAN 22,20% 24% 24% 

Opções de 

Pagamento 

Fecho de extracto em data 

à escolha; 

Pagamentos parciais de 

5%, 15%, 25%, 50%, 75% 

ou 100% do saldo em 

dívida com o mínimo de 

25€. 

Fecho de extracto em data à 

escolha; 

Pagamentos parciais de 5%, 

15%, 25%, 50%, 75% ou 

100% do saldo em dívida 

com mínimo de 10€. 

Fecho de extracto em 

data à escolha; 

Pagamentos parciais de 

5%, 15%, 30%, 50%, 

75% ou 100% do saldo 

em dívida com mínimo 

de 10€. 

Pacote de 

Seguros 

Seguro de Roubo/Extravio 

de Cartão; 

Seguro de Roubo - 

Dinheiro levantado em 

ATM e Roubo/Extravio de 

Carteira Pessoal; 

Seguro protecção às 

compras; 

Seguro acidentes pessoais; 

Seguro assistência em 

viagem. 

Acidentes Pessoais em 

Viagem; 

 

Acidentes Pessoais – 

Utilização do Cartão; 

 

Responsabilidade Civil – 

Vida Privada; 

 

Utilização fraudulenta. 

Seguro de assalto em 

ATM: 200€ (Máximo 

600€ por ano) 

Outras 

Características 

Acesso ao Cartão Titanium 

Online. 

Possibilidade de tornar o 

cartão único no mundo com 

personalização própria. 

Utilização nacional 

electrónica; 

Limite de Crédito de 

500€; 
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Cartões de Crédito 

 Cartão de Crédito Gold 

 

 

 Rede Visa Rede Mastercard 

Renovação Automática após 3 anos de validade com manutenção de PIN 

Anuidade 65€ 75€ 

TAN 24% 

Opções de 

Pagamento 

Fecho de extracto em data à escolha; 

Pagamentos parciais de 5%, 15%, 30%, 50%, 75% ou 100% do saldo em 

dívida com mínimo de 10€. 

Pacote de 

seguros 

Acidentes Pessoais em Viagem; 

Responsabilidade Civil – Vida 

Privada; 

Riscos Multiplos; 

Bagagem; 

Assistência em viagem; 

Assistência ao domicilio; 

Assistência Médico-Sanitária no Lar; 

Complemento de Assistência em 

Viagem; 

Utilização Fraudulenta. 

Acidentes Pessoais em Viagem; 

Responsabilidade Civil – Vida 

Privada; 

Assistência em viagem; 

Assistência Técnica ao domicilio; 

Assistência Médico-Sanitária no Lar; 

Protecção às compras; 

Utilização Fraudulenta; 

Seguro de Saúde. 
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Cartões de Crédito Desconto 

 Cartão de Crédito Desconto Cartão de Crédito 10.10 TSI 

 

  

Renovação 
Automática após 3 anos de validade; 

Manutenção de PIN. 

Automática após 3 anos de validade; 

Manutenção de PIN. 

Anuidade 

1º Ano: Gratuita; 

30€ ou isento, sempre que no anterior à 

sua cobrança sejam efectuadas compras 

e/ou levantamentos a crédito >600€. 

35€ em duas vezes = 17,50€ por 

semestre 

TAN 19,8% 21% 

Opções de 

Pagamento 

Fecho de extracto ao dia 15 de cada mês 

e pagamento a dia 5; 

A opção de pagamento standard é de 5% 

do saldo mensal em dívida, com o 

mínimo de 25€. O Cliente poderá ainda 

optar pelo pagamento parcial de 10%, 

15%, 20%, 25% ou 50%, com o mínimo 

de 25€, ou pagamento de 100% do saldo 

mensal em dívida. 

Fecho de extracto ao dia 15 de cada mês 

e pagamento a dia 5; 

 

Pagamentos parciais de 5%, 15%, 25%, 

50%, 75% ou 100% do saldo em dívida 

com um mínimo de 10€. 

Pacote de 

Seguros 

Protecção ao Crédito; 

 

Roubo/Extravio de Cartão. 

Assistência em Viagem a Pessoas; 

Assistência em Viagem a Veículos e 

Ocupantes; 

Utilização fraudulenta. 

Outras 

Características 

Ao aderir ao Cartão 5%, o cliente recebe 

também, se quiser, o Cartão de Débito 

Dia-a-dia, totalmente gratuito. 

Reembolso de 10% dos pagamentos de 

combustível, até 10€ por extracto 

mensal, com um limite de 120€ por ano; 

Reembolso de 10% dos pagamentos de 

portagens Via Verde (classes 1 e 2), até 

10€ por extracto mensal, com um limite 

de 120€ por ano. 

O valor das compras efectuadas com o 

Cartão e escrituradas na Conta-Cartão 

em cada extracto mensal, excluindo os 

pagamentos de combustível e portagens 

Via Verde, deve ser igual ou superior a 

200€. 
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Cartões de Crédito 

 Cartão de Crédito Platinum Business Negócios 

 

  

Renovação Automática após 1 ano de validade Automática após 1 ano de validade 

Anuidade 80€ 

50€ 

Gratuita se associada à Super Conta 

Negócios e facturação anual, a 

crédito, igual ou superior a 7.500€ 

TAN 9% Euribor a 6 meses + 3% 

Opções de 

Pagamento 

Fecho de extracto ao dia 15 de cada 

mês e pagamento dia 5; 

Pagamentos parciais de 5%; 15%; 

25%; 50%; 75% ou 100% do saldo em 

dívida com mínimo de 50€ 

Fecho de extracto ao dia 15 de cada 

mês e pagamento dia 5; 

Pagamentos parciais de 5%; 15%; 

25%; 50%; 75% ou 100% do saldo 

em dívida com mínimo de 10€ 

Pacote de 

Seguros 

Acidentes Pessoais em Viagem; 

Bagagem; 

Responsabilidade Civil – Vida 

Privada; 

Assistência em viagem; 

Assistência Técnica ao domicilio; 

Assistência Médico-Sanitária no Lar; 

Protecção às compras; 

Utilização Fraudulenta; 

Seguro de Saúde. 

Roubo/Extravio de Cartão; 

 

Cobertura de Assalto em ATM; 

 

Uso Fraudulento/Contrafacção. 

Outras 

Características 

Parceria com Europcar, Prosegur 

Alertas SMS 

Parceria com Europcar, Prosegur e 

Vila Galé; 

O Cartão é personalizado com o 

nome da Empresa e nome do 

Portador. 
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Cartões Premium 

 
Cartão Novo 

ClassicPremium 

Cartão de Crédito Gold 

Premium 

Cartão de Crédito 

PremiumTravel 

 

   

Renovação 

Automática após 3 anos de 

validade com manutenção 

de PIN  

Automática após 3 anos de 

validade com manutenção de 

PIN 

Automática após 3 anos 

de validade com 

manutenção de PIN 

Anuidade 

9,50€ 

Isento da anuidade se o 

valor de compras 

efectuadas no ano anterior 

à cobrança for igual ou 

superior a 600€. 

65€ 

1º ano: Gratuita; 

65€ em duas vezes 

(32,50€ por semestre) 

TAN n.a. 24% 15% 

Opções de 

Pagamento 
n.a. 

Fecho de extracto em data à 

escolha; 

Pagamentos parciais de 5%; 

15%; 25%; 50%; 75% ou 

100% do saldo em dívida 

com mínimo de 25€. 

Fecho de extracto ao dia 

15 de cada mês e 

pagamento dia 5; 

Pagamentos parciais de 

5%; 15%; 25%; 50%; 

75% ou 100% do saldo 

em dívida com mínimo 

de 25€. 

Pacote de 

Seguros 

Cobertura de assalto em 

ATM 

Acidentes Pessoais em 

Viagem; 

Responsabilidade Civil; 

Assistência em viagem; 

Assistência Técnica ao 

domicilio; 

Assistência Médico-

Sanitária no Lar; 

Utilização Fraudulenta. 

Acidentes em Viagem; 

Bagagem; 

Assistência ao Veiculo e 

ocupante; 

Responsabilidade Civil; 

Outras 

Características 

Possibilidade de tornar o 

cartão único com 

personalização própria; 

Possibilidade de atribuição 

de um Descoberto 

Autorizado em DO ou de 

atribuição de um limite de 

crédito. 

Parceria com Europcar: 20% 

de desconto 

Parceria com Europcar: 

20% de desconto 
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Anexo 5. 

Ficha de cliente - Pessoa Particular 
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Anexo 6. 

Condições Gerais – Cliente Particular 
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Anexo 7. 

Ficha de Informação Normalizada  
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Anexo 8. 

Ficha de Produtos e Serviços  
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Condições Especiais de Produtos e Serviços 


