Nota de Imprensa
Revista Global Finance distingue Santander Totta como o “Melhor
Banco de Trade Finance em Portugal”


A atribuição deste Prémio reflecte o esforço que o Banco tem vindo a fazer para
construir uma área de negócio internacional orientada para um apoio profissional às
empresas portuguesas.



Foram seleccionados os melhores serviços de Trade Finance a nível mundial, tendo
por base critérios como o volume transaccionado, o âmbito de cobertura global, o
serviço ao cliente, a competitividade do preçário e as inovações tecnológicas.

Lisboa, 23 de Janeiro de 2015 – A revista norte-americana Global Finance distinguiu o
Banco Santander Totta como o “Melhor Banco de Trade Finance em Portugal”, no âmbito
dos “The World’s Best Trade Finance Banks”.
A atribuição deste Prémio reflecte o esforço que o Banco tem vindo a fazer para construir
uma área de negócio internacional verdadeiramente orientada para um apoio profissional às
empresas portuguesas. Neste sentido, além de uma ampla reorganização interna de suporte
à dinâmica de negócio, o Santander tem vindo a criar uma proposta de valor no negócio
internacional que é reconhecido pelas empresas.
Os editores da Global Finance seleccionaram os bancos que prestam o melhor serviço de Trade
Finance em 84 países, tendo contado com o input de analistas do sector, gestores de empresas
e especialistas em tecnologias de informação. De entre os principais critérios de selecção
destacam-se o volume transaccionado, o âmbito de cobertura global, o serviço ao cliente, a
competitividade do preçário e as inovações tecnológicas. Realizou-se ainda um inquérito a
um conjunto de leitores da revista.

Segundo o editor da revista, Joseph D. Giarraputo, "enquanto os responsáveis de trade
finance se ajustam aos novos regulamentos e ao seu impacto no balanço dos bancos, está
a gerar-se um efeito significativo no negócio de trade finance – em que, especialmente nos
mercados emergentes se verifica um gap entre a procura e a oferta.
A Global Finance, fundada em 1987, é uma publicação norte-americana de referência na
área da banca e dos mercados financeiros internacionais, tendo uma circulação mensal de
mais de 50.000 exemplares e leitores em 180 países. A revista tem uma experiência de 27
anos nos mercados financeiros de 192 países, e dirige os seus conteúdos a 8000 gestores
de carteiras de investimento internacionais, que representam 80% dos activos mundiais sob
gestão. A Global Finance tem a sede em Nova Iorque, e escritórios em Londres e Milão.

