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Prémios Exame 2016 
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• A eleição resulta de um estudo da Informa D&B e da Deloitte, que avaliou os 

indicadores e rácios das instituições financeiras em Portugal.   

 

Lisboa, 16 de novembro de 2016. O Santander Totta foi distinguido ontem à noite, pela 

revista Exame, como o “Melhor Grande Banco” em Portugal em 2015, tendo sido eleito 

também o “Mais Rentável”, o “Mais Sólido” e “o que Mais Cresceu”. O Santander Totta 

vence assim as quatro categorias pelo segundo ano consecutivo.  

A eleição resulta de uma análise efetuada pela Informa D&B e da Deloitte, no âmbito do 

estudo “Os Maiores & Melhores da Banca & dos Seguros” para a revista Exame, que avaliou 

os indicadores e rácios de quatro grandes instituições financeiras em Portugal.  

Segundo António Vieira Monteiro, Presidente Executivo do Santander Totta, “o Banco tem 

alicerçado a sua evolução positiva no trabalho continuado que tem efetuado ao longo dos 

anos, nomeadamente mantendo disciplina na análise de crédito, um foco no serviço ao 

cliente que tem permitido um aumento sustentado do número de clientes e uma solidez de 

balanço que lhe tem permitido ser o banco de eleição de cada vez mais clientes particulares e 

empresas quer na gestão das suas poupanças, quer na concessão de crédito”. 

O Santander Totta foi considerado o “Melhor Grande Banco”, ao apresentar a melhor 

performance conjunta nos indicadores considerados, entre eles, rentabilidade e rendimento 

dos capitais próprios, custo do risco de crédito, Tier 1, crescimento dos recursos e do crédito 

concedido, entre outros. A revista Exame destaca que o Santander Totta conseguiu uma 

rentabilidade dos capitais próprios bastante acima dos seus pares, medida por um return on 

equity (ROE) de 22,22%.  

O Banco Santander Totta venceu igualmente nas categorias de “Banco Mais Sólido”, ao ter 

registado um rácio de requisitos de fundos próprios de 16,3% e de “Banco Mais Rentável”, 

com um resultado líquido de 574,6 milhões de euros, incluindo a compra do Banif, em 

Dezembro de 2015, o valor mais elevado entre a banca portuguesa, e com a particularidade 

de ter sido obtido com base na atividade doméstica. Números que tornam o Santander Totta 

no “Banco que Mais Cresceu” em 2015, uma melhoria de 197% face ao ano anterior. 

A Exame sublinha ainda que o rácio cost-to-income, indicador que mede a riqueza gerada 

pelo Banco que é absorvida pelos custos, atingiu 47,05%. 
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Ao longo de 2016, o Santander Totta tem sido, mais uma vez, premiado por prestigiosas 

publicações, entre as quais as revistas internacionais Global Finance e Euromoney, que o 

elegeram como o” Melhor Banco em Portugal”. O Santander Totta é também “Escolha do 

Consumidor 2016” na categoria dos Grandes Bancos, atribuído pela Consumerchoice.  


