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Entrevista com…
António Vieira 
Monteiro
Presidente do Santander TottaSa
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“Não entramos em guerras 
de preço. Tentamos ter 

uma política de preço 
coerente e justa em cada 

operação.”

I: Ao contrário da maioria dos grupos bancários in-

ternacionais, o Santander, um dos maiores do mundo, 

atravessa a crise que ainda vivemos com relativa tran-

quilidade. Em seu entender porquê?

AVM: O modelo de negócio do Santander revelou-se 
realmente como um modelo ganhador ao longo da crise. 
Na minha opinião, isso deve-se sobretudo a três caracte-
rísticas da nossa cultura.

Em primeiro lugar, o Santander tem uma escola de 
risco de crédito que se tem permitido ter carteiras de 
crédito de grande qualidade. Isto levou a que o banco 
tivesse menos perdas por imparidades do que a maioria 
dos bancos.

Por outro lado, o sistema de controlo de custos; o San-
tander é dos bancos mais efi cientes do mundo, em Por-
tugal não somos excepção. Temos uma grande atenção à 
optimização dos custos na nossa actividade.

Por fi m, uma gestão muito cuidada e criteriosa da 
margem fi nanceira. Não entramos em guerras de preço. 
Tentamos ter uma política de preço coerente e justa em 
cada operação.

Em Portugal, fomos o único banco que nunca apre-
sentou resultados negativos ao longo de todo o período 
da crise, nunca precisámos de fazer aumentos de capital, 
nem tivemos qualquer ajuda do Estado.

I: Depois da crise, na banca em Portugal nada 

ficará como dantes. Quais são as transformações 

mais importantes que já ocorreram e quais os 

desafios que ainda se colocam aos bancos portu-

gueses?

AVM: Ao longo dos últimos anos, houve fortes ajusta-
mentos do sistema bancário.

Com a redução da actividade económica e dos resul-
tados dos bancos, houve uma natural redução das es-
truturas dos bancos, ou seja, fecho de balcões, redução 
de pessoas e aumento dos automatismos em alguns ser-
viços bancários. 

Como houve grandes perdas por imparidades de cré-
dito, os bancos em geral tornaram-se mais conservadores 
na concessão de crédito. 

Também as exigências impostas pela regulação obri-
garam os bancos a desalavancar e, em alguns casos, a 
fazer aumentos de capital para cumprir os rácios. 
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Mas a banca portuguesa ainda tem grandes desafi os 
pela frente. O baixo nível de taxas de juro é um obstá-
culo à rendibilidade dos bancos, que terão de encontrar 
novas formas de rendibilizar a sua actividade. Os clientes 
são cada vez mais exigentes e informados e exigem tudo 
à distância de um “click”. As novas tecnologias são um 
caminho obrigatório para os bancos sobreviverem até 
porque começam a aparecer novos players no mercado 
na área das novas tecnologias e que são uma ameaça 
para os bancos.

I: Qual o impacto, positivo e negativo, do aumen-

to da regulação e da supervisão a nível europeu e

nacional?

AVM: O aumento da regulação tem a vantagem de 
proteger os clientes e evitar surpresas como a que acon-
teceu em 2008 nos EUA com a queda da Leaman Brothers 
ou em Portugal com o BPN, o BPP e mais recentemente 
com o BES.

Por outro lado, o aumento da regulação tem impacto 
negativo no esforço que os bancos têm de fazer no cum-
primento dos rácios de capital e liquidez e no reporte 
de informação ao regulador. Estes impactos negativos 
podem, no limite, tornar o negócio bancário menos ape-
tecível para os investidores e reduzir o papel de dinami-
zador económico que os bancos têm.

I: A confi ança, um atributo indissociável da ativi-

dade bancária, foi fortemente abalada. Em concreto o 

que é preciso fazer para a restaurar?

AVM: O maior activo de um banco é a confi ança. Sem 
confi ança um banco não sobrevive. Se os clientes de-
positantes resolverem levantar o seu dinheiro, o banco 
bloqueia.

Realmente desde 2008 que existe uma crise de con-
fi ança na banca, com vários altos e baixos e que destruiu 
alguns bancos por todo o mudo. 

A confi ança pode ser fortemente abalada de um mo-
mento para o outro e demora tempo a recuperar. Hoje 
estamos nesta fase de recuperação. Só conseguiremos re-
cuperar os níveis de confi ança se todos os bancos fi zerem 
bem a sua actividade porque, quando um falha, todos 
sofremos com isso.

I: Face aos restantes bancos que atuam em Portu-

gal está o Santander Totta, pela sua natureza, em me-

lhores condições para responder às necessidades dos 

clientes e da economia?

AVM: Penso que sim, por uma razão óbvia. É que a maio-
ria dos grandes bancos em Portugal teve, nos últimos anos, 
alguma intervenção estatal ou aumentos de capital que os 
obrigaram a fazer fortes reestruturações e lhe foram im-
postas pela DGComp ou pelos accionistas, o que levou a 
restrições na sua actividade. No Santander Totta isso não 
aconteceu e podemos concentrar os nossos esforços na 
actividade comercial e em preparar o banco para o futuro.

I: A responsabilidade social e a sustentabilidade 

são elementos cada vez mais presentes nas decisões 

de gestão das empresas. Como é este tema encarado 

no Santander Totta?

AVM: O Grupo Santander defi niu o apoio às universi-
dades como o seu eixo de responsabilidade social corpo-
rativa em todo o mundo. No Santander Totta, começámos 
há cerca de 10 anos um programa de apoio ao Ensino Su-
perior designado Santander Universidades.

Hoje, temos mais de 40 convénios com instituições de 
Ensino Superior, com carácter plurianual. Através destes 

“O maior activo de um banco é a confi ança. Sem 
confi ança um banco não sobrevive.”
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“O Grupo Santander defi niu
o apoio às universidades como 
o seu eixo de responsabilidade 
social corporativa em todo o 

mundo.”

convénios, investimos em RSC mais de 5 milhões de euros 
por ano em bolsas, prémios, investigação, modernização 
das universidades, entre outros.

Também temos o Portal Universia, uma rede interna-
cional com mais de 1 000 universidades aderentes e que é 
hoje o maior portal de Ensino Superior do mundo.

O Grupo Santander como um todo dedica mais de 100 mi-
lhões de euros por ano a RSC das universidades em 20 países.

Acreditamos que concentrar esforços de RSC de forma 
consistente e a longo prazo é a melhor forma de contri-
buir para a sociedade.

I: A gestão de recursos humanos assume um papel 

fundamental em momentos como os que vivemos. Quais 

são as linhas orientadoras do banco neste domínio?

AVM: O principal activo dos bancos são as pessoas. 
Temos isso bem presente, pelo que praticamos uma 
gestão de recursos humanos assente em três princípios:

(1) garantir o talento que nos permite evoluir como ins-
tituição e prestar o melhor serviço aos nossos clientes; 
(2) ter um estilo de liderança atual, onde a cooperação, a 
proximidade, a confi ança e o reconhecimento do mérito 
sejam valorizados; (3) a formação dos nossos quadros.

Estes princípios basilares têm vindo a ser trabalhados 
através de iniciativas/programas com forte impacto no 
banco, como é o caso do questionário de compromisso, 
no qual medimos a satisfação e o commitment de todos 
os colaboradores, o job posting, uma ferramenta que nos 
permite consultar todas as oportunidades de carreira em 
todos os países onde o Grupo Santander está presente ou 
os Comités de Valoração de Talento, nos quais são apre-
ciados quadros do banco e perspetivada a sua carreira e o 
seu desenvolvimento. 

Existe também uma preocupação em criar condições 
para que os colaboradores possam desenvolver as suas 
carreiras no banco, conciliando com a sua vida familiar. 
Dispensa da tarde do aniversário dos fi lhos, apoio nos 
passes sociais ou nas propinas dos fi lhos universitários, 
oferta de kits de nascimento ou de casamento são al-
gumas das medidas que, no seu todo, foram reconhe-
cidas na Certifi cação como Empresa Familiarmente Res-
ponsável que o banco obteve em 2010.

I: E quanto à importância do conhecimento? Como 

é vista a formação profi ssional no Santander Totta?

AVM: A formação e o desenvolvimento são outro dos 
pilares fundamentais da nossa estratégia de gestão de re-
cursos humanos. Neste domínio, o banco dedica perto de 
300 mil horas de formação por ano, com um investimento 
de cerca de 1,8 milhões de euros. 

O nosso modelo de formação evoluiu para a consti-
tuição de Escolas de Conhecimento, como é o caso da 
Escola de Riscos ou a Escola de Banca Comercial, onde 
as melhores práticas são mapeadas e disseminadas por 
todos os países. É uma fonte de conhecimento importan-
tíssima de suporte ao nosso modelo de negócio.  

Texto escrito segundo a antiga ortografi a.
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“O nosso modelo de formação 
evoluiu para a constituição 

de Escolas de Conhecimento, 
como é o caso da Escola de 
Riscos ou a Escola de Banca 

Comercial [...]”


