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


A revista premeia anualmente os bancos que obtiveram os melhores resultados no
seu país e que souberam responder da melhor forma às necessidades dos seus
clientes



Na análise dos resultados foram comparados indicadores como a evolução de
activos, rendibilidade, dimensão geográfica, relações estratégicas, desenvolvimento
de novos negócios e inovação em produtos

Lisboa, 1 de Abril de 2014 – A revista norte-americana Global Finance distinguiu o Banco
Santander Totta como o “Melhor Banco em Portugal”, no âmbito dos prémios anuais que a
publicação atribui para os melhores Bancos do Mundo nos mercados desenvolvidos, “The
World’s Best Developed Markets Banks 2014”.
Para seleccionar os melhores bancos em cada país, foram considerados critérios objectivos
– evolução de activos, rendibilidade, dimensão geográfica, relações estratégicas,
desenvolvimento de novos negócios e inovação em produtos – e subjectivos – consulta a
banqueiros, executivos de empresas financeiras e analistas de todo o mundo.
A combinação de todos os factores permitiu apurar “não apenas o maior banco e o mais
abrangente num determinado país, mas sobretudo o melhor, ou seja, aquele com que
qualquer empresa gostaria de fazer negócio”, acrescenta a publicação.
Segundo a Global Finance, estes Prémios reconhecem os bancos que souberam responder
às necessidades dos seus clientes e que conseguiram os melhores resultados, projectando
as bases de sucesso para o futuro. “Com a recuperação da crise financeira a ser feita de
uma forma lenta, estes bancos tiveram os melhores resultados, em condições muito
difíceis”, refere Joseph D. Giarraputo, editor da revista.
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.

