International Desk
-Direcção de Negócio Internacional-

Portal Trade- O apoio às
suas Exportações

Internacionalização para os países da
América Latina – aspetos jurídicos e
apoios ao investimento
27 de Março de 2014

Santander, um grupo financeiro líder
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Prémios e Distinções em 2013
Principais distinções:
Banco do Ano em Portugal, The Banker
Melhor Banco em Portugal, Euromoney
Melhor Banco em Portugal, Global Finance

Outros reconhecimentos:
Melhor Private Banking, Euromoney
Best Foreign Exchange Provider 2013 em Portugal, Global Finance
Melhor Contact Center do Sector Banca 2013, APCC
Melhor Contact Center, IFE (Na categoria “Qualidade de Atendimento Telefónico – Operações com mais de 50 posições”)
Melhor Intermediário Financeiro, EURONEXT
Prémios e Distinções Recursos Humanos:

Melhor Empresa para Trabalhar no sector Banca e Seguros, Accenture e Exame
Prémio Igualdade é Qualidade, CITE e CIG
Best Companies For Leadership, Hay Group (TOP TEN, 1º no Sector financeiro)
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Diversificação geográfica
Equilíbrio entre mercados maduros e emergentes

Lucro líquido de Janeiro-Setembro de 2013 por segmentos geográficos operacionais (*)
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Portugal
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24%
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5%

México
11%

Reino Unido
15%
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11%

(*) Sobre lucro líquido ordinário das áreas operacionais
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Argentina
5%
Resto América
Latina
3%

Chile
6%

Santander, parceiro da sua empresa na internacionalização
 Grupo Santander, exemplo de internacionalização, põe à disposição dos seus
clientes a força dos seus bancos comerciais em 14 países.
 O Grupo Santander tem implementado duas iniciativas globais:
 International Desk, apoia o estabelecimento dos nossos clientes em novos
mercados.
 Santander Trade, portal de serviços de comércio externo.
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International Desk, uma equipa ao seu dispor presente em vários países
• Equipa dedicada de especialistas em cada um dos bancos Santander
• Interrelacionando os gestores de conta das suas filiais em cada país

EUA Santander Bank

Reino Unido 4
Brasil

Agências: 706
Clientes: 1,7 mi

México
Quota1:

14%
Agências: 1.229
Clientes: 10,5 mi

Quota5: 11%
Agências: 1.191
Clientes: 25,9 mi

Quota1:

11%
Agências: 3.661
Clientes: 28,38 mi

Alemanha
Argentina

Quota3: 14%
Agências: 265
Clientes: 6,3 mi

Quota1: 9%
Agências: 377
Clientes: 2,4 mi

Polónia 2, 4

Chile
Portugal4
Quota1: 19%
Agências: 488
Clientes: 3,3 mi

9

Quota1: 10%
Agências: 651
Clientes: 2,3 mi

Espanha4
Quota1: 13%
Agências: 4.683
Clientes: 15 mi

Quota: 9%
Agências: 1.021
Clientes: 5,5 mi

Como é que o International Desk o pode ajudar?
O International Desk apoia-o nos seus investimentos
no exterior, ajudando-o a estabelecer-se e
acompanhando-o durante o seu crescimento, através
de…
 …uma atenção personalizada, tratando-o no país
de destino como um cliente conhecido desde o
inicio, com acesso à oferta completa de produtos
do banco Santander,
 …uma oferta de produtos e serviços específicos
para o investidor estrangeiro
 …a coordenação entre os seus gestores de conta
em cada país, e
 …o acesso à rede de contactos externos de alto
nível que o Santander mantém em cada país:
escritórios de advogados, consultoras, autoridades
aduaneiras, etc.

Em resumo, tornando fácil, rápido e cómodo o que, no
estrangeiro costuma ser lento e complicado.
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Sou um cliente do Santander Totta e quero internacionalizar-me
para o Brasil. Por onde começo?
Gestor de conta
em Portugal

International Desk
Portugal

International Desk
Brasil

1. Coloca-o em
contacto com o
International Desk
(ID) de Portugal

2. Entende as
necessidades do
cliente e apresentao ao ID Brasil

3. Toma
conhecimento das
necessidades do
cliente, fala-lhe
sobre as
particularidades do
mercado, e coloca-o
em contacto com
outros parceiros
locais.

Gestor de conta
em Brasil

4. Assigna-o ao
gestor de conta,
mais adequado para
5. Atende-o como
a sua empresa.
se o conhecesse
desde sempre
6. Acompanham-no no decorrer da
abertura de conta, e no processo para
conseguir financiamento local inicial
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Portal Santander Trade, o que é?

www.santandertrade.com

Num contexto global, no qual a internacionalização aparece como uma necessidade
imperiosa, nasce o Santander Trade, para relacionar mercados e empresas com o
objectivo de captar novas oportunidades no exterior.

A dificuldade de encontrar informação a partir de diferentes fontes, fica
resolvida num único lugar com tudo o que é necessário para
internacionalizar a sua empresa.

Santander Trade acompanha-o na sua actividade internacional
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Portal Santander Trade, o que é?


Portal que oferece às empresas a informação necessária para agilizar o seu Negócio Internacional
centralizada numa única ferramenta.



No portal, as empresas poderão encontrar respostas para perguntas como:
 A que país me dirijo para fazer negócios? Encontrarão informação útil para identificar novos
mercados e oportunidades de negócios.
 Com que empresas posso fazer negócios? Bases de dados para encontrar clientes potenciais
e fornecedores, bem como conhecer a concorrência.
 Como posso fazer negócios? Serviços personalizados para conhecer a normativa
internacional aplicável aos produtos a serem comercializados.
 Com que moeda fecho o contrato de compra e venda? Um conversor de 147 divisas
internacionais bem como a informação sobre o grau de abertura das divisas.
 Que serviços o Santander me oferece no âmbito do negócio internacional? Apresentação
dos produtos e serviços do Santander para gerir o seu comércio exterior.
 Que passos devo dar para me estabelecer no exterior? Encontrarão informação útil para
investir num país estrangeiro.
 Como o Grupo Santander me pode ajudar a estabelecer no exterior? Aceda ao suporte
multilíngue do International Desk e aos serviços do Grupo Santander em diversos países.
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Portal dirigido a empresas exportadoras, importadoras ou com actividade transversal no âmbito
internacional.



Portal único em Portugal

A estrutura do portal
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O Portal
disponibiliza-lhe
informação geral
bem como
estudos
macroeconómicos
e sectoriais
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Exemplo

Sérgio Fernandes
Exportador de tomate
"Procuro novos clientes no exterior"

1.
Saiba quais os principais países
do mundo que importam a sua
mercadoria.
Conheça ainda quais são os
principais paises compradores
dessa mercadoria, a Portugal.
Neste caso destacam-se, entre
outros:
• Espanha

• Reino Unido
• França
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Exemplo

Sérgio Fernandes
Exportador de Sumos
"Procuro novos clientes no exterior"

2.
Quer saber quais são os principais
importadores de Sumos em
Espanha? Basta perguntar ao Portal
Trade!!!
Acede a uma base de dados com 9
empresas importadoras.
A informação sobre as empresas
pode ser exportada para o Excel!!!

17

Exemplo

Sérgio Fernandes
Exportador de Sumos
"Procuro novos clientes no exterior"
3.
Encontra a empresa “Agrumexport” em
Espanha e obtém de imediato:
 Morada e pessoa de contacto;


A lista de produtos importados,
quantidades e número de embarques;

 Países com os quais trabalhou nos
últimos 12 meses;
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N° de identificação D&B (nº com o qual
poderá identificar no serviço de
relatórios financeiros a informação
financeira da empresa “BP Products
North America”)

Exemplo

Sérgio Fernandes
Exportador de Sumos
"Procuro novos clientes no exterior"
4.
Faz uma pesquisa dos documentos
necessários para realizar uma exportação
de Sumos para os Espanha.
Encontra a descrição e modelos de:
 Documentos necessários para realizar a
exportação;

 Documentos necessários para que o
importador concretize a sua compra;
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Exemplo

Sérgio Fernandes
Exportador de Sumos
"Procuro novos clientes no exterior"

5.

20

Descobre que 1€ equivale a 1,3805 USD e acede a estudos de mercado acerca dessa
divisa elaborados pelo Grupo Santander, bem como a estudos macroeconómicos e
sectoriais.

Exemplo

Sérgio Fernandes
Exportador de Sumos
"Procuro novos clientes no exterior"

6.
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Informa-se sobre as soluções financeiras que o Santander oferece para facilitar e tornar
mais seguras as suas transacções internacionais.

Vantagens do Portal Trade
o Análise de Mercados com os principais indicadores de
cada país
o Em cada país, identifica as principais empresas
importadoras e fornecedoras por indústria
o Informação detalhada sobre procedimentos de
Alfandegas, regulamentações locais e cálculo de custos
de expedição de mercadorias
o Como abrir e gerir empresas no estrangeiro de acordo
com as normas e práticas locais
o O Santander oferece-se como interlocutor das Empresas
nos mercados onde está presente

22

CLUB SANTANDER TRADE
Você sabia que o Grupo Santander tem mais de 200.000 clientes com
atividades internacionais distribuídas por 14 países no mundo?

O Club Santander é uma Comunidade disponível a importadores e
exportadores clientes do Grupo Santander:
 Disponibilidade: Local em que os seus membros devem registrar um perfil com as suas
principais informações relacionadas com a sua atividade internacional.
 Importadores e exportadores: Club especializado em negocio internacional.
 Clientes Santander: encontrarão oportunidades de negócio em mais de 14 países onde está
presente o Grupo Santander.

Inspirada em experiências de êxito em comunidades B to B:
 Permite às empresas divulgar o que estão exportando/importando, para que as entidades
que integram o Club tenham informação do que procuram .
 Além disso, podem efectuar buscas, filtrar, contratar e fazer segmentação das empresas
conforme seus interesses.

Com acesso a numerosos benefícios oferecidos pelo Club:
Os membros do Club beneficiarão de numerosos serviços.
 No lançamento do Club é oferecido a dois funcionários da empresa um curso de formação
on-line certificado pela Câmara de Comércio Internacional com valor de mercado de 1.000
euros.
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CLUB SANTANDER TRADE
Descrição

Starting April 2nd half
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CLUB SANTANDER TRADE
Exemplo

25
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CLUB SANTANDER TRADE
“Going Global: Formação da CCI em comércio internacional ”

•
•
•
•
•
•

Programa on-line 40 horas / 3 meses
Reconhecimento no sector internacional
Organizado e reconhecido pela Câmara de Comércio Internacional
Aplicação de casos reais e práticos
Diploma com acreditação da Câmara de Comércio Internacional
Temas a tratar: Contratação internacional, Incoterms, Meios de Pagamentos
Internacionais, Financiamentos Internacionais, Arbitragem Internacional,
Transporte Internacional e etc.…
• Acesso gratuito para os colaboradores de cada empresa que integram o Club.

Período de inscrição ao Club Santander: 03 de Março – 15 de abril
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CLUB SANTANDER TRADE

Going Global … ICC
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International Desk
Luis Santos
Responsável
International Desk

Ana Liberato
International Desk
Portugal

Jorge Duarte
Contactos do International Desk:
• internationaldesk@santander.pt
• Tel: 21 370 4125
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International Desk
Portugal

