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Seja bem vindo ao nosso portal!

Ele foi criado para facilitar suas operações de 
câmbio, este material te guiará por todas as 
funções.
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ACESSE O PORTAL 

www.santander.com.br/negociosinternacionais

Clique em Acessar no canto direito, inferior 

Faça login com sua Agência, Conta, Usuário e 
Senha

IMPORTANTE
Para acessar o portal é necessário que você seja Master da conta ou que seu Master tenha te dado 
os devidos acessos. Caso seja necessário cadastrar um perfil de utilização, clique aqui para seguir o 
passo a passo
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Cotação e fechamento de câmbio 
Envio e recebimento de remessa internacionais, 
sem envio de documentos por e-mail

Assinatura Eletrônica 
Sem necessidade de e-cpf

Devolução da ordem de 
pagamento

Download do Contrato de câmbio 
e Swift

QUAIS SÃO AS FUNÇÕES DO PORTAL?
clique na função desejada para entender como utilizar

Consulta
• Ordens de pagamento recebidas
• Dados bancários e código IBAN

Voltar

Envio de documentos
Independente de onde foi fechado o câmbio

Status dos contratos 

Proposta Rot 1 - Tesouraria.pptx#18. Solução de dúvidas


Taxa Cambial
Ao selecionar a operação é possível consultar a taxa de câmbio neste instante. A taxa é indicativa e está 
sujeita a alteração até a contratação

Fechamento do câmbio
Você pode iniciar a contratação do câmbio escolhendo uma das opções no quadro da página inicial 
(abaixo) ou acessando o menu, na lateral esquerda

Para seguir selecione uma opção

Recebimento do exterior 

Envio para o exterior

COTAÇÃO E FECHAMENTO DE CÂMBIO

Início



No menu você pode consultar as ordens de pagamento recebidas. Selecione o CNPJ que 
recebeu a ordem e filtre o período que deseja consultar   

É possível selecionar mais de uma ordem de pagamento caso elas sejam da mesma moeda e 
remetente

Relação de vínculo
Refere-se ao tipo de relação entre a sua empresa e a empresa que envia a ordem de 
pagamento

ORDEM DE PAGAMENTO – Lembre- se se conferir o valor a liquidar 

RECEBIMENTO DE REMESSA DO EXTERIOR

1

U000000

Início
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Os tipos mais comuns são:
11 – Empresas do mesmo grupo econômico
20 – Empresas de diferentes grupos econômicos  

NOME



INFORMAÇÃO PARA RECEBIMENTO
Você escolhe a conta e uma das “Datas do crédito” disponíveis para recebimento

RECEBIMENTO DE REMESSA DO EXTERIOR

MOTIVO INDICATIVO DO RECEBIMENTO
Neste campo é necessário indicar o motivo do recebimento da ordem de pagamento. 
Ao começar a preencher aparecerá uma lista de motivos. A natureza, código do Banco 
Central referente aquele motivo, será preenchida automaticamente
Exemplo:

Ex:  
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Início
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CONFIRMAÇÃO
Nesta etapa é necessário inserir sua senha do Internet Banking para validar a 
operação. É importante que o usuário tenha acesso ao Token da empresa

RECEBIMENTO DE REMESSA DO EXTERIOR

COTAÇÃO
Você terá um tempo para aceitar a taxa vigente na tela, caso queira pode “cotar 
novamente” ou “contratar” com a taxa apresentada

Início
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COMPROVANTE 
Aqui você faz o Upload da documentação comprobatória da operação.
Caso seja necessário, você pode completar as informações no campo Observações

RECEBIMENTO DE REMESSA DO EXTERIOR

Também é possível fazer o 
download da operação
basta clicar em “Salvar em PDF” no fim 
da página

Início
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ATENÇÃO
Para enviar uma ordem de pagamento é necessário cadastrar o favorecido.
Caso já tenha cadastrado clique aqui para seguir para a contratação do câmbio

CADASTRO DE FAVORECIDOS (Parceiros Internacionais)

INCLUIR PARCEIRO
Informações obrigatórias 

CONFIRME OS DADOS
Após conferir, insira sua senha do Internet Banking para confirmar o 
cadastramento

Início
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SWIFT 
Caso o número Swift tenha apenas 8 dígitos, 
complete os últimos dígitos com “XXX” até que 
chegue a 11 dígitos 

NOME MOEDA PAÍS

CANAL BANCÁRIO ou 
IBAN



ATENÇÃO
Para enviar uma ordem de pagamento é necessário cadastrar o favorecido.
Caso não tenha cadastrado clique aqui para seguir para o cadastramento

ENVIO DE REMESSA PARA O EXTERIOR

VALOR E DATA DA REMESSA
Despesas Bancárias: 

SHA, as despesas são compartilhadas entre as partes
OUR, a despesa fica a cargo do remetente dos recursos

BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR 
Selecione um parceiro internacional e indique a relação de vínculo entre a sua 
empresa e a empresa para a qual você está enviando os recursos

Início
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Os tipos mais comuns são:
11 – Empresas do mesmo grupo econômico
20 – Empresas de diferentes grupos econômicos  



ENVIO DE REMESSA PARA O EXTERIOR

MOTIVO INDICATIVO DO RECEBIMENTO
Neste campo é necessário indicar o motivo do recebimento da ordem de 
pagamento. Ao começar a preencher aparecerá uma lista de motivos. A natureza, 
código do Banco Central referente aquele motivo, será preenchida 
automaticamente
Exemplo:

IMPOSTO DE RENDA
Você pode pedir para que o banco recolha o imposto de renda ou pode recolher, 
caso prefira, mas neste caso é necessário enviar a DARF junto com a documentação 
comprobatória 

Início
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CONFIRMAÇÃO
Nesta etapa é necessário inserir sua senha do Internet Banking para validar a 

operação. É importante que o usuário tenha acesso ao Token da empresa 

COTAÇÃO
Você terá um tempo para aceitar a taxa vigente na tela, caso queira pode “cotar 
novamente” ou “contratar” com a taxa apresentada

ENVIO DE REMESSA PARA O EXTERIOR

Início
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COMPROVANTE 
Aqui você faz o Upload da documentação comprobatória da operação.
Caso seja necessário, você pode completar as informações no campo Observações

Também é possível fazer o 
download da operação
basta clicar em “Salvar em PDF” no fim 
da página

ENVIO DE REMESSA PARA O EXTERIOR

Início

Voltar

6



LIBERAR UM USUÁRIO NO PORTAL

Acesse o Internet Banking e faça login com sua agência e conta

Início

Voltar

Cadastro de novos perfis e novos funcionários/ usuários 

Inclusão do acesso a perfis e usuários existentes



LIBERAR UM USUÁRIO NO PORTAL

Início

Voltar

Acesse o menu “Administrativo” do Internet banking e nas opções de Perfil de 
Acesso, clique em “Incluir” 

É necessário primeiro criar o perfil de acesso para depois criar o usuário

Você pode criar um novo perfil desde o começo ou usar algum existente como 
base. Caso queira incluir a partir de um perfil existente, este não será alterado.
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Cadastro de novos perfis e novos funcionários/ usuários 



LIBERAR UM USUÁRIO NO PORTAL

Início

Voltar

Cadastro de novos perfis e novos funcionários/ usuários 

Para ter acesso ao Portal de Negócios Internacionais, selecione o item 
“Negócios Internacionais”

Para algumas empresas o item do menu aparece como 
“Serviços Internacionais”

Clicando no botão   +  você expande o campo e identifica todas as 
funcionalidades daquele item

Para assinatura eletrônica certifique-se que os itens de contrato de 
cambio estão selecionados 
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LIBERAR UM USUÁRIO NO PORTAL

Início

Voltar

Uma vez criado o perfil, agora é necessário criar o usuário que terá acesso a esse 
perfil. No menu “Administrativo” e nas opções de Usuários, clique em “Incluir”

Preencha os dados do funcionário e selecione o perfil (previamente criado) para 
cada uma das contas que aquele usuário/perfil terá acesso
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Cadastro de novos perfis e novos funcionários/ usuários 



LIBERAR UM USUÁRIO NO PORTAL

Início

Voltar

Caso o usuário já esteja criado você pode:

Inclusão do acesso a perfis e usuários existentes

Criar um novo perfil e atrelar ao usuário

(nesta opção, o usuário terá seus acessos de 
acordo com o novo perfil)

Alterar um perfil de acesso existente

(nesta opção, todos os usuários que estiverem atrelados 
ao perfil, terão seus acessos atualizados)

1



LIBERAR UM USUÁRIO NO PORTAL

Início

Voltar AvançarClique em “Alterar”, na opção Perfil de Acesso do Menu “Administrativo”1

Alterar um perfil de acesso existente

(nesta opção, todos os usuários que estiverem atrelados ao perfil, terão seus 
acessos atualizados)



LIBERAR UM USUÁRIO NO PORTAL

Início

Voltar

Clicando no botão   +  você consegue expandir o campo e identificar 
todas as funcionalidades daquele item.
Para assinatura eletrônica certifique-se que os itens de “Contratos de 
câmbio” estão selecionados 

Para ter acesso ao Portal de Negócios Internacionais, certifique-se que 
o item “Negócios Internacionais” está selecionado

Para algumas empresas o item do menu aparece 
como “Serviços Internacionais”
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Alterar um perfil de acesso existente

(nesta opção, todos os usuários que estiverem atrelados ao perfil, terão seus 
acessos atualizados)
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LIBERAR UM USUÁRIO NO PORTAL

Início

Voltar

Acesse o menu “Administrativo” do Internet banking e nas opções de Perfil de 
Acesso, clique em “Incluir” 

É necessário primeiro criar o perfil de 
acesso para depois  dar acesso  ao 
usuário

Você pode criar um novo perfil desde o começo ou usar algum existente como 
base. Caso queira incluir a partir de um perfil existente, este não será alterado
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Criar um novo perfil e atrelar ao usuário

(nesta opção, o usuário terá seu perfil modificado para o novo)
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LIBERAR UM USUÁRIO NO PORTAL

Início

Voltar

Para ter acesso ao Portal de Negócios Internacionais, certifique-se que 
o item “Negócios Internacionais” está selecionado

Para algumas empresas o item do menu 
aparece como “Serviços Internacionais”

Clicando no botão   +  você consegue expandir o campo e identificar 
todas as funcionalidades daquele item.
Para assinatura eletrônica certifique-se que os itens de “Contratos de 
câmbio” estão selecionados 
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Criar um novo perfil e atrelar ao usuário

(nesta opção, o usuário terá seus acessos de acordo com o novo perfil)
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LIBERAR UM USUÁRIO NO PORTAL

Início

Voltar

Uma vez criado o perfil, agora é necessário alterar o perfil do usuário que terá acesso 
à esse perfil. No menu “Administrativo” e nas opções de Usuários, clique em 
“Alterar” 

Avançar
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Criar um novo perfil e atrelar ao usuário

(nesta opção, o usuário terá seus acessos de acordo com o novo perfil)



DEVOLUÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO

Início

Voltar

No menu “Remessa do Exterior”, clique na opção “Devolver Ordem de 
Pagamento ao remetente”, escolha a ordem desejada e clique em “Devolver”

1

Fique atento aos termos e condições da devolução. 
É importante lembrar que esta é uma solicitação para que nossa equipe analise a 
possibilidade da devolução. A ordem não será necessariamente devolvida

2

CONFIRMAÇÃO
Nesta etapa é necessário inserir sua senha do Internet Banking para validar a 
operação. É importante que o usuário tenha acesso ao Token da empresa

3
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DOWNLOAD DO CONTRATO DE CÂMBIO E SWIFT 

Início

Voltar

No menu “Contratos de Câmbio”, clique na opção “Consultar” e escolha a ordem 
desejada

1

No botão “AÇÕES”, você pode escolher: 

Consultar a ordem de pagamento 
Salvar PDF do contrato
Salvar a Imagem do Swift 

2

00.000.000/0001-00 NOME DA EMPRESA 



CONSULTAS

Início

Voltar Código IBAN
Para receber ordens de pagamento do exterior é necessário informar SWIFT e 
IBAN para que sua ordem seja identificada de forma mais ágil

Ao informar o IBAN, não é necessário informar agência e conta

Ordens de pagamento recebidas
Basta selecionar o CNPJ que deveria receber, filtrar o período desejado e selecionar a 
ordem

No menu “Remessas do Exterior” você pode consultar: 

1

2



UPLOAD DE DOCUMENTOS 

Início

Voltar

Independente de onde você fechou o câmbio, sendo envio ou recebimento do exterior, você consegue 
nos enviar os documentos da operação sem necessidade de e-mail, de forma ágil e prática.

Na página inicial, clique em “Ver todas as negociações” na janela  Últimas 
negociações OU acesse o menu Contratos de Câmbio e clique na opção “Acompanhe 
suas negociações”

1

2 No botão   +   na mesma linha da ordem, você pode acompanhar o status de suas 
operações e ainda nos enviar os documentos, clicando em “Upload de Documentos” 



ASSINATURA ELETRÔNICA DE CONTRATOS 

Início

Voltar

Independente de onde você fechou o câmbio, sendo envio ou recebimento do exterior, você consegue 
assinar o contrato eletronicamente. Sem necessidade de motoboy ou e-cpf

Operações de câmbio pronto, ou seja, aquelas que são liquidadas em até dois dias, podem ser assinadas 
eletronicamente desde que não sejam contratadas por meio de corretoras

É necessário que o usuário Master libere o acesso. Caso você seja o 
Master o acesso está liberado, mas se não estiver liberado clique aqui 

É necessário ser representante legal da empresa e estar com as 
procurações atualizadas, clique aqui para consultar

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Avançar

PARA ACOMPANHAR
O STATUS DOS 

CONTRATOS  

PARA ASSINAR OS 
CONTRATOS



ASSINATURA ELETRÔNICA DE CONTRATOS 

Início

Voltar

Antes de realizar a adesão da funcionalidade de assinatura verifique se suas procurações estão válidas, 
clicando aqui

Para aderir a assinatura eletrônica

No menu Contratos de câmbio, clique na opção “Aderir a assinatura eletrônica”1

Na aba “Sem Adesão” selecione o CNPJ, leia e aceite as condições contratuais.

Insira sua senha do Internet Banking para validar a operação. É importante que o 
usuário tenha acesso ao Token da empresa

2

3
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Escolha o contrato que deseja assinar e clique no botão  +   para mais informações. 
Clique em Ações e selecione a opção desejada

ASSINATURA ELETRÔNICA DE CONTRATOS 

Início

Voltar

Para assinar os contratos eletronicamente

No menu Contratos de câmbio, clique na opção “Assinatura eletrônica”1

Pesquise o contrato a ser assinado. 
IMPORTANTE: Só aparecerão operações contratadas após a adesão da função de 
assinatura eletrônica. Para operações contratadas antes da data de adesão, entre em 
contato com a central de atendimento para assinar os contratos pendentes.

2

3

Insira sua senha do 
Internet Banking para 
validar a operação. É 
importante que o 
usuário tenha acesso ao 
Token da empresa
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NOME DA EMPRESA 00.000.000/0001-00



STATUS DOS CONTRATOS 

Início

Voltar

Há várias formas de acompanhar seus contratos de câmbio

Avançar
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2

Na tela principal, na janela “Assinatura Eletrônica de Contratos”  

Ou, na opção “Assinatura eletrônica” do menu Contratos de Câmbio, nas abas do filtro



STATUS DOS CONTRATOS 

Início

Voltar

3 Ou, na opção “Assinatura eletrônica” do menu Contratos de Câmbio, no ícone Status

Fique atento às regras de sua empresa para assinatura de contratos.

O ícone laranja indica que há pendências na assinatura do contrato. Clique para ver os detalhes 

O ícone verde indica que não há pendências e que o contrato foi assinado

NOME DA EMPRESA 00.000.000/0001-00



ASSINATURA ELETRÔNICA DE CONTRATOS 

Início

Voltar

CONSULTANDO A VALIDADE DAS PROCURAÇÕES

No menu Contratos de câmbio, clique na opção “Consulta de Representantes 
Legais”

1

Escolha o CNPJ e clique no botão  +  na linha do funcionário que deseja consultar 2

É necessário que as 3 linhas das procurações estejam vigentes. Caso contrário, 
entre em contato com o gerente da sua conta

3
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NOME DO REPRESENTANTE


