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Introdução 

O presente relatório surge no âmbito da conclusão do Curso de Comunicação e 

Relações Económicas (CRE) da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

(ESECD) no Instituto Politécnico da Guarda. 

O estágio realizou-se no Banco Espírito Santo (BES) na cidade de Viseu no balcão de 

Santa Eulália. Com uma duração de três meses, o estágio teve início no dia 1de 

setembro e terminou no dia 30 de novembro de 2011. 

Concorri a este estágio com o objetivo de desenvolver os conhecimentos e competências 

adquiridas ao longo da minha formação académica, adquirir novos conhecimentos e 

ganhar experiência numa área muito competitiva pela qual sempre tive um especial 

apreço.  

Este relatório divide-se em quatro capítulos, sendo o primeiro capítulo a caracterização 

do BES, onde faço referência à história do BES, à missão e valores do BES e, por 

último, os vários logótipos que o BES teve.  

No segundo capítulo vou abordar os produtos e serviços do BES, fazendo alusão às 

contas à ordem (BES 100%, BES UP e Conta 18.31), às contas poupança (Nova Conta 

Rendimento CR e Conta Poupança Dez), aos seguros (Seguro Casa, Seguro Auto, 

Seguro BES dia a dia e o Seguro Proteção ao Salário) e ao crédito (Crédito Habitação). 

Já no terceiro capítulo diz respeito a Viseu – Santa Eulália, onde refiro o enquadramento 

do balcão de acolhimento, o funcionamento do balcão, o organograma do balcão e a 

análise SWOT. 

Por fim, no capítulo quatro refiro todas as atividades desenvolvidas ao longo do 

percurso de estágio. Aqui, abordo a abertura de conta, contactos telefónicos, gestão das 

filas, fecho de balcão e outras atividades (consulta de saldos e movimentos de conta, 

organização de pastas de crédito das empresas e as reuniões de balcão). 

Todas estas atividades foram realizadas baseando-me no Plano de Estágio (Anexo I) 

previamente elaborado com o gerente de balcão.  
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Capítulo I - Caracterização do Banco Espírito Santo 

Dou início ao meu relatório com a história do Banco Espirito Santo e posteriormente, 

faço referência á missão, valores e logótipo do BES. 

 

1.1.História do Banco Espirito Santo1 

O Banco Espirito Santo tem origem na atividade de José Maria do Espírito Santo e 

Silva, que em 1869 funda a Caza de Cambio, em Lisboa. A partir de 1884, e sempre 

como sócio maioritário, funda sucessivamente várias casas bancárias: Beirão, Silva 

Pinto & Cª., (1884-1897), Silva, Beirão, Pinto & Cª. (1897-1911), J. M. Espírito Santo 

Silva (1911) e J. M. Espírito Santo Silva & Cª. (1911-1915). 

Falecido o sócio principal, a 23 de dezembro de 1916 a firma dissolve-se para ceder 

lugar à Casa Bancária Espírito Santo Silva & Cª., gerida pelo filho José Ribeiro Espírito 

Santo e Silva que, a 9 de abril de 1920, transforma a Casa Bancária em Banco. No 

mesmo dia é inaugurada a agência de Torres Vedras, primeiro passo de uma estratégia 

delineada com o objetivo de “levar cada vez mais perto dos clientes os serviços 

bancários”.  

Na década de 20, não obstante as convulsões políticas, económicas e sociais, que 

conduzem alguns Bancos à falência, o BES reforça a sua posição no contexto da banca 

nacional, e em 1926 integra já o grupo das cinco maiores instituições bancárias 

privadas. 

Em 1932, com o novo modelo de gestão implementado por Ricardo Ribeiro Espírito 

Santo e Silva, eleito nesse mesmo ano para a Presidência do Conselho de 

Administração, inicia-se uma fase de consolidação e expansão da empresa que em 1936 

assume-se na liderança da banca privada nacional.  

Em 1937 o BES funde-se com o Banco Comercial de Lisboa (instituição criada em 

1875), dando origem ao Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa (BESCL).  

                                                            
1 Fonte: www.bes.pt e Damas e Ataíde (2004) 

http://www.bes.pt/


 

Relatório de Estágio   4 
 

Em 1955 Manuel Ribeiro Espírito Santo Silva, por falecimento do irmão Ricardo 

Espírito Santo, ocorrido a 2 de fevereiro desse ano, assume o lugar de Presidente do 

Conselho de Administração. Nos anos 60 do século XX são disponibilizadas as 

pioneiras operações denominadas de Crédito Individual (1965), há muito praticadas no 

estrangeiro e sucessivamente adotadas pela concorrência de então e são lançados os 

Cheques de Viagem (1967) numa contínua diversificação da oferta de produtos e 

captação de clientes.  

Na década seguinte, o BESCL internacionaliza os seus interesses: em 1972 é 

cofundador do Libra Bank e, no ano seguinte, associado ao First National City Bank of 

New York funda, em Luanda, o Banco Inter-Unido.  

Em 1973 Manuel Ricardo Espírito Santo Silva ascende ao cargo de Presidente do 

Conselho de Administração. Pouco tempo depois, o Decreto-Lei Nº 132-A de 14 de 

março de 1975 nacionaliza as instituições de crédito nacionais com sede no território.  

Nos anos 80 do século XX, e na sequência da reabertura da atividade bancária à 

iniciativa privada, o Grupo Espírito Santo regressa a Portugal e, em 1986, em parceria 

com a Caisse Nationale du Crédit Agricole e o apoio de um núcleo de acionistas 

portugueses, constitui o Banco Internacional de Crédito (BIC). Nesse mesmo ano 

formou-se a Espírito Santo Sociedade de Investimentos (ESSI). Em 1991, é iniciado um 

processo de recuperação, de consolidação nacional e de expansão internacional, 

passando a denominar-se Grupo Banco Espírito Santo (GBES). No ano seguinte é 

criada a Espírito Santo Ativos Financeiros (ESAF). 

Finalmente, por escritura a 6 de julho de 1999, o BESCL adota a designação de Banco 

Espírito Santo. 

Em fevereiro de 2003 é lançado o “BES 360”, o novo conceito de abordagem comercial 

ao segmento Affluent
2
. 

Em março de 2004 o BES apresenta o seu primeiro Relatório de Responsabilidade 

Social.  

                                                            
2 Antiga designação para o segmento de clientes BES 360º 
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Em janeiro de 2006, procede-se à renovação da sua identidade corporativa, com o 

objetivo de transmitir a sua capacidade de rejuvenescimento, vitalidade e modernidade 

alicerçada na experiência e sabedoria de mais de um século de atividade. 

Em 2007, o BES passa a integrar o FTSE4Good, índice internacional de empresas com 

as melhores práticas de desenvolvimento sustentável e, em 2008, aumenta a sua quota 

de mercado de 9%, em 1992, para 20,7%, tornando-se no terceiro maior Banco de 

Portugal.  

Em 2009, com uma rede de mais de 730 balcões no país, o BES é eleito, pelo terceiro 

ano consecutivo, pela revista Global Finance como o melhor Banco na área da Trade 

Finance, e é o maior Banco Português cotado em Bolsa. 

Em suma, para além da atividade financeira, o BES concilia as práticas de negócio com 

os interesses dos Clientes, Colaboradores e Acionistas, através de um vasto programa de 

Responsabilidade Social, assente nas áreas do mecenato cultural (BES Photo e BES 

Revelação), apoio à ciência (prémio BES Inovação), educação e literacia, ambiente 

(prémio Biodiversidade) e solidariedade social. 

 Hoje, enquanto sólida instituição financeira, o BES é um marco no pioneirismo do 

reforço do posicionamento competitivo, no seio da responsabilidade social corporativa, 

na oferta de produtos bancários e na inovação e modernização. 

É no trilhar do crescimento orgânico e estratégia de modelo de negócio 

multiespecialista, que o BES, como Banco Universal, se assume como coordenador do 

GBES. 

 Com a sabedoria e experiência do passado, o BES projeta o futuro alicerçado na sua 

forma única de ser, negociar, gerir e investir. 
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1.2.Missão e Valores do Banco Espírito Santo
3
 

A missão do BES tem como objetivo primordial, a satisfação e superação das 

expectativas dos clientes, praticando elevados níveis de qualidade, serviço e de 

atendimento. Com uma posição de liderança em Portugal, sustentada na rendibilidade e 

eficiência, o objetivo final é a criação de valor para os clientes, colaboradores e 

acionistas, contribuindo de uma forma cada vez mais aprofundada e proactiva, para o 

desenvolvimento social, cultural e ambiental do País. 

O BES é um dos principais grupos financeiros em Portugal, cuja atuação é sustentada 

em valores como a ética, o rigor, a transparência e a orientação para o cliente. Fazendo 

referência à história, com mais de cem anos de experiência, o BES também se associa a 

valores como a permanência, a solidez e a “portugalidade”, baseada na confiança e na 

credibilidade junto dos clientes, dos colaboradores e dos acionistas.   

Consequentemente, o GBES disponibiliza um pouco em todo o mundo, assistência aos 

diversos tipos de clientes (Quadro 1). 

Quadro 1 – Oferta do GBES. 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: www.bes.pt) 

Como podemos verificar no Quadro 1, confirmamos que o GBES dispõe de uma vasta 

oferta de serviços de acordo com o segmento e área de negócio, atuando a nível 

nacional e internacional. Para os clientes do segmento de particulares de retalho existem 

                                                            
3 Fonte: www.bes.pt 

 

http://www.bes.pt/
http://www.bes.pt/
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à disposição 730 balcões a nível nacional onde o cliente se pode deslocar e adquirir um 

ou mais dos vários produtos.  

    

1.3.Logótipos do Banco Espírito Santo 

Ao longo dos anos, o BES construiu uma imagem de credibilidade, que atualmente se 

traduz numa marca familiar dos portugueses. Desde o início da sua atividade o BES tem 

adaptado os logótipos com referência à história secular da instituição, da presença líder 

no mercado nacional e de uma permanente atualização e inovação para melhor 

responder as necessidades dos clientes. 

A figura que se segue indica a evolução dos logótipos do BES ao longo dos anos. 

Figura 1 – Logótipos do BES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: http://bes-sec.bes.pt/bes/extra/newsletter9/03.html.) 

No início de 2006, o BES decidiu renovar a sua identidade corporativa (figura 2), que se 

traduziu na alteração da imagem do banco em todos os níveis, fazendo dela uma marca 
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mais forte, com uma imagem rejuvenescida, mais fresca e positiva, já patente na rede de 

640 balcões em todo o país.  

 

Figura 2 – Símbolo do BES e seu significado 

 

 

 

 

(Fonte: http://bes-sec.bes.pt/bes/extra/newsletter9/03.html.) 

Quis reforçar valores como a proximidade, a juventude, a vitalidade, a modernidade e 

por isso revestiu-a de um novo verde: o Verde Futuro. É esta a cor do novo BES. 
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Capítulo II – Produtos e Serviços do Banco Espírito Santo  

Neste capítulo faço referência a contas á ordem como, a conta BES 100%, a conta BES 

UP e a conta 18.31. De seguida, abordo a Nova Conta Rendimento CR e a conta 

Poupança Dez, ambas contas da vertente de poupança.  

 

2.1. Contas à Ordem 

O BES tem ao dispor do cliente, vários tipos de contas à ordem, que se adaptam aos 

diferentes tipos de clientes e às suas necessidades. Deste modo, apresento seguidamente 

a conta BES 100%, BES UP, e por último a conta 18.31. 

 

2.1.1. BES 100% 

A conta BES 100% (Anexo II) é uma conta à ordem, onde o cliente pode ficar isento de 

despesas de manutenção. Para tal o cliente tem de ter alguns produtos associados à 

conta tais como, domiciliação de ordenado a partir de 500€ ou domiciliação da pensão a 

partir de 250€, a domiciliação de despesas como água, luz, gás, telefone, que são feitas 

de forma automática, por débito direto da conta à ordem. 

Figura 3 – BES 100% 

 

 

Fonte: www.bes.pt  

Esta conta tem também uma vertente de poupança associada, que permite ter parte do 

dinheiro a render juros, contabilizados diariamente e creditados mensalmente na conta 

poupança, mas que está sempre disponível. 

 Está associado à conta BES100% o cartão de débito BES DUO com anuidade gratuita 

que funciona no âmbito das redes multibanco. 

http://www.bes.pt/
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2.1.2. BES UP 

A conta BES UP (Anexo III) é uma conta sem despesas de manutenção para estudantes 

do ensino superior dos 18 aos 30 anos de idade. O valor mínimo para a abertura desta 

conta é de 25€. Pode ser movimentada com um cartão de débito gratuito BES DUO ou 

BES UP. 

 

Figura 4 – BES UP 

Fonte: www.bes.pt  

Todos os clientes BES UP têm a oportunidade de poder usufruir do programa de 

estágios de verão do BES onde estes podem ter acesso à primeira experiência no mundo 

do trabalho.  

 

2.1.3. Conta 18.31 

A conta 18.31 (Anexo IV) é uma conta que se destina a um segmento de clientes muito 

específico, como o próprio nome indica esta destina-se a clientes dos 18 aos 31 anos de 

idade. 

Figura 5 – Conta 18.31 

 

 

 

Fonte: www.bes.pt 

http://www.bes.pt/
http://www.bes.pt/
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Esta tem um custo de 1,75€ por mês, mas pode ficar isenta de custos, para isso o cliente 

tem de aceder ao BESnet uma vez por mês e efetuar compras com o cartão de débito 

BES DUO no valor igual ou superior a 50€. 

 

2.2. Contas Poupança 

Poupar é um ato de inteligência, um ato que demonstra capacidade de planear e tentar 

antecipar o futuro e que reduz a incerteza.  

A existência de uma poupança prévia torna mais fácil a contratação, junto do banco, de 

condições mais vantajosas por exemplo no crédito habitação. 

 

2.2.1 Conta Rendimento CR 

A conta rendimento CR (Anexo V) é um depósito a prazo, a três anos, constituído a 

partir de 1000€, com taxas crescentes que rende até 6,50% Taxa Anual Nominal Bruta 

(TANB) no último ano, com uma TANB média de 4,30%. Com capital e juros 

garantidos e com a possibilidade de mobilização antecipada. Neste tipo de conta não é 

permitido efetuar reforços devido à sua natureza de taxas crescentes. 

Ao longo do meu estágio este tipo de conta sofreu várias alterações a nível de taxas de 

juro, com tendências decrescentes.  

 

2.2.2. Conta Poupança Dez 

É uma conta que está associada a uma conta à ordem, onde todos os meses é transferido 

um determinado valor estipulado pelo cliente para uma conta poupança.  

A conta poupança dez (Anexo VI) tem quatro opções de conta poupança programada 

com prazos de um, três, cinco e dez anos. O cliente apenas receberá os juros ao final do 

ano ou de cada ano. No caso de este cumprir com todas as entregas mensais receberá 

uma bonificação de 0,25%.  
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2.3. Seguros 

O BES tem vários tipos de seguros para as distintas necessidades dos seus clientes. 

Neste contexto, refiro os quatro seguros que mantive mais contacto durante o meu 

percurso de estágio, o seguro casa, o seguro auto, o seguro BES dia a dia e o seguro 

proteção ao salário.   

 

2.3.1. Seguro Casa 

O seguro BES casa é um seguro multirrisco para cobrir os riscos associados à habitação. 

Com diferentes fórmulas associadas, desde a mais completa em que não é necessário 

declarar capitais, estando estes sempre atualizados.   

 Figura 6 – Seguro Casa 

 

 

 

Fonte: www.bes.pt 

No momento da subscrição é entregue ao cliente um dossier de cliente que permite 

saber tudo sobre o seguro BES Casa. Em caso de sinistro, o cliente não tem surpresas 

quanto a exclusões, pois tudo se processa de acordo com o dossier do cliente. O 

pagamento das despesas é feito de acordo com o dossier do cliente, até aos limites 

estabelecidos para as garantias do seguro e deduzindo a franquia correspondente.  
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2.3.2. Seguro Auto 

Com o seguro BES Auto, o cliente encontrará tudo o que procura num seguro: um 

seguro simples, a um preço competitivo e que ainda premeia os bons condutores que 

permaneçam com o BES Seguros. 

Figura 7 – Seguro Auto 

 

 

 

Fonte: www.bes.pt 

 Este seguro permite ao cliente uma facilidade de contacto em caso de sinistro (número 

verde), rapidez no esclarecimento de dúvidas no seu processo de sinistro e assistência 

em viagem garantida pelo líder mundial do setor (Europ Assistance). O seguro BES 

Auto tem ainda um desconto de 15% a partir da segunda apólice do seguro, válido para 

os veículos do agregado familiar. 

 

2.3.3. BES dia a dia 

É um seguro que valoriza a qualidade da vida física, emocional e familiar do cliente, 

garantindo o equilíbrio do quotidiano pós- acidente. 

Este seguro, dispõe de um vasto conjunto de serviços de assistência desde o primeiro 

dia de imobilização para dar resposta às necessidades do dia a dia do cliente, como por 

exemplo, baby-sitting, assistência em viagem, entre outros.  

 

Figura 8 – BES dia a dia 

Fonte: www.bes.pt 
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Para fazer face às primeiras despesas do cliente, este ainda garante um subsídio no valor 

de 500€, logo a partir do quarto dia de imobilização. Com este seguro o cliente não tem 

período de carência e dá ao cliente uma garantia de indeminização a partir do baixo grau 

de incapacidade de 5%, cobrindo desde o pequeno acidente até ao acidente mais grave.  

 

2.3.4. Seguro Proteção ao Salário 

Este é um seguro inovador que faz todo o sentido nos dias de hoje, em que cada vez é 

mais difícil prever o dia de amanhã. 

Figura 9 – Seguro Proteção ao Salário 

 

 

 

Fonte: www.bes.pt 

 Para o cliente ter este seguro é necessário que tenha idade compreendida entre os 18 e 

64 anos, ter o ordenado ou pensão domiciliado no BES e desempenhado atividade 

profissional de pelo menos dezasseis horas semanais e durante doze meses. 

 

2.4. Crédito Habitação 

O único crédito com que lidei foi o crédito habitação. 

Uma casa não se começa pelo telhado, mas pela base. Com um historial de 140 anos de 

solidez financeira, o BES reúne as melhores condições para tornar a compra de uma 

casa numa realidade, com um Crédito Habitação que garante toda a flexibilidade e 

segurança.  
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É um crédito com um prazo que pode ir até aos 40 anos e o montante do financiamento 

até 90% do valor da avaliação. O mais velho dos pretendentes ao crédito não pode ter 

mais do que 80 anos até ao final do prazo do empréstimo. 

O BES oferece de forma completamente gratuita e sem nenhum custo de encargo um 

seguro de proteção ao crédito que permite ao cliente assegurar o pagamento das 

prestações em situações resultantes de incapacidade temporária absoluta para o trabalho 

por acidente ou doença, desemprego involuntário de trabalhadores por conta de outrém 

e hospitalização para trabalhadores por conta própria.  
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Capítulo III – Viseu – Balcão de Santa Eulália  

Neste capítulo efetuo um enquadramento do balcão de Santa Eulália, o funcionamento 

deste e o organograma do mesmo. De seguida, aplico a metodologia de análise (Análise 

SWOT), onde menciono as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do balcão. 

 

3.1. Enquadramento do Balcão de Acolhimento
4
  

 Viseu é uma cidade milenar, surge de uma povoação da época Neolítica que nasceu no 

alto do monte onde hoje se situa a Sé. 

Já no tempo dos Romanos, Viseu era centro de grande importância, assim o provam os 

inúmeros vestígios arqueológicos existentes na região, entre os quais se salientam 

moedas, sepulturas, marcas neolíticas, pontes e principalmente estradas. A principal via 

de ligação entre Aveiro e Vilar Formoso, que passa junto a Viseu reproduz em muitos 

pontos o traçado de uma via Romana. 

Esta cidade assumiu sempre uma posição estratégica, pois é centro de ligação entre o 

norte e o sul, o litoral e o interior. 

É hoje uma cidade capital de Distrito, na região Centro e Sub-região de Dão Lafões. É 

sede de um município com uma área de 507,20 km
2
 com 34 freguesias e 99,016 

habitantes. O município é limitado a norte pelo município de Castro Daire, a nordeste 

por Vila Nova de Paiva, a leste por Satão e Penalva do Castelo a Sudeste por 

Mangualde e Nelas, a sul por Carregal do Sal, a sudoeste por Tondela, a Oeste por 

Vouzela e a noroeste por São Pedro do Sul. 

 Além de sede de distrito e concelho, é igualmente sede de Diocese e de Comarca, 

albergando inúmeros serviços estatais. 

                                                            

4 Fonte: www.cidadeviseu.com/index.php?option=com_content&view=artisle&id=49&ltemid=12 e 

www.cm-viseu.pt  

 

 

http://www.cidadeviseu.com/index.php?option=com_content&view=artisle&id=49&ltemid=12
http://www.cm-viseu.pt/
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Quem vive ou passeia por Viseu não fica indiferente à cidade, é sem dúvida uma das 

mais belas do País. A existência de muitos e cuidados espaços verdes faz com que seja 

reconhecida como uma das melhores cidades para viver, ou não seja conhecida por 

cidade jardim. 

Repeses, onde se situa o BES/Santa Eulália, é freguesia de Viseu. Oficialmente criada a 

11 de junho de 1993, desmembrando-se da freguesia de Ranhados. Tem uma área de 

5,02 km
2 

e cerca de 2040 habitantes dista sensivelmente 3km do centro da cidade de 

Viseu. Os transportes públicos são constantes e abundantes.  

 

3.2. Funcionamento do Balcão 

O meu estágio curricular realizou-se no balcão de Santa Eulália, no entanto, foi-me dada 

a oportunidade de frequentar mais dois balcões: o balcão da Quinta do Galo e o de 

Castro de Aire. No primeiro estagiei durante cerca de um mês, já no segundo foi apenas 

durante um dia, uma vez que um colaborador teve de se ausentar. 

O meu estágio curricular realizou-se em Viseu no Balcão de Santa Eulália que foi 

inaugurado no mês de maio de 2001 (quadro 2). 

Quadro 2 – Dados do Balcão 

Denominação Social Banco Espírito Santo 

Código do Balcão B0694 – Santa Eulália 

Morada E.N.2 Bairro Santa Eulália, Bloco 6  

3500-719 Viseu 

Telefone 232483500 

Fax 232431252 

Horário de Atendimento  De segunda a sexta das 8:30 às 15:00 h 

Número de Identificação Fiscal (NIF) 500852367 

 

O balcão de Santa Eulália pertence a uma das unidades comercias do BES e está 

inserido na Direção Regional de Viseu. 
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A organização estrutural da Direção Regional de Viseu, assenta numa abordagem 

multiespecialista, que permite uma aproximação aos vários segmentos de clientes 

(Negócios, BES 360º, Particulares de Retalho, Private
5
). 

 

3.3. Organograma do Balcão 

A figura 10 representa a estrutura interna do balcão de Santa Eulália, uma organização 

estrutural simples e com grande sentido comercial. 

 

Figura 10 – Organograma do Balcão 

 

 

O organograma do balcão de Santa Eulália é composto por três colaboradores, o gerente 

e dois assistentes de vendas, que têm as seguintes funções: 

 O Gerente do balcão está incumbido de determinadas funções que apenas ele pode 

desempenhar, sendo também responsável pela Gerência dos segmentos de Particulares 

de Retalho, das Empresas, em nome individual e coletivo. O gerente do balcão tem que 

organizar e gerir os objetivos traçados pela Direção Regional de Viseu, competindo-lhe 

                                                            

5 Este segmento de clientes caracteriza-se essencialmente pelas suas características financeiras.  

 

 

Gerente  

(Dr. Luis Eliseu) 

Assistente de Vendas  

(Dr. Fernando 
Figueiredo) 

Assistencia de Vendas 

(Dr. Claúdia Marinho) 
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também, a liderança da equipa, sendo responsável pela qualidade e pelos serviços 

executados. 

A Assistente de Vendas está em constante contacto direto com os clientes, na receção, 

no atendimento e/ou no encaminhamento do mesmo para um atendimento mais 

especializado (atendimento privado), identificando simultaneamente as oportunidades 

vindouras. É responsável por todas as operações de caixa (levantamentos, depósitos, 

transferências, entre outros), é também responsável pelo controle dos cofres e do 

controle da Automated Teller Machine (ATM). 

O Assistente de Vendas tem como funções assegurar proactivamente a receção e 

resolução dos pedidos dos clientes. Tem que colaborar na gestão da informação dos 

clientes Particulares de Retalho (recolha e atualização de dados e tratamento de toda a 

documentação gerada pelas operações realizadas), garantindo assim a promoção e 

manutenção de um serviço que corresponda ou supere as expectativas dos clientes. 

 

3.4. Análise SWOT  

Uma Análise SWOT implica obrigatoriamente uma análise ao nível interno da 

organização, onde se analisam as forças e fraquezas da mesma, já ao nível externo, onde 

se identificam as oportunidades e ameaças que possam atingir diretamente a instituição.  

A palavra inglesa SWOT resulta da conjugação das iniciais de outras quatro palavras 

distintas, que estão inteiramente relacionadas. Deste modo, o termo SWOT designa-se 

por Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades), Threats 

(ameaças). 

Neste contexto, a Análise SWOT do balcão do BES de Santa Eulália foi elaborada com 

base em algumas unidades curriculares
6
 da minha formação académica e em 

conformidade com os colegas de trabalho, nomeadamente o Gerente e os Assistentes de 

Vendas. Pode-se então, verificar  no quadro 3 que se segue: 

 

                                                            
6 Organização e Gestão de Empresas (OGE) e Marketing e Publicidade 
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Quadro 3- Análise SWOT 

Forças Fraquezas 

 Simpatia 

 Estrutura nova 

 Localização geográfica 

 Imagem de Prestígio  

 Poucos clientes empresariais 

 Dificuldade de recuperação de crédito   

 

Oportunidades Ameaças 

 Abertura de novos balcões 

 União do BIC 

 Captação de recursos e clientes 

 Concorrência 

 Situação económica do país  

Relativamente às forças este balcão é rico em simpatia, pois todos os colaboradores são 

muito afáveis com todos os clientes independentemente do segmento no qual está 

inserido. Este balcão apresenta uma estrutura recente e um design atualizado uma vez 

que foi remodelado há cerca de três anos. No que diz respeito à localização geográfica 

este balcão situa-se na periferia de Viseu não existindo outros balcões num raio de 2km. 

Tem ainda a vantagem de existir estacionamento abundante que circunda o balcão. Já 

relativamente à imagem de prestígio o BES salienta-se pela internacionalidade que tem 

através de empresas pelas boas práticas de desenvolvimento sustentável de acordo com 

o FTSE4Good.   

O balcão de Santa de Eulália apresenta algumas fraquezas, embora poucas, como a 

existência de poucos clientes empresariais devido a ser um segmento que existe em 

menor percentagem no balcão. Verifica-se também alguma dificuldade de recuperação 

de crédito, pois devido a este fator o balcão esteve em vias de fechar, verificando-se por 

sua vez elevados níveis de prejuízo. No entanto, esta fraqueza tem tendência a 

desaparecer uma vez que, os recursos humanos internos estão a utilizar todos os 

mecanismos possíveis para que esta fraqueza não se acentue. 

Como qualquer outro balcão este possui algumas oportunidades. Deste modo a abertura 

de novos balcões do BES tem-se vindo a verificar ao longo destes últimos cinco anos. 

Esta expansão de balcões do BES afirma-se quer em Portugal, quer através da 

internacionalização. A União do Banco Internacional de crédito ao Banco Espirito Santo 

veio proporcionar um aumento de clientes ao BES uma vez que estes integraram-se com 
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os clientes do BES. Neste balcão é visível a forte captação de recursos e clientes, devido 

ao constante empenho de todos os colaboradores internos. 

Por último, são essencialmente visíveis duas ameaças aos níveis da concorrência e da 

situação económica que o país vive atualmente. Relativamente à concorrência e, apesar 

de os outros balcões estarem localizados a uma certa distância, apresentam sempre uma 

ameaça para o balcão do BES nomeadamente na captação de clientes. Já, no que diz 

respeito à situação económica do país, o balcão sente algumas represálias, pois como 

qualquer outro banco, este está incumbido de obedecer a algumas medidas de 

austeridade impostas pela Troika.      
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Capítulo IV – Atividades Desenvolvidas  

 O meu estágio curricular decorreu no balcão do BES de Santa Eulália, com uma 

duração de três meses, com início a 1de setembro e término a 30 de novembro de 2011. 

No meu primeiro dia de estágio foram-me apresentados todos os colaboradores do 

balcão que foram determinantes para a minha boa integração na equipa de trabalho. De 

seguida foram-me mostradas as instalações do balcão.  

Posteriormente foi-me feita a descrição de algumas tarefas a serem desenvolvidas 

durante o estágio. Para poder executar essas tarefas foi-me atribuído um número de 

operador (B24399), seguido de uma password, para poder aceder à plataforma interna 

do GBES. Apesar de ter acesso à plataforma, o perfil de estagiário não permite aceder a 

todo o tipo de informação, estando de certa forma limitada nas tarefas a desenvolver. 

Durante o estágio realizei tarefas muito diversificadas que passarei a descrever nos 

títulos seguintes. 

   

4.1. Abertura de Conta 

A abertura de conta representa o início de uma relação do cliente com o banco. 

Para dar seguimento ao início do processo de abertura de conta é necessário que o 

cliente se faça acompanhar de alguns documentos de identificação, nomeadamente: 

Bilhete de Identidade (BI) ou Cartão de Cidadão (CC), Cartão de Contribuinte, 

Comprovativo de Morada e Comprovativo de Profissão e entidade patronal. 

Após a verificação da autenticidade dos documentos facultados pelo cliente, 

fotocopiava os mesmos e carimbava com o carimbo “fotocópia fiel do original”, para 

poder dar seguimento à caracterização do cliente informaticamente e poder efetuar a 

abertura da conta no sistema. Se o cliente já fosse um cliente BES era necessário apenas 

uma atualização dos dados. 

Para concluir o processo de abertura de conta era necessário preencher uma série de 

documentos, desde a Ficha de Assinaturas ao Impresso Único, entre outros. 
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Era com o processo de abertura de conta que tentava conhecer as necessidades do 

cliente e lhe explicava que a conta podia ficar isenta de custos se este, por exemplo, 

domiciliasse o seu ordenado no BES.   

   

4.2. Contactos Telefónicos  

O telefone é um dos principais elos de ligação entre o cliente e o banco. 

Por ser tão importante o contacto telefónico/ atendimento telefónico deve ser feito da 

melhor forma possível uma vez que transmite a imagem do BES. Durante o estágio o 

telefone foi um dos meios de comunicação que mais utilizei.  

Para efetuar contactos telefónicos é necessário ter em conta o tipo de produtos e 

serviços que o cliente possui, de modo a ter conhecimento prévio das necessidades 

atuais e futuras do cliente. Cada cliente é dotado de características próprias sendo que, 

nem sempre todos os clientes eram recetivos da mesma forma. Os contactos de 

conhecimento, relação e mudança (CRM) eram distribuídos quinzenalmente por todos 

os colaboradores do BES. O gerente distribuía 30 contactos para cada um dos 

colaboradores, inclusive para ele próprio. 

No que diz respeito ao atendimento do telefone era necessário transmitir ao cliente três 

pontos fundamentais: profissionalismo, envolvimento e disponibilidade por parte de 

qualquer colaborador que executasse este tipo de tarefa. A preparação do contacto e a 

relação com o mesmo é determinante para potenciar o sucesso da venda. 

 

4.3.Gestão das Filas 

Uma das normas do balcão é reduzir o tempo de espera dos clientes, como tal era minha 

função gerir a fila de espera do balcão. Quando verificava que ao balcão estavam mais 

que dois clientes na fila de espera, abordava-os e com simpatia perguntava se podia 

ajudar em alguma coisa. Se o cliente necessitasse de efetuar um depósito de imediato 

lhe aconselhava o depósito direto (Anexo VII) explicando-lhe a sua funcionalidade e 

rapidez de execução. Este tipo de depósito podia ser feito pelo cliente, no entanto 
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sempre que o cliente aceitasse direcionava-o para a minha secretária para proceder ao 

depósito, dando assim algum conforto ao cliente.  

Para efetuar o preenchimento do depósito direto pedia ao cliente o número da conta ou 

um documento de identificação para poder colocar o cliente em contexto e assim evitar 

quaisquer erros no preenchimento do depósito direto. 

O depósito pode ser feito em numerário ou cheque mas não ultrapassando o montante 

de 10.000,00€, no entanto no balcão de Santa Eulália era regra não ultrapassar o 

montante de 1000€ por cada depósito direto.    

Era também minha função esclarecer todos os clientes relativamente a dúvidas de ATM, 

como por exemplo, alteração de Personal Identification Number (PIN), pagamentos de 

serviços e transferências bancárias.  

Em todas as abordagens efetuadas a clientes era necessário ter em conta o que o cliente 

pretendia, tentando solucionar sempre todas as situações. Nas situações em que não era 

possível solucionar sozinha o pedido do cliente fazia o encaminhamento do mesmo para 

um dos assistentes de vendas ou para o gerente. 

 

4.4.Fecho de Balcão 

Todos os dias era necessário efetuar o fecho do balcão. Deste modo, era realizado o 

fecho de caixa e de ATM, para que posteriormente fosse executado o fecho do balcão. 

Esta tarefa era realizada por todos os assistentes de vendas inclusive o gerente, sendo 

que o gerente seria o último a fechar o sistema operativo, depois de verificar o fecho dos 

assistentes de vendas. 

No que diz respeito ao fecho de ATM era efetuado todos os dias, no entanto, não era 

necessário fazer o carregamento do mesmo diariamente. 

A ATM é uma máquina de caixa automática que nos dias de hoje é um equipamento 

indispensável na relação transacional do banco com os clientes. Proporciona um 

conjunto de operações que, para além de poderem ser executadas rapidamente e com 
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plena satisfação para o cliente, libertam os balcões para outras tarefas de maior valor 

acrescentado. 

 

4.5.Outras Atividades 

Durante o meu percurso de estágio foi-me possível a realização de outras atividades. 

Assim, quando o cliente necessitava de uma consulta de saldo de conta ou de 

movimentos da mesma, através da conta do cliente eu imprimia um extrato de conta 

com estas informações e entregava ao cliente. No caso de o cliente necessitar de 

esclarecimentos eu esclarecia-o. 

Apesar de todos os documentos serem enviados para o arquivo central de Lisboa, era 

necessário efetuar alguns arquivos ao nível interno. Neste contexto, existia uma pasta 

denominada “Crédito de Empresas”, onde era colocada toda a informação àcerca da 

empresa. Para cada empresa existia uma pasta distinta, onde se colocava documentos 

como, ficha de responsabilidades do banco de Portugal, o balanço da empresa, entre 

outros documentos importantes. Surgiram situações em que as empresas tinham um 

acordo pré estabelecido com o banco para que fosse possível a existência de uma “conta 

caucionada
7
”. 

 De quinze em quinze dias eram realizados reuniões de balcão, ou seja, reuniões 

formadas com todos os colaboradores inclusive o gerente do balcão. Aqui os temas a 

desenvolver eram essencialmente, objetivos gerais do balcão, objetivos individuais de 

cada colaborador e os objetivos quinzenais (CRM). 

 

 

 

                                                            

7 É uma espécie de um empréstimo que o banco faz à empresa para que esta tenha dinheiro disponível 

sempre que necessitar até ao montante estabelecido pelo banco. 
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Reflexão Final  

A realização do estágio curricular foi bastante enriquecedora. Possibilitou-me conhecer 

o modo de funcionamento do BES e a vasta gama de produtos e serviços que o Banco 

oferece, proporcionou-me uma maior preparação para a minha vida profissional futura e 

permitiu-me enriquecer os conhecimentos e competências adquiridas ao longo do curso. 

Considero o curso de CRE um curso muito útil na medida em que possui uma vasta 

diversidade de unidades curriculares, das quais dou especial importância a 

Contabilidade I e Contabilidade II, Marketing e Publicidade, Organização e Gestão de 

Empresas, Teoria da Comunicação, Economia I e Economia II. 

Estes três meses de estágio permitiram-me estar em contacto real com o mundo do 

trabalho, experienciar o dia a dia de uma Instituição Bancária. Tive contacto com alguns 

dos problemas quotidianos de muitos portugueses agravados pela conjuntura económica 

e financeira que o país vive, como por exemplo, como conseguir pagar as prestações de 

um empréstimo de um Crédito Habitação. 

O relacionamento interpessoal e o espírito de equipa do balcão foram fundamentais para 

o cumprimento das tarefas que me foram confiadas. Considero que atingi todos os 

objetivos propostos para a realização do estágio no Banco Espírito Santo de Santa 

Eulália, concretizando as tarefas com eficiência e empenho.  

O estágio permitiu-me obter uma visão mais complexa e mais sólida de uma instituição 

financeira a vários vetores, tais como, a utilização de métodos e técnicas, a importância 

da boa experiência a nível das relações humanas em ambiente de trabalho e 

cumprimento de obrigações diárias enquanto colaboradora do Banco Espírito Santo. 

A inserção na equipa do balcão de Santa Eulália correu da melhor forma, de maneira 

que, desde o primeiro dia, nunca me senti perdida nem desintegrada. 

 

Concluo, que a realização do estágio foi gratificante a todos os níveis ao ponto de me 

ver enveredar por esta área.   
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