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A 
história do BiG  - Banco de 
Investimento Global, SA está 
marcada pelo pioneirismo. 
Em 1999, o ano da abertura, 
o BiG lançou a primeira 

corretora online de Portugal. No 
ano seguinte o BiG tornou-se no 
primeiro Banco a disponibilizar 
negociação online em bolsas 
internacionais e, em 2001, 
lançou a primeira plataforma 
de negociação de fundos de 
entidades gestoras internacionais 
em Portugal, hoje com mais de 
1000 fundos de 20 entidades 
mundiais. 2005 foi o ano em 
que o BiG passou a disponibilizar 
uma plataforma de negociação 
de futuros e em 2006 abriu a sua 
primeira agência. A salientar tudo 
isto, todos os anos entre 2009 e 
2014 o BiG ganhou o prémio de 
melhor pequeno/médio banco 
atribuído pela Exame foi tido 
como o banco pequeno ou médio 
que mais cresceu em Portugal 
no ano passado. Com a abertura 
da sua 16.ª agencia este ano, o 
BiG passou a estar representado 
em todo o território português, 
do Minho ao Algarve com mais 
de 60 financial advisors cujo 
único foco é dar aos clientes as 

soluções para proteger e fazer 
crescer o seu património.
Nesta entrevista Tiago Eusébio, 
diretor do Retalho Especializado
e Peter Rodrigues, diretor de 
Wealth Management, contam 
como o banco acompanha os 
seus clientes e como estes, 
quer sejam investidores de 
primeira vez ou experientes, se 
sentem seguros com o BiG

Como o BiG acompanha o 
cliente que quer investir 
pela primeira vez?
A nossa metodologia passa 
primeiro por conhecer o cliente: 
como distribui o seu património e 
quais os objetivos de investimento 
em termos de retorno e horizonte 
temporal, para podermos 
adequar a nossa oferta.
Não temos o produto one size 
fits all. Temos hoje uma das mais 
vastas e completas ofertas a nível 
de investimento e poupança em 
Portugal e a nossa estratégia 
passa por ter uma equipa de 
financial advisors especializada, 
que possa acompanhar o cliente 
no processo de análise e tomada 
de decisão sobre a alocação mais 
adequada das suas poupanças.

E em se tratando de um 
investidor experiente?
Um investidor experiente sabe 
como quer construir a sua 
estratégia, pelo que o importante 
é ter todos os instrumentos à 
sua disposição para o fazer de 
forma fácil, eficiente e fiável. 
Disponibilizamos plataformas de 
trading utilizadas por profissionais, 

ferramentas de análise técnica, 
e garantimos que tudo o que 
possa ser transacionado numa 
agência do BiG também possa ser 
feito online de forma eficiente.
Também podemos ir mais 
além e construir produtos 
“à medida” quando é isso 
que o investidor procura. 

Quais as mais valias para o 
cliente ao trabalhar com o BiG?
Temos visto, nos últimos anos, 
que a razão que tem levado mais 
clientes a abrirem conta no BiG tem 
sido a preocupação pela segurança 
das suas poupanças. A solidez do 
BiG ao longo dos anos permitiu que 
o banco passasse a ser um porto de 

abrigo nestes tempos conturbados. 
O facto de termos a preocupação 
de oferecer as soluções 
de investimento de forma 
transparente e independente 
tem contribuído para que os 
nossos clientes nos recomendem 
cada vez mais aos seus amigos 
e familiares. Nos últimos dois 
anos, mais de 35% das novas 
contas foram resultado disso.

Entre os prémios que ganhou, 
o BiG foi tido como o pequeno 
ou médio que mais cresceu. A 
que se deve este crescimento?
O crescimento dos últimos anos 
tem sido o resultado de um 
enfoque no cliente e na relação 
de longo prazo. O trabalho 
dedicado da nossa equipa de 
financial advisors, a eficiência/
simplicidade da plataforma online 
para subscrição de soluções e a 
solidez do banco têm permitido 
aumentar e conquistar a confiança 
dos clientes. A nossa solidez 
também vem sendo reconhecida: 
além de ter sido o Melhor Pequeno 
ou Médio Banco e também o que 
mais cresceu no ano passado, o BiG 
foi também nesta categoria o Banco 
mais sólido. Aliás, o BiG ganhou o 
prémio de banco mais sólido na sua 
categoria todos os anos desde que 
o prémio foi instituído.  A solidez 
é de facto um dos nossos pontos 
estratégicos pois acreditamos 
que a confiança no banco é dos 
critérios mais importantes quando 
se trata de escolher o banco de 
poupança e investimento.

A SOLIDEZ GERA CONFIANÇA

A METODOLOGIA DO BiG 
PASSA POR CONHECER 

O CLIENTE PRIMEIRO E DEPOIS 
ADEQUAR A SUA OFERTA

O BiG CHEGOU A PORTUGAL COM A VIRAGEM DO SÉCULO E JÁ CONQUISTOU A SOLIDEZ QUE LHE PERMITE ENFRENTAR 
OS DESAFIOS DE FORMA SEGURA. TENDO CONSOLIDADO O SEU MODELO DE NEGÓCIO, ENCONTRA-SE EM FRANCO 

CRESCIMENTO E A CONFIANÇA DOS SEUS CLIENTES É EVIDENTE: NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS, MAIS DE 35% DAS NOVAS CONTAS 
FORAM ABERTAS POR RECOMENDAÇÃO DOS PRÓPRIOS


