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“Um homem é incapaz de compreender qualquer 
argumento que interfira com o seu rendimento”

— D E S C A R T E S

Quem se atreverá a medir o ganho e a perda desta 
maneira? A derrota pode não ser mais do que a vitória 
mascarada. A vazante mais baixa é o virar da maré”

—  H E N RY  WA D S WO R T H  LO N G F E L LOW

Escrevemos este relatório com o objetivo de tornar clara a nossa filosofia  

de trabalho, o processo de investimento e os princípios e valores fundamen-

tais que adotámos desde o primeiro dia: integridade, transparência e aprendi-

zagem contínua. Acreditamos que são estes os elementos fundamentais que 

nos permitem servir os nossos Clientes com competência, risco limitado  

e resultados muito satisfatórios a médio e longo prazo.

Este ano, o desafio foi maior. Com ganhos modestos até final de setembro, 

as cotações de mercado em final do ano determinaram que este fosse  

o pior ano, para os nossos clientes e para nós, desde a fundação da Casa  

de Investimentos.

Sabendo que é doloroso ver perdas — ainda que só potenciais — e o extrato  

de conta a ser marcado em baixo a cada mês, realçamos que as últimas 

semanas do ano foram extraordinariamente positivas para os nossos Clientes. 

Aproveitámos a forte correção dos mercados financeiros para adicionar às 

carteiras de investimentos alguns negócios extraordinários que aguardáva-

mos há algum tempo e reforçámos outros já em carteira. Alguns destes negó-

cios tiveram recuos de mais de 30% dos máximos, atingidos semanas antes. 
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Apesar da cotação de mercado das carteiras no último dia do ano ser inferior 

à do ano anterior, o seu valor intrínseco aumentou na medida em que os 

negócios que detemos continuaram a aumentar os seus lucros e potencial 

de crescimento futuro. Ficaram, portanto, muito mais baratos. Não raras 

vezes, o mercado corre atrás de modas e ignora temporariamente o valor. 

“Tempo” é o elemento mais difícil de prever e o que faz com que investidores, 

à partida sensatos, não tenham a paciência para aguardar que a tese de 

investimento inicial seja confirmada pelo mercado. 

Conscientes de que os investidores querem um ganho rápido e têm mais 

facilidade a fazer o que faz a maioria — seguindo a última tendência — reafirma-

mos a nossa determinação em fazer o que é melhor a maior parte do tempo, 

mesmo que tal seja desconfortável em determinados momentos. Por isso, 

estamos a fazer o que fazemos sempre, investindo em bons negócios, com 

bons balanços, bem geridos e comprados a bons preços. A nossa carteira de 

investimentos é a melhor e a mais barata desde a fundação da CASA. Esta 

coleção excecional de negócios extraordinários permite-nos estar muito 

otimistas quanto aos resultados futuros.

Esta correção foi um teste aos nossos Clientes, a quem agradecemos a 

confiança para gerirmos o seu património financeiro em momentos de 

máxima turbulência. Não poderíamos esperar mais: na sequência da carta 

que lhes escrevemos a 8 de novembro, “Oportunidades para Investidores 

Pacientes”, mantiveram a confiança no nosso trabalho e, em muitos casos, 

recebemos reforços de liquidez que nos permitiram potenciar a capacidade 

de lhes ganhar mais dinheiro para o futuro. Muito obrigada pelo reforço da 

confiança. Muito obrigada por se manterem fiéis à filosofia de investimento 

em valor e à nossa capacidade de a executar. 

Na carta de 8 de novembro escrevemos:

“(…) As perdas potenciais (no papel) podem fazer com que os investidores 
percam o norte. Quando as cotações da carteira de investimentos caem 
abruptamente, é natural temer que caiam mais. Avaliar a nossa riqueza líquida 
com base nas últimas cotações pode parecer apropriado uma vez que, se 
vendêssemos as nossas ações hoje, essa seria a liquidez resultante. 

Os investidores devem, no entanto, adotar uma forma de pensar menos 
simplista. 

Aquilo que a nossa carteira realmente vale não é o que o mercado pagaria hoje. 
O verdadeiro valor dos títulos que temos em carteira depende dos negócios 
subjacentes e da riqueza que estes produzirão no futuro e que receberemos 
sob duas formas: dividendos periódicos e os lucros que, não sendo 
distribuídos, são reinvestidos para a expansão do negócio e das suas vantagens 
competitivas — aumentando o potencial da empresa ganhar mais  
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no futuro. Com tempo, a cotação de mercado tenderá a refletir o valor 
intrínseco acumulado. É nisto que acreditamos na Casa de Investimentos.

Quando o mercado, na ausência de desenvolvimentos adversos, faz cair o preço 
de um título já desvalorizado e o torna uma pechincha ainda maior – como 
se tem verificado com a cotação das ações de muitas empresas — isto não é 
motivo para entrar em pânico, ou sequer para preocupação. Para nós, é motivo 
sim para excitação face à perspetiva de comprar mais de um excelente negócio 
ou iniciar uma posição nova. Foi isto que fizemos ao longo dos últimos 8 anos  
e é o que nos parece ser uma estratégia intemporal de criação de riqueza. (…)”

O nosso desafio nestes mercados — dominados pelos investimentos “cegos” 

como são os ETFs, pelas compras e vendas despoletadas por algoritmos, 

pelas transações automáticas, por comentadores de televisão que vibram 

como se tivessem a roupa interior a arder e consultores financeiros focados 

em comissões e no curto prazo — é depender da nossa perspicácia e capa-

cidade analítica, mantendo as emoções sob controlo e uma perspetiva de 

longo prazo. 

O reforço da nossa equipa de gestão de ativos e a sua capacidade para 

executar análise fundamental de excelente qualidade, permitiu-nos nas 

últimas semanas do ano colocar ordens de compra e vê-las executar. Refor-

çámos posições e adicionámos novas que ficaram mais baratas. Realocámos 

capital em negócios de grande qualidade e reforçámos globalmente a carteira 

para a preparar para os próximos 3 a 5 anos, aumentando o seu potencial de 

valorização. 

Nos últimos meses, a possibilidade de uma recessão tem dominado a 

atenção do público investidor. Diz-se que o ciclo económico já vai longo  

e que esta é uma fase tardia do ciclo para investir em ações. No entanto,  

à exceção dos Estados Unidos, grande parte dos mercados acionistas não 

produziu resultados nos últimos três anos e os mercados emergentes cotam 

a níveis de 2011.

É natural que os investidores procurem evitar dias maus de mercado.  

Na prática, o que acontece é que evitam muitos dias bons. Uma vez que  

a mente humana odeia admitir a verdade que o mundo é, em larga medida, 

aleatório e imprevisível, os “videntes” terão sempre procura, independente-

mente da sua futilidade. As profecias e a ganância do sistema financeiro com 

a sua máquina de vendedores e “ajudantes” — os consultores e advisors que 

na verdade só se ajudam a si próprios — só adicionam volatilidade, aumentam 

a insegurança aos investidores e empobrecem-nos com comissões.

Na Casa de Investimentos, assumimos que não temos capacidade para 

prever a próxima recessão nem sabemos qual será a sua extensão. No 

curto prazo não conseguimos controlar os desfechos dos investimentos, 
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mas conseguimos controlar os processos pelos quais investimos. Por isso, 

acreditamos que se nos mantivermos focados em seguir um processo de 

investimento bem concebido, obteremos retornos muito satisfatórios a 

longo prazo. 

Acreditamos que um verdadeiro investidor, tal como um empresário, tem 

assento permanente no mercado. O que dita a nossa decisão de compra  

é a qualidade do ativo e o desconto que conseguimos face ao valor. O que 

dita a decisão de venda é o preço a que o mercado está disposto a pagar 

acima do valor que julgamos justo para o negócio. 

Na Casa de Investimentos, somos guiados por dois princípios fundamentais: 

os Clientes sabem e lembram-se de como os tratamos e estamos neste 

negócio para o longo prazo. Só chegaremos ao longo prazo se fizermos tudo 

o que pudermos para, de forma consistente, servir os Clientes e dar priori-

dade aos seus interesses. 

Os nossos Clientes são a razão da nossa existência e a motivação para 

melhorarmos todos os dias. Muito obrigada por se manterem connosco.  

Esta será seguramente uma parceria rentável. Trabalhamos para que sejam  

os seus grandes beneficiários. 

À equipa da CASA, agradecemos a capacidade de melhorar todos os dias. 

Muito obrigada.

Com consideração, apresento os melhores cumprimentos,

Emília Oliveira Vieira 

C H I E F  E X E C U T I V E  O F F I C E R  &  C H A I R M A N



Órgãos Sociais 9

Os órgãos sociais da Casa de Investimentos são eleitos em Assembleia Geral.  

A sua composição é a seguinte:

ÓRGÃOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

António Augusto  

Magalhães da Cunha 

P R E S I D E N T E

Igor André Vieira de Carvalho 

S E C R E TÁ R I O

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Emília de Fátima  

de Oliveira Vieira 

P R E S I D E N T E

António Pedro  

Moreira da Silva Alves 

VO G A L

António Manuel  

Pacheco e Murta 

VO G A L  ( I N D E P E N D E N T E )

CONSELHO FISCAL

Paula Cristina  

Bogalho Cardoso 

P R E S I D E N T E

Fernando Manuel  

de Almeida Alexandre 

VO G A L

José Pedro  

Pereira Silva Cunha de Sousa 

VO G A L 

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Veloso & Associados — SROC, Lda., 

representada por  

Óscar Rodrigues Veloso
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INTRODUÇÃO

O Conselho de Administração da Casa de Investimentos vem, no cumpri-

mento das disposições legais e estatutárias, apresentar o Relatório de Gestão 

e as Demonstrações Financeiras bem como a Proposta de Aplicação de 

Resultados, relativas ao exercício de 2018.

RENTABILIDADE DESDE O INÍCIO DA ATIVIDADE

Ano Rentabilidade

2010/2011(a) 12,42%

2012 11,66%

2013 27,34%

2014 12,36%

2015 −2,66%

2016 16,00%

2017 2,24%

2018 -15,21%

Rentabilidade acumulada desde a abertura 75,78%

Rentabilidade anualizada 7,19%(b)

a A Casa de Investimentos iniciou a atividade em 15 de novembro de 2010.

b Rentabilidade líquida de todas as comissões de transação, custódia e de gestão e das retenções de impostos  

sobre dividendos.

 

Em 2018, a performance das carteiras da Casa de Investimentos foi de 

–15,21%. Os índices comparáveis MSCI World EUR, S&P 500 (em EUR) e PSI 20 

tiveram um retorno total (incluindo dividendos) de –4,88%, –4,39% e –8,78%. 

Desde o início da gestão, a 15 de novembro de 2010, a Casa de Investimentos 

tem uma rentabilidade acumulada de 75,78%, que equivale a uma rentabi-

lidade anualizada de 7,19%, líquida de todas as comissões de transação, de 

gestão e das retenções de impostos sobre os dividendos recebidos.

CARACTERIZAÇÃO  
DO ANO
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A Casa de Investimentos gere carteiras de investimento individuais e a 

rentabilidade apurada acima resulta da média de todas as carteiras de investi-

mento, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de cada ano e é dependente  

da cotação de mercado no último dia do ano. Isto significa que a rentabilidade 

de cada conta pode variar dado que é influenciada pelas datas de abertura de 

conta, pelos reforços (ou não) feitos pelos Clientes e datas em que o fazem. 

A filosofia de investimento que praticamos implica só comprar quando a 

ação transaciona com larga margem de segurança face ao valor que julgamos 

justo para o respetivo negócio subjacente. Esta disciplina, que consideramos 

essencial para que os resultados sejam consistentes, implica que frequen-

temente se mantenham valores substanciais em liquidez à espera que um 

recuo temporário no mercado todo, num setor ou num título específico 

motivado por questões temporárias e desafios inerentes à atividade econó-

mica, nos permita alocar capital a preços muito sensatos.

Temos consciência que manter esta liquidez pesa na rentabilidade das 

carteiras individualmente e reduz a rentabilidade global da nossa performance. 

Esta aplicação prática e coerente da filosofia de valor faz com que os Clientes 

sejam mais reticentes a reforçar as contas. Apesar disso, e porque entende-

mos que o compromisso que assumimos é para o longo prazo, procuramos 

que os Clientes tenham consciência que esta é a melhor forma de investir 

com risco limitado e com rentabilidades muito satisfatórias a prazo. Assumi-

mos uma postura conservadora e por isso, gostamos de comprar a desconto 

do valor intrínseco.

Este é o princípio da filosofia de investimento que praticamos. Esta é a 

promessa que fazemos quando abrimos cada conta nesta CASA. Não esta-

mos, portanto, à procura de caminhos fáceis ou fórmulas rápidas para crescer 

a nossa atividade. 
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ENVOLVENTE MACROECONÓMICA 

Em 2017, o crescimento económico global foi de 3,7%, claramente acima 

das expetativas de 3,4% do FMI apresentadas no início do ano. Apesar da 

aceleração se ter verificado na generalidade das economias — sincronia de 

crescimento que já não era observada desde antes da crise financeira —,  

a revisão em alta resultou principalmente de surpresas positivas na Europa 

e no Japão. A zona euro, em particular, registou uma aceleração do cresci-

mento de 1,8% para 2,4%, quando as expetativas iniciais eram de um ligeiro 

abrandamento em função das dúvidas relacionadas com o Brexit e com as 

eleições em vários países.

O crescimento registado pela economia dos EUA, próxima do pleno 

emprego — taxa de desemprego a fechar o ano abaixo dos 4% — criou as 

condições para a Reserva Federal continuar o processo de normalização 

monetária, levando a cabo um total de quatro subidas de 25 pontos base das 

taxas de juro diretoras, fechando o ano com um objetivo para a taxa dos Fed 

Funds entre 2,25% e 2,50%.

O Banco Central Europeu manteve a taxa aplicável às operações de refinan-

ciamento inalterada nos 0%, mas continuou a lenta remoção das medidas 

não convencionais de política monetária, tendo reduzido ao longo do ano os 

valores de compra de ativos e cessado as aquisições líquidas de títulos em 

dezembro. A partir de 2019 limitar-se-á a investir a totalidade dos reembolsos 

de capital dos títulos vincendos. 

Nas economias emergentes, o crescimento económico estabilizou em níveis 

de 4,6% com várias forças contrastantes. Enquanto a economia chinesa 

registou um abrandamento de 0,3 pontos percentuais para 6,6% (provocado 

pelas guerras tarifárias e pelo aperto regulatório no setor imobiliário e na 

intermediação financeira), a economia indiana registou uma aceleração de 

6,7% para 7,3%, liderada pela procura interna. Na América Latina, a recupe-

ração deu-se a um ritmo inferior ao esperado, com o Brasil a crescer apenas 

1,3% em 2018, afetado pela incerteza política e pelos protestos dos camionis-

tas que provocaram quebras de fornecimento generalizadas.

Fonte: FMI, WEO Update, 
Janeiro 2019
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A inflação nas economias desenvolvidas continuou a tendência de subida 

desde os mínimos atingidos em 2015, subindo para 2,0%. Entre as principais 

economias, registaram-se os níveis mais elevados nos EUA (2,4%) e no 

Reino Unido (2,5%), sendo de registar algumas pressões ao nível dos custos 

salariais na economia norte-americana.

Em 2018, segundo o INE, a economia portuguesa cresceu 2,1%, uma queda 

de 0,7 pontos percentuais face aos 2,8% registados em 2017. O abrandamento 

deveu-se em grande parte a uma quebra no setor industrial, em resultado da 

menor procura externa. As condições de financiamento da economia conti-

nuaram a apresentar uma melhoria relativa, com a taxa de juro das obrigações 

do tesouro português a 10 anos a reduzir-se para 1,72%. A inflação também se 

mostrou controlada, com o índice de preços a variar em média 1%.

 

MERCADOS FINANCEIROS

2018 foi o pior ano desde a abertura da CASA. Até final de setembro, a renta-

bilidade acumulava no ano entre 3 a 4% para terminarmos o ano com perdas 

de cerca de 15,2%. A partir de outubro verificou-se uma reversão abrupta nos 

mercados, com recuos em alguns dos principais índices de ações mundiais de 

cerca de 20% dos máximos. Estas perdas estenderam-se a todas as classes 

de ativos, pelo que o ano encerrou negativo não só para investidores de 

ações, mas também para muitas classes de dívida pública ou de empresas 

(um índice global de dívida empresarial em euros produziu uma perda de 

3,8%), de metais preciosos (o ouro caiu 1,6%) ou de mercadorias em geral  

(o índice CRB de mercadorias caiu 12,4%).

 

Mercados financeiros

Ações 2016 2017 2018

MSCI World Eur 8,5% 5,5% -5,9%

S&P 500 9,5% 19,4% -6,2%

MSCI Eurozone 1,7% 8,7% -14,2%

PSI-20 -11,9% 15,2% -12,2%

MSCI emerging MKTS 8,6% 34,4% -16,6%

Este último trimestre vem lembrar os investidores que tudo pode acontecer 

nos mercados financeiros mesmo que nada de substancial tenha ocorrido.

As razões apontadas para o abrupto recuo dos mercados financeiros eram 

bem conhecidas e largamente antecipadas nos primeiros meses do ano:
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1. As subidas das taxas de juro por parte da Reserva Federal dos Estados 

Unidos,

2. A permanente ameaça de guerra comercial entre a China e os 

Estados Unidos e o comportamento aleatório e errático do presidente 

americano,

3. O Brexit e as suas consequências na Europa,

4. E outros, que embora menos relevantes, ajudam a justificar o compor-

tamento da multidão.

Ignoradas enquanto o mercado subiu, serviram para justificar e ampliar 

largamente a sua queda. A grande maioria, perplexa com a volatilidade, pelo 

sim pelo não, não conseguindo adivinhar onde parava o movimento, preferiu 

juntar-se aos vendedores e engrossar o caudal esperando conseguir entrar 

num momento melhor, quando o futuro fosse mais previsível.

Em dezembro os mercados foram dominados pelo trading automático e 

pelos algoritmos, pela irracionalidade e pelos investimentos passivos (em 

que ninguém avalia o que está a comprar ou a vender) que investem em 

índices ou setores de mercado e que têm captado a atenção e imaginação 

dos investidores. Infelizmente, este tipo de comportamento faz com que não 

beneficiem das suas virtudes.

As ações norte-americanas registaram um melhor desempenho que as suas 

congéneres de outras regiões, com o S&P 500 a cair 6,2%, amortecido por 

uma economia mais forte, melhores resultados das empresas e pelo facto das 

empresas terem estado extremamente ativas na compra de ações próprias.

Apesar do mau desempenho dos mercados acionistas, o ano foi marcado por 

uma evolução bastante positiva dos resultados das empresas nos EUA. As 

empresas do S&P 500 aumentaram os resultados em 20,9%, a mais elevada 

taxa de crescimento desde 2010 e significativamente acima dos 15% que 

eram esperados no início do ano. O principal fator foi a reforma fiscal que 

baixou a taxa de imposto sobre os lucros das empresas.
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Notável foi também o incremento de compra de ações próprias por parte das 

empresas americanas, que continuaram a canalizar uma fatia enorme do seu 

cash flow para esse fim. O dinheiro que tem sido utilizado nestas operações 

tem ultrapassado largamente os valores dos dividendos: nos doze meses até 

setembro de 2018, as empresas do S&P 500 distribuíram 446 mil milhões de 

dólares em dividendos (+8% face ao período homólogo), ao mesmo tempo 

que recompraram 720 mil milhões de dólares em ações próprias (+39%). 

Este aumento dos valores de buybacks resulta em grande parte da reforma 

fiscal, que permitiu repatriar as gigantescas tesourarias que algumas empre-

sas acumularam durante anos no exterior e da recapitalização do setor 

bancário, que se vê pela primeira vez desde a crise de 2008 com capital 

excedentário significativo que pode distribuir aos acionistas.

A gestão passiva, em que os investidores optam por investir em produtos que 

não fazem qualquer seleção dos ativos e se limitam a replicar índices globais 

ou setoriais, é outro fenómeno que tem ganho peso nos mercados financei-

ros. Segundo a Morningstar, a gestão passiva já representava no final de 2017 

cerca de 45% do mercado norte-americano. Os fundos assim geridos entram 

e saem no mercado puramente em função dos fluxos de liquidez dos seus 

investidores. Além do impacto que têm no mercado como um todo, afetam 

substancialmente os preços em setores ou temas específicos. 

Pela forma cega como atuam, e combinados com sistemas de trading 

automáticos — que reagem à evolução dos preços e acabam frequentemente 

por acrescentar liquidez quando ela é abundante e retirar quando ela escas-

seia — este tipo de investimentos pode ter um impacto muito negativo nos 

mercados no curto prazo. 

Os investidores, por terem um ETF de um índice ou de um setor ou de um 

qualquer tema específico criado pela indústria para aproveitar a “moda”, não 

estão livres dos seus vieses comportamentais. Aliás, torna-se muito mais fácil 

especular: entrar e sair no mercado e tentar adivinhar mínimos e máximos. 

Fonte: S&P Dow 
Jones Indices
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John Bogle, fundador da Vanguard e o grande impulsionador deste tipo de 

investimento, numa entrevista no final do ano passado veio alertar para os 

perigos que podem causar.

A presença destes atores terá tido um papel relevante nas correções regis-

tadas, até porque o mínimo de mercado se registou no dia 24 de dezembro, 

coincidindo com a reduzida liquidez do período natalício.

Na Europa, o índice de ações da zona euro, MSCI Eurozone, caiu 14,2%, regis-

tando o pior ano desde 2011 (na altura caiu 16,5% devido à crise da moeda 

única). Apesar dos resultados das empresas não evoluírem tão favoravelmente 

como nos EUA, o crescimento terá sido em torno dos 3%. A banca foi o setor 

mais afetado pela correção de mercado, com quedas de 33%, apanhados 

entre escândalos de branqueamento de capitais, exposição a Itália e Turquia,  

o Brexit e um ambiente de taxas de juro nulas ou negativas.

Os mercados emergentes tiveram um ano fortemente negativo, com o MSCI 

Emerging Markets a cair 16,5% em dólares, afetados pelas guerras tarifárias 

e crises locais. As maiores perdas registaram-se na China (Shangai caiu 29%, 

em dólares), Turquia (Istanbul caiu 43% em dólares) e Argentina (Merval caiu 

50%, em dólares).

A bolsa portuguesa acabou por corrigir em linha com as congéneres euro-

peias, registando o PSI-20 uma queda de 12,2%.

Nos mercados cambiais, depois dos fortes movimentos do ano anterior, foi 

um ano relativamente mais calmo para as principais moedas. O dólar come-

çou o ano a desvalorizar contra o euro, mas terminaria com uma valorização 

de 4,7% à medida que a economia americana foi ganhando força relativa.  

As principais variações verificaram-se nos mercados emergentes, em particu-

lar com as depreciações da lira turca e do peso argentino.

Na área de obrigações, a yield a 10 anos das obrigações do tesouro dos EUA 

atingiu em outubro os 3,24%, valor que não se registava desde 2011.  

À medida que os mercados começaram a temer um abrandamento econó-

mico nos últimos dois meses do ano, curva de rendimentos do dólar perdeu 

quase toda a inclinação, com a obrigação a 10 anos a cotar 2,69%.

Na zona euro, continuou-se a viver um ano sem qualquer rendimento para 

aplicações de taxa fixa, com as maturidades mais curtas de emitentes de qua-

lidade a permanecer em valores nulos ou negativos. Nas maturidades longas, 

o Bund a 10 anos ainda atingiu 0,77% em fevereiro, mas passou o resto do 

ano em queda acabando por fechar dezembro com uma yield de 0,24%.
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A dívida pública portuguesa reduziu o seu custo ao longo de 2018, com as 

obrigações do tesouro a 10 a fecharem o ano a 1,72. Por contrapartida, as 

obrigações do governo italiano foram fortemente penalizadas ao longo do ano, 

subindo a maturidade dos 10 anos para um nível de 2,74%, 72 pb acima de 2017.

Nas áreas de crédito, os spreads sofreram um agravamento, atingindo o nível 

mais alto desde 2015, conforme o gráfico demonstra. Na área de obrigações 

de alto risco, o chamado high yield, o iTraxx Europe Crossover registou 

um alargamento de 120 pb para 353 pb. Em termos globais, as taxas de 

incumprimento estiveram em mínimos. Segundo a Moody’s, a percentagem 

de empresas que não conseguiu cumprir com as suas responsabilidades de 

dívida foi a mais baixa desde 2015, com apenas 1,6% de defaults nas econo-

mias desenvolvidas, concentrados nos setores da energia e do retalho.

Em resumo, este foi um ano de perdas generalizadas a que poucos ativos 

escaparam. A correção registada nos ativos de risco no último trimestre de 

2018 é um movimento natural dos mercados. Mais importante, terá ajudado 

a arrefecer algum sobreaquecimento em partes do mercado norte-americano 

e trouxe os mercados de ações europeus para níveis de valorização mais do 

que razoáveis (o MSCI Euro encerrou a negociar a 13 vezes os resultados, nível 

mais baixo desde 2012.

AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTOS EM TAXA FIXA

“Um homem é incapaz de compreender qualquer argu-
mento que interfira com o seu rendimento.”

—  D E S C A R T E S

No contexto em que vivemos, não vemos melhor alternativa ao investimento 

em ações. Apresentamos no quadro abaixo as taxas de juro atuais em 

investimentos de taxa fixa, desde investimentos sem risco — as obrigações 

Fonte: IHS Markit
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do estado alemão — até obrigações de empresas com elevado risco de 

crédito — high yield.

Aplicações bancárias   até 1 ano   

Depósitos a prazo  0,14%    

       

Governo  3 meses 1 ano 3 anos 5 anos 10 anos

Bilhetes / Obrigações Tesouro:     

Alemanha  -0,55% -0,53% -0,50% -0,32% 0,13%

Portugal  -0,35% -0,35% -0,04% 0,34% 1,51%

EUA  2,39% 2,46% 2,50% 2,51% 2,69%

       

Ratings   1 ano 3 anos 5 anos 10 anos

Investment Grade:      

AAA   -0,19% 0,08% 0,37% 0,89%

AA   -0,19% 0,10% 0,37% 0,95%

A   -0,13% 0,16% 0,49% 1,15%

BBB   0,02% 0,36% 0,75% 1,57%

High Yield:       

BB   1,15% 1,80% 2,43% 3,60%

B   1,87% 2,18% 2,59% 3,80%

       

País S&P CP S&P LP 1 ano 3 anos 5 anos 10 anos

Dívida Emergentes em USD:

Brasil B BB- 3,21% 3,57% 3,91% 5,41%

México A-2 BBB+ 2,66% 3,56% 3,77% 4,53%

África do Sul B BB 4,03% 4,40% 4,78% 5,47%

O quadro expõe, de forma inequívoca, que os instrumentos de taxa fixa em 

euros não são uma alternativa de rendimento. Ao investir numa obrigação 

de bom risco (investment grade) que se vence daqui a 10 anos, um investidor 

recebe, no máximo, um rendimento de 1,57% ao ano. Ora, este rendimento  

é hoje inferior à inflação. Se as taxas subirem, mesmo que gradualmente, 

para 3%, a cotação da obrigação cairá. Admitindo que o investidor não quer 

vender a obrigação a perder, não deixará de ter um custo de oportunidade 

ficando com o seu investimento “atado” a um ativo com baixo rendimento.

Nas últimas três linhas do quadro, as taxas são mais elevadas. Contudo, são 

emissões em dólares e em países com um perfil de risco de crédito mais ele-

vado. A volatilidade cambial poderá destruir este retorno muito rapidamente. 

Acresce que, numa valorização do dólar, os emitentes terão uma dívida maior 

para pagar e consequentemente, o risco é maior.

Em resumo, esta classe de ativos, no passado considerada sem risco  

e com retorno garantido, é hoje garantia de risco e de retorno zero. 
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Independentemente da “envelopagem” ou nome criativo que a indústria 

financeira lhe dê, como é o caso das obrigações high yield (alto rendimento) 

e que antigamente se consideravam junk (lixo), quando todos quiserem sair a 

porta será muito estreita.

Qualquer que seja a “estratégia” ou o “estruturado” que a indústria financeira 

crie para embelezar os seus produtos ou criar expectativas cor-de-rosa e 

pouco prováveis, não há milagres. Esta é a dura realidade.

Para um aforrador que tenha o euro como moeda de referência e enfrenta 

este ambiente (em que as aplicações de taxa fixa não produzem qualquer 

retorno e apenas garantem a lenta destruição do valor real do capital), as 

ações são de longe a alternativa mais interessante para rentabilizar e proteger 

o capital a médio e longo prazo. Neste momento, as ações europeias pagam 

de dividendos cerca de 4% do seu valor bolsista. Por contrapartida, uma 

obrigação de um emitente de qualidade paga pouco mais de 1% a 10 anos.

Enquanto que o rendimento das obrigações está fixado (é contratualizado 

para o período em questão e só pode variar para baixo caso o emitente não 

cumpra com a sua obrigação de pagar nas datas estabelecidas à partida), é 

expectável que o valor dos dividendos pagos pelas empresas cresça a médio 

e longo prazo, acompanhando o crescimento económico e a inflação. Acresce 

ainda que os dividendos representam apenas uma parte dos lucros das 

empresas, já que uma percentagem significativa é reinvestida, aumentando  

a capacidade de as empresas continuarem a aumentar os lucros no futuro.

Por isso, mesmo que os índices acionistas não produzam quaisquer ganhos 

na próxima década, só o retorno dos dividendos das ações deverá permitir 

obter um rendimento substancialmente superior a aplicações em obrigações 

ou depósitos em euros. Se acrescentarmos ainda a expectável subida dos 

preços acompanhando a valorização das empresas, mais clara fica a vanta-

gem potencial que um investidor em ações tem neste momento face  

a um obrigacionista.
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Não sabemos o que as ações vão fazer no próximo mês ou no próximo ano. 

No entanto, para um investidor que tenha um horizonte de investimento a 

5 ou 10 anos, muito dificilmente uma carteira de obrigações vai produzir um 

retorno comparável a uma carteira adequadamente diversificada de ações de 

bons negócios mundiais.
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OPORTUNIDADES PARA INVESTIDORES PACIENTES

“No curto prazo o mercado é uma máquina de votar. 
No longo prazo é uma balança.”

—  B E N J A M I N  G R A H A M 

A maior parte dos agentes de investimento têm pouca ou nenhuma con-

vicção nos ativos que têm em carteira. Com notícias desfavoráveis, com os 

media a realçarem essas notícias — que atraem muito mais a atenção do que 

eventos positivos — a indústria financeira a fomentar o trading automático 

e a tecnologia a permitir que cada um compre e venda ao segundo ativos 

que não conhecem — que não sabem o que produzem, que rendimento têm 

associado, que riscos comportam ou quem os gere — é natural que o movi-

mento de correção se verifique de forma indiscriminada. 

Nestas alturas, escrevemos aos nossos Clientes com o objetivo de esclarecer 

e refletir os riscos e oportunidades dos mercados e dos investimentos que 

temos em carteira. Por isso, tal como noutras ocasiões de queda abrupta, 

em novembro escrevemos uma carta, aos nossos Clientes. Deixamos abaixo 

algumas passagens:

* * *

As perdas potenciais (no papel) podem fazer com que os investidores percam 
o norte. Quando as cotações da carteira de investimentos caem abruptamente, 
é natural temer que caiam mais. Avaliar a nossa riqueza líquida com base nas 
últimas cotações pode parecer apropriado uma vez que, se vendêssemos as 
nossas ações hoje, essa seria a liquidez resultante. 

Os investidores devem, no entanto, adotar uma forma de pensar menos 
simplista. 

Aquilo que a nossa carteira realmente vale não é o que o mercado pagaria 
hoje. O verdadeiro valor dos títulos que temos em carteira depende dos 
negócios subjacentes e da riqueza que estes produzirão no futuro e que 

FILOSOFIA  
DE INVESTIMENTO
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receberemos sob duas formas: dividendos periódicos e os lucros que, não 
sendo distribuídos, são reinvestidos para a expansão do negócio e das suas 
vantagens competitivas — aumentando o potencial da empresa ganhar mais no 
futuro. Com tempo, a cotação de mercado tenderá a refletir o valor intrínseco 
acumulado. É nisto que acreditamos na Casa de Investimentos.

Tentados a vender nas quedas de mercado, os investidores devem ponderar não 
apenas o que recebem em troca (a segurança da liquidez), mas também aquilo 
de que estão a desistir (um título substancialmente subavaliado que, emoções 
à parte, seria uma melhor compra que uma venda aos preços atuais). É por este 
motivo que uma análise profunda do negócio subjacente é tão importante. É 
esta análise que nos oferece a confiança para não perder o norte — para manter 
os títulos e comprar mais — mesmo nos piores dias do mercado. Afinal, um 
bom negócio faz-se na compra, quando compramos barato.

Quando o mercado, na ausência de desenvolvimentos adversos, faz cair o preço 
de um título já desvalorizado e o torna uma pechincha ainda maior — como 
se tem verificado com a cotação das ações de muitas empresas — isto não é 
motivo para entrar em pânico, ou sequer para preocupação. Para nós, é motivo 
sim para excitação face à perspetiva de comprar mais de um excelente negócio 
ou iniciar uma posição nova. Foi isto que fizemos ao longo dos últimos 8 anos  
e é o que nos parece ser uma estratégia intemporal de criação de riqueza. 

Por isso, o último trimestre foi para nós e para os nossos Clientes um excelente 
mês: completámos posições de títulos que havíamos iniciado e que vieram 
fazer a cotação que exigíamos para os reforçar, iniciámos novas posições em 
empresas que julgamos excecionais e que no último ano caíram 30% ou mais  
e reforçámos globalmente a carteira para a preparar para os próximos 3 a 5 
anos, aumentando o seu potencial de valorização.

O nosso objetivo com esta comunicação é assegurar que os nossos Clientes 
olham para a sua carteira de ações da mesma forma que o fazem com um 
apartamento, uma casa, uma quinta ou a sua empresa — e nestas não existem 
cotações diárias -, ignorando possíveis compradores se estes oferecerem 20 
ou 30% menos do que julga valerem estes seus ativos. Se comprarmos uma 
casa por 200 mil euros e, passadas semanas, alguém nos oferecer por ela 160 
mil, nós não vendemos. Por que razão tantos o fazem nas ações? Porque não 
aproveitam os saldos para reforçar a sua exposição a excelentes negócios 
mundiais que continuarão a criar riqueza para os seus acionistas?

David Swensen (gestor do endowment da Universidade de Yale desde 
1985 e com retornos anualizados de 13% ao ano) escreve no seu livro, 
Unconventional Success: “a teoria financeira prevê e a experiência prática 
demonstra que as ações têm retornos superiores a quaisquer outros 
investimentos ao longo de um período de tempo razoável. O alinhamento 
de interesses entre os acionistas das empresas e os seus gestores tendem 
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a servir melhor os interesses e objetivos de ambos”. Não podíamos estar 
mais de acordo.

Sabemos, no entanto, que muitas pessoas não estão preparadas 
psicologicamente para ter ações. As experiências passadas são más, não o 
fizeram com uma estratégia de valor a longo prazo, por desconhecimento ou 
outra razão. No entanto, estou convencida que mais pessoas investiriam em 
ações se fossem educadas para aquilo que estão realmente a comprar — fatias 
de um negócio — e se tomassem consciência que quanto mais tempo tiverem 
ações menos arriscadas elas se tornam. Ao contrário, quanto mais longa 
for a maturidade de uma obrigação mais arriscada ela é. Enquanto que as 
empresas são “organismos vivos” que se vão adaptando às circunstâncias 
macroeconómicas ou conjunturas menos favoráveis e procuram o lucro, os 
ativos de taxa fixa ou indexados a determinada moeda sofrem erosão monetária.

No curto prazo, os investidores não conseguem controlar os desfechos dos 
investimentos, mas conseguem controlar os processos pelos quais investem. 
Na Casa de Investimentos, acreditamos que se nos mantivermos focados 
em seguir um processo de investimento bem concebido, faremos bons 
investimentos de longo prazo. E sabemos que, se o fizermos, conseguiremos 
bons retornos.

Se comprarmos uma posição acionista numa empresa, olhamos para o negócio 
para determinar se fizemos ou não um bom investimento e preocupamo-nos 
com a concorrência que surge ao longo do tempo e com a boa gestão da 
empresa. Quando se olha apenas para o preço de algo, não estamos a investir. 
Se comprarmos Bitcoin, por exemplo, não estamos à espera que o ativo 
produza alguma coisa. Se comprarmos um apartamento, queremos saber 
a renda que pode gerar, se for uma quinta, queremos saber a produção; se 
comprarmos uma empresa inteira, queremos saber que lucros ela gera; se 
comprarmos uma parte de uma empresa (ações), porque não deveremos olhar 
para a forma como o negócio corre?

Com frequência lê-se na imprensa que este ciclo económico já vai longo e 
que esta é uma fase tardia para investir em ações. No entanto, à exceção dos 
Estados Unidos, grande parte dos mercados acionistas não produziu resultados 
nos últimos três anos e os mercados emergentes cotam a níveis de 2011. As 
valorizações das empresas estão consentâneas com os resultados que estas têm 
apresentado e não vemos grandes excessos.

Hoje é possível comprar fatias de negócios por menos do que é possível 
comprar negócios inteiros. Se os investidores encararem as ações como fatias 
de um negócio e não apenas como coisas que mudam de preço constantemente, 
terão muito melhores resultados e o património mais seguro.



Relatório e Contas 201828

Na mensagem do Relatório e Contas de 2017 demos conta de como a baixa 

volatilidade fez com que tivéssemos muitas dificuldades em alocar capital:

“Este foi, contudo, um ano com muito pouca volatilidade, tendo registado 
mínimos desde que o Índice de Volatilidade VIX, cotado pelo CBOT — Chicago 
Board Options Exchange, foi criado. Foi, por isso, mais difícil alocar capital. 
Aquilo que assusta a maior parte dos investidores, permite-nos — a nós 
investidores em valor — aproveitar as grandes variações para comprar barato.” 

Já o escrevemos várias vezes — não somos pagos para ter o dinheiro parado, 

mas preferimos isso a cometer uma estupidez. 

O último trimestre de 2018 proporcionou excelentes oportunidades de 

investimento, algumas pelas quais esperávamos há anos e que nos permiti-

ram alocar a liquidez que vínhamos acumulando desde 2017, quando fizemos 

algumas vendas.

A nossa filosofia mantém-se: minimizar a rotação da carteira e identificar 

negócios com o objetivo de os manter para os próximos anos, beneficiando 

do aumento do seu valor intrínseco. Quando a cotação de mercado o atingir, 

vendemos. No entanto, estamos sempre atentos à possibilidade de melhorar 

a qualidade geral do nosso portfólio, atuando com a agilidade suficiente 

para aproveitar as oportunidades que o mercado nos apresenta. Procuramos 

negócios excecionais, balanços sólidos, líderes incontestados no seu setor, 

com potencial de crescimento e com gestores com histórico de bons 

alocadores de capital. Foi o que fizemos no final do ano, reforçando posições 

e iniciando novas oportunidades de investimento que haviam recuado 30 a 

50%. Hoje, temos a carteira de investimentos mais sólida e mais barata desde 

a fundação da CASA. 

A GRANDE ILUSÃO

“O futuro nunca é claro e paga-se um preço muito 
elevado por um consenso alargado. Aliás, a incerteza  
é amiga do investidor de longo prazo.”

—  WA R R E N  B U F F E T T

Investir dinheiro que custou a ganhar, sobretudo em ações, é um enorme 
desafio para a maior parte das pessoas. Investir é o processo de alocar 
dinheiro hoje que deverá permitir receber mais no futuro. Como o futuro  
é incerto, procuramos prever o que pode acontecer e valorizamos muito mais 
alguém que nos diz exatamente o que vai acontecer — e que inevitavelmente 
estará errado — do que alguém que objetivamente diz que não sabe. 
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A certeza é um estado imaginário de clareza e previsibilidade em assuntos 
económicos que todos os investidores dizem ser indispensável — ainda que 
não exista, nunca existiu e nunca existirá. O atributo mais importante dos 
mercados financeiros é a incerteza. Quando pensamos que sabemos o que 
com certeza vai acontecer, os mercados financeiros rapidamente provam 
que estamos errados.

No entanto, sempre que o tumulto e a turbulência se tornam óbvios,  
os “comentadores especialistas” proclamam que “os investidores odeiam  
a incerteza”. O inesperado acontecerá sempre — uma e outra vez. Os 
“especialistas” tentarão sempre prever o que acontecerá. Mas se alguém  
o conseguisse prever, não seria inesperado. 

É natural que os investidores procurem evitar dias maus de mercado.  
O que realmente acontece é que evitam muitos dias bons. Tal como os 
agricultores, os investidores querem “sol na eira e chuva no nabal”: querem 
estar no mercado quando ele sobe e estar fora quando cai. Esta é a Grande 
Ilusão. O verdadeiro investidor tem assento permanente no mercado, caso 
contrário, é especulador. 

Uma vez que a mente humana odeia admitir a verdade que o mundo é, em 
larga medida, aleatório e imprevisível, os “videntes” terão sempre procura, 
independentemente da sua futilidade. A indústria financeira — que é muito 
mais capaz a vender do que a gerir dinheiro — os media, os comentadores e 
especialistas, alimentam-se disso. A tecnologia e a “informação” disponível 
(ruído) tornam o trabalho do investidor mais difícil ao potenciarem os 
vieses comportamentais de que todos sofremos.

O viés do retrovisor 
Em retrospetiva, era fácil imaginar que podíamos ter vendido em setembro, 
evitando a queda do último trimestre de 2018 e recomprado no final de 
dezembro, mesmo no mínimo. Este é um exemplo de como os nossos vieses 
causam o caos no nosso processo de tomada de decisões. O viés do retrovisor 
faz com que pensemos, após o facto, que os eventos eram muito mais 
previsíveis.

Quem de nós, ao relembrar os eventos que levaram à crise financeira de 
2008/2009, não tem a certeza absoluta que sabia que a bolha de crédito 
subprime estava prestes a rebentar e que as consequências para economia 
mundial, e para os mercados financeiros, seriam catastróficas?

O psicólogo Baruch Fischoff demonstrou, numa série de experiências 
brilhantes, que quando temos conhecimento do desfecho dos eventos, nós 
não apenas sentimos que nenhum outro desfecho era possível, mas também 
que sabíamos exatamente o que iria acontecer.
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Entre finais de 2007 e início de 2009, o maior índice de ações do mundo,  
o S&P 500, caiu cerca de 57%. O mercado caiu com tal velocidade e volume 
que muitos investidores, mesmo institucionais (cuja principal preocupação 
é manter o seu posto de trabalho) mantiveram-se fora do mercado durante 
anos — em 23 de junho de 2014, foi publicado um artigo do Wall Street 
Journal, com o título “Grandes Investidores falharam o Rally desde 2009”. 
Sair do mercado durante esta grande correção e tentar adivinhar o melhor 
momento para reentrar fez com que muitos perdessem toda ou parte da 
recuperação, de 300%, nestes dez anos. 

“Não faças qualquer coisa. Fica parado!” 
Historicamente, os mercados americanos — e mundiais — sobem com mais 
frequência do que caem — e quando sobem, sobem muito mais. Nos 93 anos 
desde 1926, o S&P 500 subiu em 68, mais de 73% das vezes. Assim, o custo 
de oportunidade de sair das ações excede em média as perdas resultantes 
de estar investido enquanto elas caem. Por outras palavras, ao tentar evitar 
as perdas, poderemos estar a abdicar de lucros muito maiores. Tal como 
diz Jason Zweig no seu Dicionário Financeiro do Diabo, “Market Timing é 
a tentativa de evitar perder dinheiro em bear markets; o resultado habitual é, 
no entanto, deixar de fazer dinheiro em bull markets”.

Na imagem abaixo, os bear markets (quando o mercado cai 20% ou mais) 
desde 1903 estão a verde e os bull markets a azul. Reparem no período 
1982–2000: em 18 anos, tivemos um bear market de 2 meses!
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Numa entrevista em setembro passado, John Bogle, fundador da Vanguard, 
dizia que “nos anos maus, anos de crise, o Dow caiu cerca de 50%. As pessoas 
entraram em pânico e venderam tudo, mesmo fundos de investimento e ETF’s 
(Exchange Traded Funds), nos mínimos.

Mantenham o rumo, não deixem que as variações do mercado os desviem 
do caminho. Nunca fique completamente fora do mercado à espera de uma 
melhor oportunidade para reentrar porque as suas emoções vão derrotá-lo 
em toda a linha.

A regra para a maior parte das coisas na vida é, “Não fiques parado. Faz 
qualquer coisa!” Mas, para o investidor de longo prazo, a regra deveria ser, 
“Não faças qualquer coisa. Fica parado!”

O TRIUNFO DOS OTIMISTAS

No livro O Triunfo dos Otimistas, Elroy Dimson, Paul Marsh e Mike Staunton, 

demonstram que independentemente da geografia mundial, a classe de 

ativos que melhor rentabilizou o capital foram as ações. Os chamados ativos 

de taxa fixa (obrigações de empresas e de governos), embora aparentemente 

mais seguros, fizeram os investidores perder dinheiro para a inflação. É 

verdade que estes ativos têm menor volatilidade. No entanto, são, no longo 

prazo, muito mais arriscados devido à desvalorização monetária.

A aposta nas empresas, na sua capacidade de incorporarem os avanços 

tecnológicos e conquistarem ganhos de produtividade, o alinhamento de 

interesses entre quem as gere (gestores) e quem as detém (os acionistas)  

faz com que estas continuem a beneficiar de ventos favoráveis.

Apesar de durante o período estudado (de 1898 a 2017, atualizado em Credit 

Suisse Global Investment Returns Yearbook 2017) compreender duas guerras 

mundiais, a grande depressão, uma série de recessões e conflitos regionais,  

a crise petrolífera e a grande recessão de 2008, o investimento em ações 

foi de longe a melhor aposta com ganhos de cerca de 10% ao ano. Neste 

período, o dólar perdeu 95% do seu valor. O imobiliário valorizou em linha 

com a inflação. Passando por períodos dramáticos e de grande incerteza,  

os otimistas triunfaram.

Mesmo assim, as pessoas gostam de ouvir que o mundo está cada vez pior. 

Apesar de todas as estatísticas que demonstram que o mundo está cada vez 

melhor para a maioria das pessoas — tal como Hans Rosling prova no seu livro, 

Factfulness — o pessimismo, não apenas é mais comum, mas também soa 

mais inteligente. O pessimista é intelectualmente cativante e o otimista é 

visto como ingénuo.
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QUER ESTAR CERTO OU QUER GANHAR DINHEIRO?

Por que motivo, dadas as evidências, continuam as pessoas a tentar adivinhar 

o mercado? A tentar vender antes de uma queda e a tentar acertar no mínimo 

para comprar? Quando os mercados estão em mínimos, os receios dos 

investidores estão em máximos e se não estiverem treinados para controlar 

as suas emoções e não tiverem um processo objetivo de tomada de decisões, 

não investirão.

Nós, os investidores em valor, não sabemos o que o mercado vai fazer ama-

nhã, daqui a um mês ou um ano. No entanto, sabemos que o longo prazo  

e a filosofia de investimento em valor são a maior vantagem que o investidor 

pode ter. Comprar uma coleção de fatias de negócios extraordinários a 

desconto do que valem, ser disciplinado e ter paciência para esperar pelos 

resultados funciona.

Centramos a nossa análise naquilo que conseguimos fazer com competência: 

avaliar a capacidade das empresas produzirem riqueza para os seus acionistas, 

as suas vantagens competitivas, a capacidade e histórico dos seus gestores 

e confrontamos com a cotação de mercado. Se a cotação de mercado for 

substancialmente inferior ao valor que consideramos justo, compramos. 

Quando estes investimentos atingem o valor intrínseco, vendemos. Procura-

mos maximizar a objetividade, mesmo sabendo que há períodos em que esta 

filosofia fica para trás. Sabemos que a prazo é a mais consistente e permite 

investir com risco limitado.

PERFORMANCE DO S&P 500 (1926–2018)

A história do mercado acionista é irrefutável. Com horizontes temporais de 

apenas um ano, o mercado é pouco menos que um lançamento de dados. 

No entanto, à medida que os períodos se tornam mais longos — 5, 10 e 20 

anos — a frequência das perdas decresce rapidamente. Os investidores de 

longo prazo podem concluir que, desde que o seu horizonte de investimento 

seja medido em décadas, as probabilidades de ganhar dinheiro no mercado 

acionista estão largamente a seu favor.

Nos últimos 91 anos, o índice de ações norte-americano produziu um retorno 

anualizado de 9,5%, entre variação de preços e dividendos. No mesmo 

período, a inflação registou um valor de 3,0% por ano nos EUA. Ou seja,  

o investimento em ações produziu um retorno real (ou seja, depois de 

descontada a inflação, que é a perda do valor da moeda) de 6,5% ao ano. 

Num mundo ideal, os retornos seriam quase sempre próximos desses 6,5%, 

mas ano a ano a realidade é muito diferente.

Retornos reais para períodos de 1 ano
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Como se pode ver no gráfico acima apresentado, os ganhos reais das ações 

variam fortemente em quase todos os anos. Aliás, só em 8 destes 91 anos, 

menos de 10% da amostra, é que os retornos das ações ficaram entre 3% 

e 10%. O normal é registarem-se ganhos fortes, que ultrapassam frequen-

temente os 20%, intercalados por ocasionais anos de perdas igualmente 

fortes — 2008 é um dos casos mais extremos, com uma perda de 37%.

Por contrapartida, a aplicação em bilhetes de tesouro, representativa de 

uma aplicação de curto prazo de baixo risco, é mais segura, mas não isenta 

de perdas reais (face à inflação). A variação dos retornos é bastante menor, 

mas há igualmente períodos de perdas, que ao contrário das ações não são 

ocasionais e mostram alguma persistência, correspondendo a fases em que 

as taxas de juro não cobrem o custo escondido da inflação. Seja em períodos  

de inflação elevada, como durante a segunda guerra mundial e o choque 

petrolífero dos anos 70, seja em períodos de taxas anormalmente baixas, 

como tem acontecido na última década. Nessas fases, a aplicação em 

bilhetes de tesouro traduz-se numa consistente deterioração do valor do 

património, em que o rendimento obtido é insuficiente para cobrir a deterio-

ração monetária.

À medida que se estendem os períodos de investimento, a volatilidade dos 

retornos vai diminuindo. Por exemplo, para um horizonte de investimento de 

cinco anos, já são muito menos os períodos negativos para o investidor em 

ações, inclusivamente são menos frequentes que os que sofre o investidor 

em bilhetes de tesouro. E note-se que estamos a olhar para períodos em que 

um investidor em ações se vê “forçado” a sair frequentemente próximo do 

mínimo de mercado. Em muitos destes períodos bastaria aguardar um ano ou 

dois para as perdas serem recuperadas. Já nos bilhetes do tesouro as perdas 

de valor são mais permanentes: eventualmente as taxas poderão voltar a 

pagar um prémio sobre a inflação, mas dificilmente compensarão as perdas 

de valor passadas.

QUER ESTAR CERTO OU QUER GANHAR DINHEIRO?

Por que motivo, dadas as evidências, continuam as pessoas a tentar adivinhar 

o mercado? A tentar vender antes de uma queda e a tentar acertar no mínimo 

para comprar? Quando os mercados estão em mínimos, os receios dos 

investidores estão em máximos e se não estiverem treinados para controlar 

as suas emoções e não tiverem um processo objetivo de tomada de decisões, 

não investirão.

Nós, os investidores em valor, não sabemos o que o mercado vai fazer ama-

nhã, daqui a um mês ou um ano. No entanto, sabemos que o longo prazo  

e a filosofia de investimento em valor são a maior vantagem que o investidor 

pode ter. Comprar uma coleção de fatias de negócios extraordinários a 

desconto do que valem, ser disciplinado e ter paciência para esperar pelos 

resultados funciona.

Centramos a nossa análise naquilo que conseguimos fazer com competência: 

avaliar a capacidade das empresas produzirem riqueza para os seus acionistas, 

as suas vantagens competitivas, a capacidade e histórico dos seus gestores 

e confrontamos com a cotação de mercado. Se a cotação de mercado for 

substancialmente inferior ao valor que consideramos justo, compramos. 

Quando estes investimentos atingem o valor intrínseco, vendemos. Procura-

mos maximizar a objetividade, mesmo sabendo que há períodos em que esta 

filosofia fica para trás. Sabemos que a prazo é a mais consistente e permite 

investir com risco limitado.

PERFORMANCE DO S&P 500 (1926–2018)

A história do mercado acionista é irrefutável. Com horizontes temporais de 

apenas um ano, o mercado é pouco menos que um lançamento de dados. 

No entanto, à medida que os períodos se tornam mais longos — 5, 10 e 20 

anos — a frequência das perdas decresce rapidamente. Os investidores de 

longo prazo podem concluir que, desde que o seu horizonte de investimento 

seja medido em décadas, as probabilidades de ganhar dinheiro no mercado 

acionista estão largamente a seu favor.

Nos últimos 91 anos, o índice de ações norte-americano produziu um retorno 

anualizado de 9,5%, entre variação de preços e dividendos. No mesmo 

período, a inflação registou um valor de 3,0% por ano nos EUA. Ou seja,  

o investimento em ações produziu um retorno real (ou seja, depois de 

descontada a inflação, que é a perda do valor da moeda) de 6,5% ao ano. 

Num mundo ideal, os retornos seriam quase sempre próximos desses 6,5%, 

mas ano a ano a realidade é muito diferente.
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Ações (S&P500)

T-Bill 3 Meses

Mas é nos períodos longos que se percebe a superioridade do investimento 

em ações. Ao fim de 10 anos, são muito poucos os períodos negativos para 

as ações norte-americanas. E mais importante: os períodos mais negativos 

pertencem aos bilhetes do tesouro. Estamos aliás a viver um desses períodos 

negativos para um investidor “conservador”. Quem aplicou em 2008 as suas 

poupanças nesse produto de baixo risco não conseguiu melhor que ver uma 

erosão do valor do seu investimento ao ritmo de 1,5% ao ano na década 

seguinte, pois as baixas taxas de juro não cobriram os valores da inflação.  

Já quem investiu no índice S&P 500 conseguiu um retorno de 11% ao ano, 

beneficiando de iniciar o investimento no auge da crise financeira e, por esse 

motivo, a preços de “saldo”. 

Ainda mais notável é o comportamento em períodos de 20 anos, onde o 

verdadeiro risco é ser demasiado conservador na alocação do património.  

As ações norte-americanas conseguiram nestes 90 anos produzir um retorno 

acima da inflação em qualquer período de duas décadas. Já os bilhetes de 

tesouro sofreram períodos fortemente negativos, em particular durante a 

segunda guerra mundial. No momento atual, estamos a viver um desses 

períodos negativos para o investidor de “baixo risco”. Quem investiu desde há 

vinte anos atrás, desde 1998, de forma conservadora, está a sofrer uma perda 

anual de 0,4%. Já quem, no mesmo período, investiu nas ações das grandes 
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empresas americanas conseguiu um retorno anual de 3,3% acima da inflação, 

um pouco abaixo da média histórica, mas positivo e notável, dado que foi 

obtido num período em que se viveu uma bolha tecnológica e o seu esvazia-

mento, a par da pior crise financeira dos últimos 70 anos. 

Deste exercício podem-se retirar duas conclusões. Quando um investidor tem 

de decidir como alocar capital de que terá necessidade a breve trecho, 1 ou 2 

anos, a aplicação deverá correr o menor risco para esse período e ser alocada 

a depósitos a prazo ou bilhetes de tesouro, ativos que garantem maior 

estabilidade do valor em períodos curtos. Mas à medida que o horizonte de 

investimento se estende para lá dos 3 ou 4 anos, como é típico dos valores 

que poupamos para a reforma ou do património financeiro acumulado que 

se pretende passar às gerações futuras, o verdadeiro risco é ser demasiado 

conservador, não fazer crescer o capital e correr mesmo o risco de sofrer 

longos períodos de erosão do valor do mesmo. Para esses períodos longos,  

o investimento em ações é aquele que garante maior permanência de valor  

a par de crescimento desse mesmo valor.

Peter Lynch, “Não Vale a Pena o Esforço”

 

Entre 1977 e 1990, Lynch geriu o Fidelity Magellan Fund e conseguiu retornos 

anualizados de 29,1%. Apesar destes resultados excecionais, a Fidelity concluiu 

que o investidor médio perdeu dinheiro neste período de 13 anos. Como foi 

isto possível? Segundo a Fidelity, os investidores vendiam as suas posições 

após períodos de fraca performance e compravam após períodos de subida.

Em entrevista à PBS, Peter Lynch explica, “As pessoas gastam imenso tempo 

a tentar adivinhar, em que altura do ano devem investir; quando devem 
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investir? Levei a cabo um estudo fantástico, um exercício espantoso: nos 30 

anos entre 1965 e 1995, se tivesse investido $1.000 — e teve imensa sorte, 

investiu sempre no dia em que o mercado registou o valor mais baixo do ano, 

o seu retorno teria sido de 11,7% por ano.

Pelo contrário, um investidor “azarado” investiu sempre os seus $1.000 no dia 

em que o mercado atingiu o máximo do ano. O retorno conseguido: 10,6% 

por ano. Essa é a diferença entre o máximo e o mínimo do ano. Um outro 

investidor escolheu investir sempre no primeiro dia do ano e conseguiu um 

retorno anual de 11%.

As pessoas gastam uma quantidade inacreditável de energia mental a tentar 

adivinhar o que o mercado vai fazer e a tentar escolher a melhor altura para 

comprar. Simplesmente, não vale a pena o esforço”.

Quando ouvimos alguns dos melhores investidores  
de todos os tempos reconhecerem que não é possível,  
é natural que surja a pergunta: porque tantos insistem 
e acreditam que é possível adivinhar quando entrar  
e sair do mercado, adivinhar máximos e mínimos?  
Há uma resposta muito simples: somos seres huma-
nos e mesmo numa sociedade avançada como a que 
vivemos há uma curiosa crença na magia. É uma 
espécie de triunfo da esperança sobre a experiência.

VIESES COMPORTAMENTAIS

“Os humanos são incorrigivelmente inconsistentes 
a fazerem julgamentos sumários de informação 
complexa”

—  DA N I E L  K A H N E M A N ,  P R É M I O  N O B E L  DA  E C O N O M I A ,  

N O  L I V R O  “ P E N S A R  R Á P I D O  E  D E VAG A R ”

Em 2012, a Isabel Canha, na altura Diretora de Revista Exame, convidou-me  

a escrever um ensaio para a revista. Este convite surgiu na sequência de uma 

conversa que tivemos em que lhe dizia que infelizmente a maior parte das 

pessoas perdem no mercado acionista que, como um pêndulo, oscila entre  

o medo e a ganância.

Transcrevemos aqui o Ensaio por entendermos ser de grande atualidade 

e utilidade. A melhor forma de melhorarmos a nossa performance como 
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investidores é olharmos para o nosso passado como investidores e reconhe-

cermos o que fizemos mal. Estando alerta para os nossos vieses, todos sem 

exceção, estaremos melhor preparados para que as decisões passem por um 

processo dedutivo e objetivo, sustentado por factos, conhecimento  

e ponderação.

* * *

“O que nos impede de tomar decisões racionais de investimento? Porque é que 
o medo e a ganância dominam a nossa actuação? Como diz Benjamim Graham, 
o principal problema do investidor — e talvez o seu pior inimigo — é ele próprio.

Tal como perder peso, investir é simples, mas não é fácil. Há apenas duas 
formas de perder peso: comer menos e fazer mais exercício. No entanto, tal 
revela-se muito difícil num mundo cheio de bolos de chocolate, de batatas 
fritas, de bons assados ou bons vinhos.

A tentação está em todo o lado. A chave para investir com sucesso também 
é simples: comprar bons ativos, que produzam rendimentos, quando estão 
baratos e mantê-los; diversificar apenas o essencial e manter os custos de 
transação baixos. Infelizmente este conceito tão simples não é facilmente 
aplicável pelos investidores que todos os dias são bombardeados com a 
ideia “fique rico depressa”, avisos para saírem do mercado (ou entrarem) 
antes que seja demasiado tarde e comentadores de televisão que gritam 
dicas de investimento como se tivessem a roupa interior a arder. Os 
investidores são muitas vezes “forçados” a tomar decisões motivados pelo 
medo ou pela ganância.

Este ambiente de sobrecarga sensorial seria o suficiente para impedir que o 
investidor aplique esta receita tão simples. Mas um obstáculo maior bloqueia o 
seu caminho. Nos últimos 40 anos, neurocientistas e psicólogos têm estudado 
o nosso processo de tomada de decisões, o que nos condiciona como seres 
humanos e porque fazemos muitas vezes as escolhas erradas ao longo da vida.

O que era considerado como as fundações das finanças — Efficient Market 
Hypothesis (Teoria dos Mercados Eficientes) Capital Asset Pricing Model (Modelo 
de Avaliação de Ativos Financeiros) e Modern Portfolio Theory (Teoria Moderna 
de Portefólios) — pressupõe que os investidores são racionais e que, por isso, 
tomam as decisões sempre no seu melhor interesse. A história financeira, no 
entanto, está recheada de exemplos que contradizem estas teorias. Basta 
recordar todas as bolhas e crashes que tiveram lugar nos últimos anos.

As finanças comportamentais pretendem ser uma resposta a estes dilemas. 
Compreendendo a forma como tomamos decisões de consumo e investimento, 
podemos criar o nosso próprio processo sistemático que nos conduza à tomada 
de decisões corretas.
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Psicólogos e neurocientistas descobriram duas características que são 
particularmente relevantes na tomada de decisões. A primeira, é que 
estamos programados para o curto prazo: o ser humano tende a considerar a 
possibilidade de ganhos no curto prazo extremamente atrativa. Estes ganhos 
estimulam os centros emocionais do cérebro e libertam dopamina. Isto torna-
nos mais confiantes, estimulados e, de uma forma geral, satisfeitos connosco 
próprios. A segunda, é a nossa tendência para adotar comportamentos de 
rebanho: a dor da exclusão social (por exemplo, comprar quando todos estão 
a vender ou vice-versa) é sentida nas mesmas partes do cérebro que sentem a 
dor física real. Adotar estratégias de investimentos contrárias é, portanto, um 
pouco como sermos espancados.

A evidência que tem sido coligida em inúmeros estudos mostra que todos nós, 
como seres humanos, somos afetados por desafios comportamentais — vieses 
mentais — que condicionam o nosso processo de tomada de decisões racionais.

Da savana africana à era digital 
Porque sofremos estes vieses que tanto nos condicionam na tomada de 
melhores decisões? Como qualquer outra característica da nossa existência, 
os nossos cérebros foram, e continuam a ser refinados por um processo de 
evolução que ocorre a um ritmo glacial. Os nossos cérebros estão perfei-
tamente adaptados para o ambiente que enfrentávamos há 150 mil anos (a 
savana africana). Estão menos preparados para a revolução industrial de há 
300 anos e talvez ainda menos preparados para a era digital em que vivemos 
hoje. Por outras palavras, as nossas mentes estão preparadas para resolver os 
problemas relacionados com a sobrevivência e não estão ainda otimizadas 
para decisões de investimento. O resultado desta herança é que todos nós, 
sem exceção, cometemos estes erros.

Os cientistas sugerem que o melhor método para entender como o nosso 
cérebro funciona é imaginar que temos dois sistemas diferentes instalados nas 
nossas mentes: o sistema X e o sistema C.

O sistema X é essencialmente a emoção na tomada de decisões. O sistema X é a 
opção automática. Toda a informação passa pelo sistema X para processamento 
e não exige qualquer esforço. As conclusões tiradas pelo sistema X são, geral-
mente, baseadas em aspetos como a semelhança, familiaridade e proximidade 
temporal. Estes atalhos mentais permitem ao sistema X lidar com imensas 
quantidades de informação simultaneamente. O sistema X é um sistema de 
“satisfação” rápido e pouco sofisticado que tenta dar respostas aproximada-
mente (e não exatamente) corretas. Para que o sistema X acredite que algo é 
válido, pode muito simplesmente desejar que assim o seja.

O sistema C requer um esforço deliberado e tenta resolver os problemas 
através de uma abordagem lógica e dedutiva. Contudo, como qualquer 
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processo lógico, verifica a informação passo a passo de uma forma lenta e em 
série. Para que o sistema C acredite em algo, precisa de provas.

Todos gostamos de acreditar que o nosso sistema C controla as nossas tomadas 
de decisão. A realidade é que o sistema X controla muito mais as nossas 
ações do que estamos dispostos a admitir. De facto, muito frequentemente 
acabamos por confiar na nossa reação emocional inicial e só ocasionalmente 
recorremos ao sistema C para rever a nossa decisão. Por exemplo, quando 
tropeçamos numa pedra, insultamos o objeto inanimado apesar de ele não ter 
responsabilidade alguma pelo nosso erro. Ainda assim, o sistema X, segundo 
conclusões de António Damásio, é indispensável à tomada de decisões. Sem 
emoção, o ser humano fica paralisado perante os desafios.

Neurocientistas descobriram que as partes do nosso cérebro associadas 
com o sistema X são muito mais antigas do que as partes associadas com 
o sistema C. Quer isto dizer que a necessidade da emoção evoluiu mais 
cedo do que a necessidade da razão. Imagine que estamos a visitar um 
jardim zoológico. Ao passar pela jaula dos leões, um leão salta na nossa 
direção; imediatamente damos um salto para trás. O sistema X reagiu para 
salvaguardar a nossa segurança. De facto, um sinal foi gerado assim que o 
nosso cérebro se apercebeu do movimento do leão. Este sinal foi enviado por 
dois caminhos — pelo sistema X que enviou a informação diretamente para 
a amígdala cerebelosa (o centro do cérebro para medo e risco) que reage 
com rapidez e força o nosso corpo a saltar para trás. A segunda parte do sinal 
é enviada para o sistema C que processa a informação de uma forma mais 
consciente, avaliando a ameaça potencial. O sistema C recorda que existem 
barras de metal que nos separam do leão. Mas, entretanto, já saltámos para trás. 
A emoção ganha à razão.

O que tem isto que ver com finanças? 
Em que circunstâncias somos mais suscetíveis a deixar rédea solta ao sistema 
X? Segundo a neurociência e a psicologia há um conjunto de situações em 
que isto acontece: quando o problema é mal estruturado e complexo, quando 
a informação disponível é incompleta, ambígua e está em permanente 
mudança, quando os objetivos estão mal definidos, se alteram ou competem 
entre si, quando os níveis de stresse estão altos devido a constrangimentos 
de tempo e/ou porque muito está em jogo, quando as decisões dependem da 
interação com outros.

Estas circunstâncias caracterizam muitas das decisões que tomamos 
quando confrontados com oportunidades de investimento. Um dos maiores 
investidores de todos os tempos, Warren Buffett, diz que os investidores 
precisam de controlar o seu sistema X: “o sucesso no investimento não está 
correlacionado com o QI. Se tiver uma inteligência normal, o que precisa é de 
um temperamento capaz de controlar os impulsos que causam problemas às 
outras pessoas”.
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Ao longo de anos, os psicólogos documentaram e catalogaram os tipos de 
vieses mentais aos quais somos suscetíveis. Os resultados principais são 
surpreendentemente comuns a culturas e países muito diferentes. A maior 
parte destes erros tem a sua origem em quatro causas: autoilusão, simplificação, 
emoção e interação social.

Vieses comportamentais mais comuns 
Excesso de otimismo e excesso de confiança. Na nossa evolução como espécie, 
o otimismo terá tido um papel fundamental para ultrapassar grandes desafios 
de sobrevivência. Estudos científicos demonstram que as pessoas otimistas são 
mais resistentes e vivem mais tempo quando enfrentam problemas graves de 
saúde. Nas decisões de investimento, contudo, o resultado não é o melhor.

Responda a estas duas perguntas: o leitor é um condutor acima da média?  
O leitor é, na sua profissão, acima da média? A esmagadora maioria das 
respostas a estas perguntas é positiva. Estas perguntas revelam dois dos 
vieses mais comuns: excesso de otimismo e excesso de confiança. Estes vieses 
têm origem na ilusão de controlo e ilusão de conhecimento. A ilusão de 
conhecimento é a tendência que as pessoas têm de acreditar que a precisão 
das suas previsões aumenta com mais informação. A verdade é que mais 
informação não é necessariamente melhor informação. A utilização que 
fazemos da informação disponível é que interessa.

A tendência para sobrevalorizar as nossas capacidades é amplificada pela 
ilusão de controlo — a crença que as pessoas têm que conseguem controlar 
acontecimentos incontroláveis. As pessoas pagarão quatro vezes mais por 
um bilhete de lotaria se puderem escolher os números do que por um bilhete 
com números aleatórios, como se o ato de escolher os números aumentasse 
a probabilidade deles serem sorteados. A aleatoriedade é frequentemente 
confundida com controlo.

Viés confirmatório: mostra-me o que quero ver. Temos o mau hábito de 
procurar apenas a informação que concorda connosco. Isto é o que se chama 
o viés confirmatório. Karl Popper dizia que a melhor forma de testar uma 
hipótese é tentar contradizê-la. Na verdade, não é assim que funcionamos. 
Tendemos a formar um ponto de vista e passamos o tempo a procurar 
informação que o confirme. Gostamos de ouvir quem concorda connosco,  
de ouvir as nossas próprias opiniões refletidas nos outros.

Infelizmente, esta não é melhor forma de tomar decisões. Devíamos ouvir 
aqueles que discordam, não para mudar de opinião, mas para tomarmos 
conhecimento dos pontos de vista opostos e para tentar encontrar a falha 
lógica nos seus argumentos. Se não conseguirmos encontrar essa falha, talvez 
não devamos ter tamanha convicção nos nossos pontos de vista.
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Um problema adicional ao viés confirmatório é o viés dos médios hostis.  
Isto é, não só procuramos apenas a informação que concorda connosco, mas, 
quando somos confrontados com informação que discorda connosco, temos 
a tendência de considerar a fonte dessa informação como tendo um ponto de 
vista enviesado.

Autoatribuição: caras é mérito nosso, coroa é azar. Todos nós temos um 
relativamente frágil sentido de autoestima e um dos mecanismos-chave para 
o proteger é o viés da autoatribuição, a tendência de atribuir bons desfechos 
à nossa habilidade e os maus desfechos ao azar. Este viés constitui um dos 
mais fortes limites à aprendizagem que os investidores encontram. Este 
mecanismo de defesa impede-nos de reconhecer os erros que cometemos 
e, desta forma, de aprendermos com os erros cometidos no passado. Como 
disse George Santayana, “a história repete-se e esquecer o passado é estar 
condenado a repeti-lo”.

Quando questionado sobre se os investidores iriam aprender algo com a crise 
financeira em 2008 e 2009, Jeremy Grantham, estratego chefe da gestora de 
ativos GMO, respondeu: “Iremos aprender muito no curto prazo, alguma coisa 
no médio prazo, e absolutamente nada no longo prazo.”

Recuando no tempo, John K. Galbraith dizia que os mercados financeiros 
são caracterizados pela “extrema brevidade da memória financeira. 
Consequentemente, os desastres financeiros são rapidamente esquecidos. 
Quando as mesmas ou similares circunstâncias se repetem, são saudadas  
por uma nova, frequentemente jovem e sempre confiante, geração como uma 
descoberta brilhantemente inovadora no mundo económico e financeiro. 
Poucos são os campos da atividade humana em que a história é tão pouco 
importante como no mundo das finanças”.

Hindsight: eu já sabia. Um dos mais perigosos vieses que enfrentamos é o 
viés do retrovisor (hindsight). Refere-se ao facto de, após um evento ter tido 
lugar, nós estarmos convencidos de que sabíamos o que se iria passar. O 
melhor exemplo do viés do retrovisor nos investidores é a bolha tecnológica 
do final dos anos 90. Na altura, chamar a atenção dos investidores para a bolha 
tecnológica resultava em “ameaças físicas”. Hoje, os mesmos investidores 
reescreveram a sua história. Todos eles sabiam que era uma bolha — estavam 
todos investidos, mas sabiam que era uma bolha e que, mais cedo ou mais tarde, 
iria explodir.

Obviamente, se todos estão convencidos de que conseguem prever o passado,  
é natural que estejam excessivamente certos de que conseguem prever o futuro. 
Assim, o hindsight é o mais poderoso gerador de excesso de confiança.

Ancoramento: o irrelevante tem valor. Quando confrontados com a incerteza, 
todos temos a tendência de nos agarrarmos ao irrelevante como se fosse 
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uma muleta ou uma âncora. Esta incorporação do irrelevante acontece 
frequentemente sem qualquer reconhecimento consciente do facto.

Que âncoras influenciarão os investidores? A toda a hora, os preços das ações 
são publicitados: nos jornais, na internet, no ticker que está permanentemente 
a rodar na parte inferior dos canais financeiros de televisão. Os investidores 
agarram-se a estas miragens de preços e, erradamente, fazem-nos equivaler ao 
valor dos negócios subjacentes.

Representatividade: tiro conclusões com base na aparência e semelhança. 
As pessoas julgam os eventos pela sua aparência e semelhança, não pela 
probabilidade deles acontecerem. É o chamado viés da representatividade. 
Este viés tem muitas aplicações no mercado de capitais. Por exemplo, as boas 
empresas são bons investimentos? Podem não ser, se estiverem a transacionar 
a preços acima do seu valor justo.

Nos mercados financeiros, os analistas também sofrem deste viés. Preveem 
que as empresas com forte crescimento dos resultados nos últimos cinco anos 
irão continuar a crescer ao mesmo ritmo nos próximos cinco anos. O que os 
analistas estão a dizer é “esta empresa é excecional e, portanto, continuará a 
sê-lo”. O que ignoram (inconscientemente) é que o crescimento de resultados 
é um processo altamente reversivo para a média, em períodos de cinco anos. 
Um portefólio de empresas com crescimento mais lento consegue quase a 
mesma taxa de crescimento de longo prazo do que um portefólio de empresas 
de crescimento rápido. Efetivamente, os analistas avaliam as empresas pelo 
que parecem ser e não pela probabilidade de conseguirem sustentar as altas 
taxas de crescimento. Como salienta Philip Fisher, autor do livro Common 
Stocks and Uncommon Profits: “O mercado bolsista está cheio de indivíduos 
que sabem o preço de tudo e o valor de nada.”

Experiência direta: não é isso de que me recordo. As nossas mentes não são 
supercomputadores. Não são sequer bons arquivos. No entanto, estamos 
convencidos de que as nossas memórias são perfeitas como fotografias ou 
postais. De uma forma geral, as pessoas recordam-se melhor de informação 
vívida, bem publicitada ou mais recente. O efeito proximidade temporal é 
também reforçado pelo facto de as pessoas tenderem a confiar mais nas suas 
experiências em detrimento de estatísticas ou de experiências alheias.

Estudos concluem que a experiência direta é frequentemente muito mais 
ponderada do que a experiência geral, mesmo quando esta é igualmente 
objetiva e relevante. Uma possível razão para a importância excessiva 
da experiência pessoal é o impacto da emoção: informação diretamente 
experimentada desencadeia reações emocionais ausentes das experiências 
alheias. Desta forma, se as pessoas utilizarem a sua experiência pessoal para 
avaliar a probabilidade de eventos, irão exagerar o peso de eventos improváveis 
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porque passaram e subestimar o peso daqueles que não experimentaram em 
primeira mão.

A experiência recente da maior parte dos investidores em Portugal é de 
perdas significativas. Os títulos mais disseminados na Bolsa portuguesa são 
os que maiores perdas acumulam. Recentemente, um dos jornais económicos 
noticiava que, diariamente, mais de 700 investidores deixavam de ter ações. 
Os investidores atribuem maior ponderação à sua experiência pessoal do que 
a todos os estudos que comprovam o sucesso do investimento em valor. Este 
comportamento reflete também o efeito da proximidade temporal: o investidor 
acredita que o futuro será sempre este. Esta atitude verifica-se nos dois 
extremos do mercado ampliando, assim, os efeitos das bolhas e dos crashes.

Porque existem investidores excecionais? 
No dia a dia, tomamos decisões de consumo, poupança e investimento. 
Grande parte de nós não tem formação financeira para as tomar no seu melhor 
interesse. Os vieses comportamentais de que sofremos são também handicaps 
com que temos de lidar. A história está repleta de bolhas: no mercado bolsista, 
no mercado imobiliário, nas matérias-primas e até as tulipas excitaram muitos 
investidores, no século XVII.

Alguns dos melhores investidores do mundo ultrapassaram estes vieses 
comportamentais que afetam as decisões de investimento e reduzem os 
retornos à esmagadora maioria dos investidores. Entre 1929 e 1934, Benjamim 
Graham e David Dodd testemunharam o melhor e o pior nos mercados 
financeiros. Da escalada até ao pico de 1929, até ao crash em outubro do mesmo 
ano e a implacável Grande Depressão. Desta sua experiência no mercado 
financeiro e do vasto conhecimento da teoria financeira, os dois professores 
da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, construíram um modelo com 
o qual os investidores podiam filtrar centenas ou até milhares de ações e 
obrigações e identificar aquelas em que valia a pena investir. Esta filosofia de 
investimento é conhecida como o investimento em valor e o seu mais famoso 
praticante, aluno de Benjamin Graham, é Warren Buffett.

Em 1992, Tweedy, Brown Company LLC, gestora de patrimónios muito 
conceituada, publicou uma compilação de 44 estudos intitulada “O que 
funciona no investimento”. O estudo concluiu que o que funcionou é muito 
simples: as ações baratas conseguem, consistentemente, melhores retornos do 
que as ações caras; e as ações cujo preço teve pior performance (em períodos 
de três e cinco anos) conseguiram melhores rentabilidades, nos períodos 
seguintes, do que as ações cujos preços tiveram melhor performance nos 
mesmos períodos.

Ao longo dos últimos 54 anos, Warren Buffett conseguiu rentabilidades médias 
de 20,2% ao ano. Quando questionado sobre o seu sucesso como investidor, 
responde: “O nosso método é muito simples. Tentamos selecionar negócios 
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com fundamentos económicos soberbos, geridos por pessoas honestas e 
capazes e compramo-los a preços sensatos. É só isto que tentamos fazer.”

Warren Buffett escreveu um artigo, em 1984, intitulado “Os superinvestidores 
de Graham e Doddsville”. Nesse artigo, Buffett elenca alguns investidores 
que, ao longo de vários anos, conseguiram retornos muito acima do mercado. 
Walter Schloss ganhou, durante 20 anos, 21,3% ao ano; Tom Knapp, da Tweedy 
Browne, conseguiu retornos de 20% ao ano; Bill Ruane, da Sequoia Funds, 
conseguiu 17,2% anuais; Charlie Munger, sócio de Warren Buffett, ganhou, num 
período de 13 anos, 19,8% anuais. Segundo a teoria dos mercados eficientes, 
estes investidores foram simplesmente bafejados pela sorte. No entanto, 
argumenta Buffett, todos estes investidores têm um patriarca intelectual em 
comum, Benjamin Graham. Eles trabalham em locais diferentes e investiram 
em ativos diferentes, a única coisa em comum é a estratégia que seguem, o 
investimento em valor. O seu sucesso, portanto, não pode ser atribuído apenas 
à sorte; é o triunfo da estratégia certa. Por outras palavras, o investimento em 
valor funciona.

O que é o investimento em valor? 
É investir em bons ativos, que produzem rendimentos, comprados a desconto 
do seu valor justo e que sejam geridos por gente capaz e honesta. É simples, 
mas está longe de ser fácil.

O investidor em valor é avesso ao risco e por isso, a decisão de investimento 
é um processo de avaliação profunda dos dados fundamentais das empresas, 
dos negócios que lhe estão subjacentes e da sua capacidade de gerar um 
rendimento crescente no futuro. A partir dos balanços e demonstrações 
financeiras da empresa, avaliam-se a qualidade do negócio, as margens 
operacionais, a evolução dos lucros, a rentabilidade dos capitais investidos, 
os níveis de endividamento, as vantagens competitivas dentro do sector e 
a capacidade de remunerar o acionista. As palavras de Benjamin Graham 
resumem bem este processo: “A análise deve ser penetrante, não profética.”

No entanto, o investimento em valor não se resume apenas à análise das 
demonstrações financeiras. Uma vez que nem todos os elementos que afetam o 
valor da empresa são revelados pelo escrutínio dos documentos contabilísticos, 
a experiência, a capacidade de julgamento e o ceticismo são fundamentais para 
estimar o real valor da empresa.

Uma vez estimado o valor da empresa, confrontamo-lo com o preço a que 
está a cotar no mercado. Preço é o que se paga, valor é o que se recebe e da 
diferença entre o preço a que estamos a comprar e o valor intrínseco do ativo, 
obtemos a margem de segurança, a “almofada” necessária para proteger os 
valores investidos. Disciplina e paciência para esperar pelo preço certo de 
compra são essenciais para que o método tenha sucesso. Quando a cotação no 
mercado refletir o valor da empresa, é altura de vender.
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Poucos investidores são suficientemente disciplinados para manter padrões 
rigorosos de avaliação e aversão ao risco. É em tempos de grande incerteza 
e de conjunturas negativas que a prática de um método de investimento 
conservador e seguro — o investimento em valor — é particularmente 
fundamental.

Sir John Templeton, pioneiro dos fundos de investimento e considerado 
pela revista Money como o melhor investidor global do século XX, mantinha 
sob vigilância um conjunto de excelentes empresas que transacionavam a 
preços muito elevados e os preços a que gostaria de as comprar. Quando o 
mercado caía e arrastava as ações para os níveis desejados, as compras eram 
executadas. Templeton sabia que, no dia em que o mercado caísse, ele não teria 
a disciplina para comprar. No entanto, ao determinar, a priori, os preços de 
compra, retirava da equação a emoção e os seus vieses mentais. Um processo 
disciplinado e objetivo é essencial ao sucesso.

Em agosto passado (2011), na Casa de Investimentos, aplicámos este 
processo. Aproveitámos a reação negativa do mercado ao downgrade da dívida 
americana — uma queda de cerca de 20% em duas semanas — investimos 
nalgumas empresas excecionais que, sem qualquer justificação fundamental, 
ficaram baratas.

Por que tão poucos seguem esta filosofia 
Apesar dos resultados excecionais de grandes investidores em Valor e de 
inúmeros estudos que os comprovam, poucos são os investidores que seguem 
este método de investimento. Warren Buffett, para lá da publicação trimestral 
das suas transações, escreve na imprensa, de tempos a tempos. Em 17 de 
outubro de 2008, aconselhou, em carta aberta no The New York Times, “Buy 
American, I Am”, o investimento em empresas americanas. Em fevereiro 
passado, escreveu na revista Fortune reiterando a sua preferência pelo 
investimento em ativos que produzam rendimento, isto é, ações.

Os professores universitários Gerald Martin e John Puthenpurackal, num paper 
de 2008, concluíram que, imitando as compras de Warren Buffett um mês após 
a sua divulgação pública, qualquer investidor bateria o S&P 500 por uma média 
de 10,75% ao ano, no período de 1976 a 2006. Este resultado é extraordinário 
tendo em conta que a performance de Warren Buffett, no mesmo período bateu 
o S&P 500 por 11,14% ao ano.

A analogia do Sr. Mercado 
Muito antes de neurocientistas e psicólogos terem descoberto a importância 
destes vieses, Benjamin Graham refletia que o investidor deveria estar 
preparado, financeira e psicologicamente, para as flutuações do mercado e 
explicava-o através de uma metáfora a que chamava Sr. Mercado: “Imagine 
que é proprietário de parte do capital de uma pequena empresa e que 
essa participação lhe custou 1000 euros. Um dos seus sócios, chamado 
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Sr. Mercado, é muito prestável. Todos os dias, ele diz-lhe qual é o valor, na 
opinião dele, da sua parte da empresa e oferece-se para comprá-la ou para 
lhe vender uma participação adicional ao mesmo preço. Por vezes, a avaliação 
do Sr. Mercado parece plausível e justificada pelos desenvolvimentos e 
perspetivas futuras do negócio. Frequentemente, contudo, o Sr. Mercado 
é levado pelo entusiasmo ou pelo medo e o valor que ele propõe é pouco 
menos do que ridículo. Se o leitor é um investidor prudente ou um 
empresário sensato, vai deixar que as comunicações diárias do Sr. Mercado 
determinem a sua convicção do que vale a sua participação de 1000 euros 
na sua empresa? Apenas nos casos em que concorda com o Sr. Mercado ou 
quando está disposto a negociar com ele. Poderá vender a sua participação 
quando o Sr. Mercado lhe propõe um preço ridiculamente alto, assim como 
poderá comprar uma participação adicional quando o preço é baixo. No 
tempo restante, poderá formar as suas próprias opiniões acerca de quanto 
realmente vale a sua participação, baseado nos relatórios da empresa sobre 
as suas atividades e situação financeira. O verdadeiro investidor está nesta 
posição quando tem ações de uma empresa cotada. Ele pode tirar partido 
do preço diário de mercado ou ignorá-lo. As flutuações de preço têm apenas 
um significado para o verdadeiro investidor. Elas oferecem oportunidades 
para compras inteligentes quando o preço cai bastante e oportunidades para 
vendas inteligentes quando os preços ultrapassam o valor da empresa. No 
resto do tempo, o investidor deverá ignorar o mercado e concentrar-se nos 
dividendos e resultados operacionais das suas empresas.”

Por outras palavras, compre bons ativos baratos, venda-os, pelo menos, ao seu 
preço justo e no espaço de tempo entre a compra e a venda, ignore as cotações 
de mercado. Ou, como Warren Buffett recomenda: “Encare as flutuações de 
mercado como amigas e não como inimigas; lucre com a loucura em vez de 
participar nela.”

O medo e a ganância têm separado muitos investidores do seu dinheiro. 
Quando o mercado de ações cai porque as notícias são más e a conjuntura 
macroeconómica difícil, os investidores vendem a qualquer preço ativos de 
grande valor. Porque muita gente o está a fazer, os investidores ignoram a 
qualidade dos ativos que têm e adotam o comportamento de rebanho. Do 
mesmo modo, quando a conjuntura é favorável ou as notícias para determinada 
empresa são muito positivas, é fácil perder o bom senso e seguir a multidão, 
comprando a qualquer preço.

Demasiadas pessoas investem no mercado de capitais com o objetivo de 
enriquecerem da noite para o dia. As ações, em vez de serem encaradas como 
uma “fatia” do negócio subjacente que, ano após ano, cria riqueza para os seus 
acionistas, são vistas apenas como papel que troca de mãos, frequentemente 
mais de uma vez por dia. A satisfação imediata, a falta de convicção com que se 
compram e vendem ativos e a busca de excitação no mundo do investimento 
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potenciam decisões irrefletidas, tomadas por impulso. Muitos consideram que 
investir em Bolsa continua a ser um jogo de sorte e azar.

A especulação e as bolhas 
A definição de investimento expandiu-se muito nos últimos 20 anos: desde 
selos, arte, vinhos, ouro, petróleo, todo o tipo de produtos financeiros 
exóticos e até apostas desportivas. Muitos destes ativos não são produtivos 
e quem os compra tem a esperança de que no futuro alguém venha a pagar 
mais por eles. Quem investe assim, não é inspirado por aquilo que o ativo 
produz, mas, sim, porque acredita que outros o desejarão ainda mais no 
futuro. Esta é, na sua essência, a definição de especulação. É desta forma que 
surgem as bolhas especulativas.

Nos últimos 15 anos, tanto as ações tecnológicas como o mercado imobiliário 
demonstraram os excessos extraordinários que podem ser criados pela 
combinação de uma tese de investimento sensata (na sua génese) e bem 
publicitados preços crescentes (o ouro é um bom exemplo). Nestas bolhas, um 
exército de investidores, a princípio cético, sucumbe à prova entregue pelo 
mercado e o grupo de compradores expande-se — durante algum tempo —  
o suficiente para manter a roda a girar. O público investidor festeja o lucro fácil. 
Mas as bolhas inevitavelmente estouram. E o velho provérbio é mais uma vez 
confirmado: “Aquilo que o sábio faz no princípio, o tolo faz no fim.”

Canais de televisão de negócios, jornais, revistas, analistas e comentadores 
alimentam diariamente um público vasto e em expansão. Este é o “circo” que é 
montado diariamente à volta do mercado financeiro e que precisa de fazer crer 
que, durante o dia, irão passar-se eventos extraordinariamente importantes. 

A quantidade de informação — completamente irrelevante para a vida diária 
das empresas — é espremida ao máximo. As “dicas para ganhar dinheiro hoje” 
encurtam ainda mais o horizonte de investimento. Mais informação não 
é melhor informação, apenas reforça no investidor a ilusão de controlo, o 
excesso de otimismo e de confiança.

Larry Summers, ex-secretário do Tesouro americano, investigou os 50 maiores 
movimentos no mercado de ações americano entre 1947 e 1987. Summers e os 
seus colegas vasculharam a imprensa na tentativa de encontrar alguma razão 
para os movimentos do mercado. Concluíram que, “na maioria dos dias com 
maior movimento, a informação que a imprensa avança como causa não é 
particularmente importante”. Dito de outra forma, mais de metade dos maiores 
movimentos nos mercados não tem qualquer relação com os fundamentos 
económicos das empresas ou da economia.

A indústria financeira tem sido a grande promotora de toda esta “festa”. 
Se por um lado está a satisfazer necessidades novas aos seus clientes, 
como argumenta, por outro, está a promover o curtíssimo prazo e o 
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comissionamento excessivo. No seu livro The Battle for the Soul of Capitalism, 
John Bogle, fundador da Vanguard, expõe com grande clareza os conflitos 
de interesses dos grandes grupos financeiros e como a glorificação do 
curtíssimo prazo triunfou sobre os tradicionais valores da fidúcia. As 
comissões pagas, entre 1997 e 2002, pelos investidores norte-americanos aos 
bancos, corretoras e fundos de investimentos excederam os 1,275 triliões de 
dólares. No final dos anos 90, as previsões dos analistas e dos especialistas 
em estratégia tornaram-se mais importantes do que nunca nos mercados 
financeiros. Infelizmente, não se tornaram mais precisas e os exemplos são 
imensos. Existem hoje previsões sobre todo o tipo de indicadores, desde a 
inflação, as taxas de juro, o desemprego, os resultados trimestrais das empresas, 
passando pelos preços das ações e das obrigações, das matérias-primas, etc. 
Quando os números reais observados são divulgados, raramente coincidem 
com as previsões. Estão assim reunidas as condições para que os mercados 
se comportem com grande volatilidade. Isto não faz qualquer sentido. As 
previsões — que criam a ilusão de controlo sobre o que pode ser o futuro —  
vêm limitar a capacidade de tomar decisões baseadas em processos lógicos.

Para Warren Buffett, “as previsões políticas e económicas de curto prazo 
são uma distração muito cara para os investidores. A prazo, as notícias 
sobre os mercados financeiros serão positivas. No século XX, os Estados 
Unidos passaram por duas Guerras Mundiais e outros conflitos militares 
dispendiosos, uma Grande Depressão, uma dúzia de recessões, vários pânicos 
financeiros, choques petrolíferos, etc. No entanto, o Dow Jones subiu dos 66 
para os 11497 pontos.”

Os analistas e gestores de dinheiro são também vítimas destas armadilhas 
mentais. Têm acesso a demasiada informação e precisam de proteger o seu 
posto de trabalho. Se seguirem o rebanho e estiverem errados, fizeram  
o que toda a gente fez. Se não seguirem o rebanho e estiverem errados,  
o seu emprego está em causa. A evolução tecnológica, a internet, a grande 
difusão de informação e a engenharia financeira contribuíram para potenciar 
negativamente os nossos vieses comportamentais.

Conclusões 
O investidor deverá ter a disciplina e a coragem de se manter fiel aos seus 
princípios. Como Benjamin Graham declarou: “Se acredita que o investimento 
em valor é um conceito sólido, deverá devotar-se a esse princípio. Mantenha-se 
fiel e não se deixe arrastar pelas modas, pelas ilusões e pela perseguição 
constante do lucro rápido de Wall Street. Não é preciso ter uma inteligência 
de génio para ser um investidor em valor de sucesso. O que é necessário é, 
em primeiro lugar, uma inteligência razoável; em segundo, bons princípios de 
atuação; e terceiro e mais importante, firmeza de caráter.”
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Só dominando estes três elementos é que o investidor inteligente será capaz 
de agir de forma contrária — comprar quando todos vendem e vender quando 
todos compram.

Nunca deixaremos de ser suscetíveis aos vieses comportamentais. 
Reconhecendo as nossas limitações, estaremos mais bem preparados para 
que os processos lógicos assumam o controlo. Só com processos sólidos  
de tomada de decisões será possível obter resultados consistentes a médio  
e a longo prazo.”

DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO

“O investimento em Conhecimento paga sempre  
o melhor dividendo.” 

—  B E N J A M I N  F R A N K L I N

Conferência ValuEspaña — Madrid 2018

No dia 15 e 16 de março de 2018 realizou-se em Madrid a Conferência 

ValuEspaña, um evento que reúne investidores em valor de todo o mundo para 

partilhar ideias e discutir oportunidades de investimento. Estas são excelentes 

ocasiões para testar os nossos métodos de análise, confrontá-los com a 

opinião de pessoas que encaram o investimento de forma semelhante à nossa 

e refletir com reputados investidores, que são fonte de inspiração para todos.

A Casa de Investimentos foi convidada a apresentar uma ideia de investi-

mento, feita por Emília Vieira, que apresentou a farmacêutica irlandesa Aller-

gan, empresa que faz parte da nossa carteira de investimentos. Este convite 

é também o reconhecimento do trabalho que a Casa de Investimentos vem 

desenvolvendo e cujos resultados comparam muito favoravelmente com 

alguns dos bons investidores em valor internacionais. Este é um dos maiores 

eventos na europa sobre investimento em valor e conta com investidores 

profissionais de todo o mundo.

MOI Global — Best Ideas Omaha 2018

Emília Vieira participou como oradora no dia 4 de maio, numa conferência orga-

nizada pela Manual of IDEAS Global (MOI Global) que reuniu alguns dos melho-

res investidores em valor de todo o mundo em Omaha nos Estados Unidos.

A MOI Global é uma comunidade de investidores que organiza conferências  

e promove uma publicação periódica sobre Investimento em Valor. Esta con-

ferência decorreu à margem da Assembleia Anual de Acionistas da Berkshire 
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Hathaway, a holding de Warren Buffett, um evento marcante para  

a comunidade de investidores em valor de todo o mundo.

Após o convite da MOI Global, entendemos apresentar a Sonae SGPS, um 

dos maiores grupos portugueses cotados em bolsa e que faz parte da carteira 

de investimentos da Casa de Investimentos. Para além de representar um 

grupo português de referência, a escolha da Sonae deveu-se a razões muito 

objetivas: é um grupo composto por negócios líderes de mercado em dife-

rentes áreas; apresenta um importante histórico de boa gestão e de criação 

de valor para os seus acionistas e transaciona em mercado com um desconto 

significativo relativamente à estimativa de valor da Casa de Investimentos. 

Biblioteca da Casa

O Livro do Investimento em Valor foi traduzido e publicado pela Casa de 

Investimentos em março de 2012. Ao longo dos últimos seis anos os livros 

vendidos e oferecidos a todos os Clientes motivaram muitas mensagens de 

agradecimento e comentários muito favoráveis. Em 2018, depois de esgotar  

o nosso stock voltamos a renegociar os direitos com a Wiley e publicamos  

o livro com o apoio do Jornal Económico e da Gen Design Studio. 

Consideramos, no entanto, que a Casa de Investimentos tem agora condi-

ções para uma aposta mais forte na divulgação do conhecimento. Por isso, 

criamos uma chancela Biblioteca da Casa, para prosseguir este trabalho com 

novos títulos que permitam que o conhecimento financeiro e investimento 

fiquem mais acessíveis a um cada vez maior número de interessados.  

O segundo livro, sobre investimento comportamental será publicado em 

breve. O terceiro livro sairá no próximo ano.

Neste âmbito, em conjunto com o Jornal Económico, assinalámos o Dia 

Mundial da Poupança com a organização de uma conferência “Conversas no 

Chiado”, que contou com o Professor Pedro Pita Barros, o Professor Fernando 

Alexandre, com o Engº Ricardo Pires Silva, Diretor Geral da SAS Portugal e 

com Emília Vieira. O debata foi moderado por Filipe Alves, Diretor do Jornal 

Económico. 

Com o objetivo de sensibilizar a opinião pública para os desafios que algumas 

das transformações na sociedade vão impor e para o facto de termos hoje 

a taxa de poupança mais baixa desde que há registos. Da comparação com 

vários países europeus resultou a conclusão de que poupamos menos, 

investimos menos em ativos financeiros e mais em imobiliário.

Este tema é da maior importância para a construção de um futuro financeiro 

mais seguro e que nos permita ser donos do nosso próprio destino. 

Realçamos o facto de ao longo das últimas quatro gerações, a Esperança 

Média de Vida ter aumentado 30 anos, que, a par de um saldo demográfico 
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deficitário, nos colocará perante a iminente insustentabilidade do já débil 

sistema de segurança social. A combinação destes fatores confronta-nos 

com a necessidade de perspetivar de que forma e em que condições vão as 

atuais e futuras gerações assegurar o seu bem-estar e as suas mais básicas 

condições de vida, em particular, os cuidados de saúde.

Torna-se imprescindível começar, desde cedo, um plano de poupança capaz 

de fazer face ao cada vez mais longo período de tempo em que a maior parte 

das pessoas não será capaz de obter rendimentos por via do trabalho.

Newsletter — “O Investidor Inteligente”

Iniciámos em abril de 2018 a produção de uma newsletter mensal com o 

nome do livro de Benjamin Graham, pai do investimento em valor e professor 

de Warren Buffett. O nosso interesse é reforçar o trabalho de divulgação de 

conhecimento, com artigos que assiduamente escrevemos na imprensa, com 

vídeos, livros, artigos de revistas internacionais focadas em temas de investi-

mento, economia e outros assuntos de interesse para os investidores. 

Em todas as edições é feita a recomendação de um livro, de qualquer área 

do conhecimento e com o objetivo de dar maior abrangência às matérias em 

divulgação. Esta rubrica é sugerida por personalidades que admiramos e de 

reconhecido mérito na sua atividade profissional.

Sessões sobre Investimento e Mercados Financeiros em Associações 

Empresariais

Demos continuidade a um trabalho que vem sendo feito nos últimos 3 anos 

em associações empresariais. O objetivo dos seus dirigentes é proporcionar 

um maior conhecimento sobre mercados financeiros, investimentos em ações 

e considerações sobre dados económicos das principais economias mundiais. 

Mantemos a nossa disponibilidade, sempre que tal seja possível, para contri-

buir para que os investidores, empresários, estudantes e outros interessados 

compreendam melhor o que é investir em ações e porque razão se devem 

comportar como donos de negócios. O conhecimento prepara as pessoas 

para os desafios da vida. Nesta área, os desafios são enormes e a confiança 

no setor está em mínimos. 

É nossa convicção que o conhecimento gera competências e permite que os 

investidores, individualmente, protejam melhor os seus interesses.
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PERSPETIVAS E PREVISÕES PARA 2019

No livro “O dicionário financeiro do Diabo”, Jason Zweig apresenta definições 

alternativas para vários termos e jargões frequentemente utilizados pela 

indústria financeira. É colunista do Wall Street Journal e reconhecido investi-

dor. Este livro é uma sátira e autocrítica a algumas características do setor.  

De entre várias, transcrevemos a tradução de duas definições que se enqua-

dram bastante bem neste capítulo.

Previsão — A tentativa de prever o incognoscível através da medição do 

irrelevante; uma tarefa que, de uma forma ou outra, emprega a maioria das 

pessoas em Wall Street.

Uma vez que a mente humana odeia admitir a verdade que o mundo é, em 

larga medida, aleatório e imprevisível, os “videntes” terão sempre procura, 

independentemente da sua futilidade. 

No mundo real, tal como acontece com as previsões meteorológicas ou 

previsões sobre quem vencerá um evento desportivo, aqueles que fazem  

as projeções tipicamente estimam as probabilidades de estarem certos.  

As previsões de Wall Street, por seu lado, quase nunca têm probabilidades. 

Tal como o cientista social Baruch Fischoff escreveu em 1994, «Quando tanto 

o previsor como o cliente exageram a qualidade das previsões, o cliente 

vencerá frequentemente a corrida em direção à casa dos pobres».

Outlook (Perspetivas) — Tal como as previsões de Wall Street, as perspetivas 

são «Posvisões», com base, não no que irá provavelmente acontecer, mas 

sim no que tem acontecido recentemente. Se os mercados se têm compor-

tado bem, as perspetivas serão positivas; se a performance for má,  

as perspetivas serão negativas.

Um inquérito informal a estrategas de mercado, levado a cabo pelo Wall 

Street Journal em dezembro de 2006, concluiu que quase todos tinham 

perspetivas positivas para 2007, sem um pingo de preocupação quanto a 

uma possível crise financeira no horizonte. Em 3 de março de 2009 — seis dias 

antes do mínimo do mercado — a previsão do mesmo grupo de analistas era 

abismalmente pessimista.”

O foco neste tipo de atividade distrai os investidores do essencial. Devemos 

evitar a tentação e falsa segurança que as previsões sobre o futuro nos 

trazem. Temos de aceitar que a incerteza faz parte da nossa vida e que, para 

os investidores, é ela que muitas vezes traz excelentes oportunidades de 

investimento.

Completamente de acordo. 
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ATIVIDADE OPERACIONAL 

Continuamos a aguardar que os reguladores nos permitam iniciar a gestão  

de fundos de investimento. O nosso objetivo é poder disponibilizar à 

poupança mais pequena uma filosofia de valor que privilegie o investimento 

em ações e que contribua para que protejam melhor as suas poupanças e 

acumulem riqueza a longo prazo. É nosso desejo criar uma legião de investi-

dores em valor que desde cedo se comprometam com a poupança  

e investimento a longo prazo.

Neste processo, dando seguimento a imposições do Banco de Portugal,  

a Casa de Investimentos implementou as alterações necessárias na sua 

estrutura operacional para corresponder em pleno ao que nos foi exigido. 

A produção de legislação, na sequência da crise financeira e práticas abusivas 

continuadas dos grandes bancos mundiais, e a sua implementação obrigou 

à contratação de serviços externos para que a Casa de Investimentos ficasse 

completamente compliant quer para a atual atividade de gestão de carteiras 

individuais quer para a nova atividade para a qual aguardamos há quatro 

anos pela licença. A produção de legislação, a sua transposição pelos nossos 

supervisores e as alterações sucessivas que vão sendo feitas — mais de duzen-

tas — vêm sobrecarregar a burocracia e a estrutura de custos de forma muito 

considerável, como se constata na análise das contas que apresentamos.

Consciente das suas responsabilidades, o Conselho de Administração da Casa 

de Investimentos entendeu criar no segundo semestre de 2018 uma unidade 

no seu organigrama dedicada ao Compliance, para o exercício da função de 

“controlo do cumprimento” da regulamentação em vigor, do respeito pelos 

padrões de comportamento obrigatórios e das recomendações aplicáveis. 

Em paralelo com esta medida, e com o mesmo propósito, entendeu ainda 

contratar externamente a consultoria jurídica especializada necessária para a 

revisão global das políticas internas da Casa e a sua conformação com a DMIF 

II e a restante regulamentação em vigor. 

ESTRUTURA  
E OPERAÇÃO
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Desta colaboração resultaram a revisão de 20 Políticas e Procedimentos, 

do Código de Conduta e dos Dossiers de Abertura de Contas de gestão de 

carteiras e consultadoria financeira não independente para Pessoas Singulares 

e Pessoas Coletivas. 

Foi ainda efetuado um investimento na adequação de espaços físicos para 

assegurar as melhores condições para o crescimento da atividade da CASA.

Estrutura Interna

A Gestora tem a sua estrutura assente em quatro departamentos: Comercial, 

Consultoria Financeira, Gestão de Ativos e Backoffice. Cada departamento  

é organizado e gerido autonomamente por um responsável de forma a evitar 

conflitos de interesses. A supervisão de cada um fica a cargo de um elemento 

da administração, de forma independente.

Para a prossecução da atividade da empresa são necessários serviços exter-

nos de intermediários financeiros: execução de ordens de compra e venda, 

custódia e guarda de títulos. A Casa de Investimentos assegura os serviços 

dos melhores parceiros, que avalia regularmente, tendo em conta a credibi-

lidade da instituição financeira, a segurança e a fiabilidade humana e técnica 

dos serviços em questão.

Política de Gestão de Risco

Promovemos uma postura geral de prudência e estabelecemos políticas para 

a gestão dos principais riscos de atividade e que são sobretudo de caráter 

operacional. Devidamente identificados, todos os processos operacionais são 

seguidos em conformidade com as disposições legais e com o manual de 

procedimentos internos. É da responsabilidade do Compliance Officer garantir 

que os procedimentos levados a cabo cumprem na íntegra as disposições 

legais em vigor e as políticas internas.

A sociedade estabeleceu um conjunto de políticas e procedimentos para 

reduzir o risco operacional, ou seja, o risco de falha humana e dos sistemas de 

informação, de energia e da preservação de dados em segurança, incluindo, 

designadamente, um plano de continuidade em caso de acidentes. A garantia 

do seu cumprimento é assegurada por um elemento da administração. 

O departamento de Controlo e Compliance assegura o cumprimento das nor-

mas estabelecidas de condução da atividade da Gestora. É responsável pela 

aplicação das normas de conduta interna bem como pela implementação de 

todas as imposições e legislação que as entidades de supervisão exigem.

Damos especial atenção a todas as que se relacionam com a salvaguarda 

dos patrimónios dos clientes em conformidade com as comunicações que 

mensalmente são reportadas aos supervisores.



De forma a minimizar o risco de contraparte, a sociedade cumpre com 

elevada diligência o dever de escolha e avaliação dos custodiantes dos 

patrimónios financeiros dos clientes.

ATIVIDADE EM 2018

No decorrer dos últimos 8 anos, este foi o único em que registamos um 

declínio dos ativos sob gestão, fruto da rentabilidade negativa do ano. Com 

certeza que esta não foi a evolução desejada, embora estejamos cientes de 

que faz parte do nosso negócio. 

O fator mais relevante a destacar foi o facto de o decréscimo ter sido inferior  

à rentabilidade do ano, evidenciando o facto de termos registado entradas 

líquidas de novas poupanças para gestão. Isto deixa-nos muito satisfeitos por 

significar que contamos com Clientes que partilham da nossa postura e filosofia 

de investimento, aproveitando oportunidades de queda para abertura ou reforço 

das contas. Esta comprometimento é essencial para evitar o ciclo destruidor de 

valor em que muitos investidores alinham, comprando em máximos e vendendo 

em mínimos. Assinalamos este facto, que reforça o nosso sentido de responsa-

bilidade e compromisso com a filosofia de investimento que escolhemos trilhar 

e que assegura maior consistência a médio e longo prazo.

A 31 de dezembro de 2018, os valores sob gestão totalizaram 89.491.368 

euros, um decréscimo de 6,6% em relação ao ano anterior.

As comissões de gestão cobradas atingiram os 693.734 euros, registando 

uma queda de cerca de 20% face ao ano anterior. Esta queda resultou da 

diminuição das comissões fixas, por força da diminuição dos ativos sob 

gestão e da diminuição da prestação de serviços de consultoria e pelo facto 

de não termos ganho comissão de performance. 

Os custos gerais e administrativos diminuíram cerca de 22%. Os custos 

do ano anterior foram anormalmente elevados, fruto da organização da 
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conferência O Triunfo dos Otimistas e a compra dos direitos de dois livros da 

Wiley: O Livro do Investimento em Valor, relançado no ano passado e O Livro 

de Investimento Comportamental, que será lançado durante 2019.

A rubrica de gastos com pessoal registou um aumento de cerca de 23%, 

à medida que a administração continua a política de reforço dos quadros 

da Casa de Investimentos, nomeadamente com colaboradores na área de 

Gestão de Ativos, Comercial, Backoffice e Compliance. Este é um reflexo do 

compromisso dos gestores, que são também acionistas da Casa, em assegu-

rar o investimento contínuo no talento que suporta o serviço que prestamos 

aos nossos Clientes. Este é um sinal claro de que estamos a trabalhar para o 

longo prazo e conscientes do impacto que o nosso trabalho tem na vida dos 

Clientes que servimos e na segurança dos seus patrimónios financeiros.

A queda das receitas ditou uma queda dos resultados líquidos de cerca de 

63%, para 71.541 euros. O resultado por ação cifrou-se em 0,36 euros. 

A 31 de Dezembro de 2018, a situação patrimonial da empresa fixou-se nos 

1.596.663 euros, aumentando cerca de 4,7% face ao ano anterior. Os capitais 

próprios representam agora cerca de 91% do total dos ativos, face a 88% em 

2017. Este valor reflete a solidez da nossa instituição, que gerimos com larga 

margem de segurança.

À data de 31 de dezembro de 2018, a Sociedade não mantinha quaisquer 

dívidas em mora ao sector público.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Em cumprimentos das disposições legais e estatutárias, o Conselho de 

Administração propõe a transferência do Resultado Líquido de 71.541 euros 

(setenta e um mil quinhentos e quarenta e um euros) seja aplicado da 

seguinte forma: Reservas Livres.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As cotações de mercado em final do ano não fazem justiça à qualidade e ao 

valor dos ativos que temos em carteira. Estamos muito melhor do que há um 

ano: temos a melhor carteira de investimentos desde a fundação da CASA. 

Este conjunto de negócios, que são líderes nos seus setores e que aproveitá-

mos para comprar ou reforçar em baixa, são empresas com balanços sólidos, 

com rentabilidades acima da média e, em muitos casos, são geridas por 
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gestores que admiramos profundamente — estão focados em criar riqueza 

para os acionistas a longo prazo.

Este foi um ano mau para os nossos Clientes. Como temos os nossos 

interesses e futuro alinhados com eles, este foi o pior ano da CASA desde  

a sua fundação. Alguns dos nossos Clientes não tiveram ainda um ano bom. 

Uma vez que o propósito do nosso trabalho é tornar os nossos Clientes mais 

ricos incorrendo no menor risco possível, este foi um ano em que não nos foi 

permitido cumprir. Por isso, deixamos o nosso profundo agradecimento pelo 

voto de confiança e pela paciência. Continuamos a construir a CASA com o 

propósito de criar riqueza em segurança para todos os que servimos. Muito 

obrigada pelo continuado reforço das contas e por se manterem fiéis a esta 

estratégia de valor. O tempo trabalha a nosso favor.

Na Casa de Investimentos, escolhemos a filosofia de investimento certa, 

privilegiamos a melhor classe de ativos para remunerar o capital e encontra-

mos os parceiros certos para um compromisso de longo prazo. Num mundo 

dominado pelo curto prazo e sucessos rápidos, precisamos da confiança dos 

nossos Clientes e do seu apoio para manter uma estratégia consistente e 

segura a longo prazo. O facto é que nada disto se consegue fazer sem uma 

equipa capaz, composta por pessoas íntegras, muito trabalhadores e inteli-

gentes. O nosso agradecimento especial a toda a equipa pela capacidade  

de melhorar todos os dias.

À nossa equipa de Gestão de Ativos, o nosso muito obrigada por trabalharem 

diligentemente num mercado com enormes desafios, descobrindo e anali-

sando novas oportunidades de investimento que nos permitiram reforçar a 

qualidade da carteira dos Clientes e posicioná-la para obter bons resultados 

nos próximos anos. Assumimos e corrigimos alguns erros do passado — o que 

nunca é fácil — e reforçámos o nosso processo de tomada de decisões para 

que se cometam cada vez menos erros. Como investidores, o nosso trabalho 

é juntar factos, fazer julgamentos acerca da informação que reunimos, 

desenvolver hipóteses e considerar objetivamente o seu impacto no valor dos 

negócios. Muito obrigada pelo esforço contínuo, convicção e independência 

de pensamento, tão importante no que fazemos e muito mais com os 

mercados em convulsão, como foi o caso nos últimos três meses do ano. 

Decidimos ter a sede em Braga, longe da multidão, para que não nos des-

viassem do caminho. Apesar disso temos conseguido atrair colaboradores 

extraordinários. Não tenho dúvida que o propósito da CASA, muito para além 

do lucro, a sua história de consistência e transparência e a filosofia certa, são 

a razão deste nosso sucesso a atrair talento. 

Ao Engº António Murta, Administrador Independente, ao Professor António 

Cunha, Presidente da Assembleia Geral e ao Professor Fernando Alexandre, 

Vogal do Conselho Fiscal, agradecemos a partilha de conhecimento em 
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áreas tão importantes como economia, tecnologia, saúde e visão do mundo. 

Agradecemos as reflexões, a inspiração para o a busca de conhecimento 

contínuo e partilha de valores. Muito obrigada pelo privilégio.

A CASA tem tido a colaboração de entidades externas que com o seu profis-

sionalismo e conhecimento, contribuem para que façamos o nosso trabalho 

com segurança, transparência e pontualidade. Um agradecimento especial 

à Sociedade dos Revisores Oficiais de Contas — VLP — Veloso & Associados 

SROC, Lda, à BRLC — Advogados, à Acountia, Business Consulting & Accoun-

ting e à Codeware — Consultoria, Desenvolvimento e Software. Obrigada  

a todos pelo vosso contributo. 

Cumpre-nos agradecer a cooperação dos reguladores — Banco de Portugal  

e CMVM. Sabemos que as alterações na legislação são enormes e os recursos 

disponíveis não são imensos. Esperamos, contudo, que este seja o ano em 

que nos seja permitido trabalhar a poupança mais pequena, sensibilizar 

os aforradores para a necessidade de poupar e fomentar uma cultura de 

responsabilização individual. Precisamos de iniciar a atividade de gestão de 

instrumentos coletivos, na qual temos investido consideravelmente.

Para terminar e a sublinhar a importância que teve para esta CASA, para 

mim e para o Pedro Alves, deixamos um agradecimento e um forte abraço 

ao Hugo Roque que, por motivos pessoais, deixou de trabalhar na CASA de 

Investimentos em julho passado. Nesta oportunidade, realço as suas qua-

lidades excecionais como analista e colega. O trabalho feito, a integridade, 

capacidade de trabalho e simplicidade serão sempre altamente consideradas. 

Muito obrigada por contribuir para que a CASA tenha hoje uma Equipa de 

Gestão de Ativos excecional.

Termino, reiterando que sabemos bem o compromisso que assumimos.  

O investimento é um processo contínuo, não é suposto ser interessante ou 

emocionante. Se alguém vem para este negócio para fazer dinheiro depressa, 

em busca de excitação ou a pensar que este mercado é um jogo, perderá. 

É uma responsabilidade e um privilégio merecer a Vossa confiança.  

Muito obrigada.
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PARTICIPAÇÕES DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO  

E FISCALIZAÇÃO

1. Em cumprimento do estabelecido no art. 447º do código das socieda-

des comerciais, declara-se que os membros dos órgãos de administra-

ção são titulares das seguintes ações da sociedade e que não 

efetuaram transações durante o exercício de 2018: 

 

Ações imputadas por força do n.º 2 do art. 447º do código das socieda-

des comerciais:       

2. Os membros do Conselho Fiscal e o ROC não detinham qualquer ação 

da sociedade em 31–12–2018, nem efetuaram qualquer transação com 

ações no ano 2018

Acionista
N.º de Ações  
31/12/2017 Aquisições Alienações

N.º de Ações  
31/12/2018

Emília de Fátima de Oliveira Vieira 94.000 5.000 0 99.000

António Pedro Moreira da Silva Alves 94.000 5.000 0 99.000

Vitor Hugo Ferreira Roque 10.000 0 10.000 0

Acionista
N.º de Ações  
31/12/2017 Aquisições Alienações

N.º de Ações  
31/12/2018

Emília de Fátima de Oliveira Vieira 900 0 0 900

António Pedro Moreira da Silva Alves 900 0 0 900

ANEXO AO RELATÓRIO  
DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO
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BALANÇO INDIVIDUAL (DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA) 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(montantes expressos em euros)

ATIVO  Notas 31/12/2018 31/12/2017

  

Disponibilidades em outras instituições de crédito 3 827.938 671.024

Aplicações em Instituições de Crédito 4 325.324 315.000

Investimentos detidos para negociação 5 101.198 50.375

Investimentos detidos até à maturidade 6 3.187 1.700

Ativos Tangíveis 7 135.437 80.804

Ativos Intangíveis 8 10.604 13.335

Ativos por Impostos Correntes 10 31.637 86.953

Outros Ativos 9 321.152 516.212

TOTAL DO ATIVO  1.756.478 1.735.403

PASSIVO Notas 31/12/2018 31/12/2017

Passivos por Impostos Correntes 0 0

Outros Passivos 11 159.815 210.281

Total do Passivo 159.815 210.281

CAPITAL PRÓPRIO Notas 31/12/2018 31/12/2017

Capital 12 1.000.000 1.000.000

Outras Reservas e Resultados Transitados 12 525.122 333.852

Resultado do Exercício 12 71.541 191.270

Total do Capital Próprio 1.596.663 1.525.122

TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL PRÓPRIO 1.756.478 1.735.403

RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS  

Responsabilidade potencial para com o S.I.I. 21 94.346 92.975

Valores administrados pela Instituição 21 89.491.368 95.851.868

As notas anexas fazem parte integrante destes balanços.

 O Contabilista Certificado

 Tiago Viegas 

O Conselho de Administração

Presidente: Emília Oliveira Vieira
Vogais: Pedro Alves, António Murta



Anexo ao Relatório do Conselho de Administração67

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS  

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(montantes expressos em euros)

Notas 31/12/2018 31/12/2017

Juros e rendimentos similares 13 3.472 2.729

Juros e encargos similares 13 -68 -3

Margem financeira  3.404 2.726

Rendimentos de serviços e comissões 14 693.734 869.215

Encargos com serviços e comissões  -1.206 -1.321

Resultados em ativos financeiros detidos para negociação  -3.201 -1.290

Resultados de reavaliação cambial  -328 -804

Outros resultados de exploração 15, 19 -11.833 -29.571

Produto Bancário  680.570 838.954

Custos com pessoal 16 -360.572 -292.331

Gastos gerais administrativos 17 -213.889 -274.353

Amortizações do exercício 18 -19.585 -24.943

Resultado antes de impostos  86.524 247.328

Impostos:    

Correntes 19 -14.983 -56.058

Diferidos  0 0

Resultado após impostos  71.541 191.270

Resultados por ação:   

Básico 0,36 0,96

Diluído 0,36 0,96

As notas anexas fazem parte integrante destes balanços.

 O Contabilista Certificado

 Tiago Viegas 

O Conselho de Administração

Presidente: Emília Oliveira Vieira
Vogais: Pedro Alves, António Murta
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FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Notas 31/12/2018 31/12/2017

Juros recebidos 3.434 3.058

Comissões recebidas 835.132 1.385.985

Recebimentos por prestação de serviços 57.695 16.244

Pagamento de juros - -

Pagamento de comissões -1.206 -1.321

Pagamentos a fornecedores -220.913 -257.247

Pagamentos ao pessoal -366.717 -280.136

Outros recebimentos / (pagamentos) de exploração -56.183 -129.677

Impostos sobre o rendimento (pagos) / recebidos 40.721 -280.105

291.964 456.801

Diminuição / (aumento) de ativos operacionais

Investimentos detidos para negociação -54.129 -11.028

-54.129 -11.028

TOTAL DOS FLUXOS 
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 237.835 445.773

FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Investimentos detidos até à maturidade -1.419 -621

Venda de ativos tangíveis e intangíveis 2.764 -

Compra de ativos tangíveis e intangíveis -72.266 -13.458

-70.921 -14.079

Variação de caixa e seus equivalentes 166.914 431.694

Caixa e seus equivalentes no início do período 3 e 4 986.024 554.330

Caixa e seus equivalentes no fim do período 3 e 4 1.152.938 986.024

As notas anexas fazem parte integrante destes balanços.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(montantes expressos em euros)

 O Contabilista Certificado

 Tiago Viegas 

O Conselho de Administração

Presidente: Emília Oliveira Vieira
Vogais: Pedro Alves, António Murta
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Notas Capital
Reservas 

legais
Outras 

reservas

Resultado 
líquido  

do período

Total  
do capital 

 próprio

Posição no início do período 2017 500.000 14.101 267.862 551.889 1.333.852

Alterações no período:  

Aplicação do resultado liquido de 2016 – 185.899 365.990 -551.889 –

500.000 200.000 633.852 0 1.333.852

Resultado líquido do período 191.270 191.270

Resultado integral 191.270 191.270

Operações com detentores de capital no período

Aumento de capital por incorporação de reservas 13 500.000 – -500.000 – – 

1.000.000 200.000 133.852 191.270 1.525.122

Posição no início do período 2017 1,000,000 200,000 133,852 191,270 1,525,122

Alterações no período:

Aplicação do resultado liquido de 2017 - - 191.270 -191.270 -

1.000.000 200.000 325.122 - 1.525.122

Resultado líquido do período 71.541 71.541

Resultado integral 71.541 1.596.663

Operações com detentores de capital próprio

Aumento de capital por incorporação de reservas 13 – – – – –

Posição no fim do período 2018 1.000.000 200.000 325.122 71.541 1.596.663

As notas anexas fazem parte integrante destes balanços.

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO PARA 

OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2017

(montantes expressos em euros)

 O Contabilista Certificado

 Tiago Viegas 

O Conselho de Administração

Presidente: Emília Oliveira Vieira
Vogais: Pedro Alves, António Murta
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS DO 

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(montantes expressos em euros)

1. INTRODUÇÃO

A Casa de Investimentos — Gestão de Patrimónios S.A. (adiante também 

designado por “Casa de Investimentos”) é uma sociedade anónima consti-

tuída em 17 de setembro de 2009, com sede em Braga, e que tem por objeto 

social a gestão de patrimónios.

Está registada no Banco de Portugal sob o nº 1009, na CMVM sob o nº 342 

e no Sistema de Indemnização aos Investidores sob o nº 137, tendo iniciado  

a sua atividade em setembro de 2010.

A sociedade não pertence a qualquer grupo económico. Em conformidade,  

as presentes demonstrações financeiras são as suas demonstrações financei-

ras individuais.

 

2. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS 

CONTABILÍSTICAS

As Demonstrações Financeiras agora apresentadas foram preparadas de 

forma a dar uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira da 

empresa, do seu desempenho financeiro e dos fluxos de caixa, dando cumpri-

mento á legislação em vigor.

2.1. Bases de apresentação

No âmbito do disposto no Regulamento (“CE”) n.º 1606/2002 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 19 de julho e do Aviso do Banco de Portugal n.º 

5/2015, de 7 de dezembro, as demonstrações financeiras anuais da Casa de 

Investimentos são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de 

Relato Financeiro (“IFRS”) conforme aprovadas pela União Europeia (“UE”). 

As IFRS incluem as normas emitidas pelo International Accounting Standards 

Board (“IASB”) bem como as interpretações emitidas pelo International 

Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) e pelos respetivos 

órgãos antecessores.

As demonstrações financeiras agora apresentadas reportam-se ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2018.

Em conformidade com o artigo nº 2 do Aviso nº5/2015 do Banco de Portugal, 

a partir de 1 de Janeiro de 2017 as sociedades gestoras de patrimónios 

sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, devem elaborar as demons-

trações financeiras em base individual de acordo com as IFRS ou Normas 

Internacionais de Contabilidade (NIC), tal como adotadas, em cada momento, 
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por Regulamento da União Europeia e respeitando a estrutura conceptual 

para a preparação e apresentação de demonstrações financeiras que enqua-

dra aquelas normas.

A alteração resultante da revogação das Normas de Contabilidade Ajustadas 

(NCA) e a preparação, a partir de 1 de janeiro de 2017, das demonstrações 

financeiras em base individual de acordo com as Normas Internacionais de 

Contabilidade (NIC), em conformidade com o previsto no IFRS 1, em 31 de 

Dezembro de 2016, não teve qualquer impacto. 

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Adminis-

tração da Casa de Investimentos em 1 de março de 2019.

2.2. Uso de estimativas nas demonstrações financeiras

A preparação das demonstrações financeiras requer que a gestão da Casa de 

Investimentos adote pressupostos e efetue estimativas que afetam ativos, 

passivos, réditos e custos, as quais serão analisadas nos parágrafos seguintes.

Perdas por imparidade em outros ativos

Com exceção dos ativos valorizados ao justo valor através de resultados, os 

restantes ativos (investimentos detidos até à maturidade, contas a receber, 

ativos tangíveis e ativos intangíveis) são sujeitos a uma análise específica em 

cada data de balanço para determinar a existência de perdas por imparidade. 

A determinação da existência de perdas por imparidade pode revestir-se de 

alguma subjetividade.

2.3. Conversão de saldos e transações em moeda estrangeira (IAS 21)

As demonstrações financeiras são expressas na moeda funcional, Euros, em 

virtude de ser a moeda utilizada no ambiente económico principal em que  

a Casa de Investimentos opera.

Os ativos e passivos financeiros em moeda estrangeira são registados nas 

respetivas moedas de denominação (sistema multi-currency).

A conversão para euros dos ativos e passivos expressos em moeda estran-

geira é efetuada da seguinte forma:

1. Os ativos e passivos monetários são convertidos para moeda funcional 

à taxa de câmbio em vigor à data de balanço;

2. Os ativos e passivos não monetários valorizados ao custo histórico são 

convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio em vigor à data 

da transação; e

3. Os ativos e passivos não monetários valorizados ao justo valor são 

convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio em vigor à data 

em que o justo valor foi determinado.
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As diferenças de câmbio apuradas na conversão cambial das posições líquidas 

são refletidas em resultados do exercício, na rubrica “Resultados de reavalia-

ção cambial”.

2.4. Instrumentos financeiros

2.4.1. Outros valores a receber (outros ativos)

2.4.1.1. Valorimetria, reconhecimento inicial e subsequente

Os outros valores a receber compreendem todos os ativos financeiros 

correspondentes ao fornecimento de serviços a um devedor. Este con-

ceito abrange as comissões de gestão e de performance decorrente da 

gestão de carteiras dos clientes.

O rédito referente a comissões por serviços prestados que sejam 

diretamente associadas a operações de crédito é reconhecido ao longo 

do período da execução do serviço.

2.4.1.2. Desreconhecimento (IAS 39)

O crédito a clientes só é desreconhecido do balanço quando expiram 

os direitos contratuais da Casa de Investimentos à sua recuperação 

ou forem transferidos substancialmente todos os riscos e benefícios 

associados à sua detenção.

2.4.2. Ativos financeiros ao justo valor através de resultados (IAS 39)

Nesta categoria encontram-se registados ativos financeiros detidos para 

negociação, que correspondem essencialmente a títulos da dívida pública.

Os ativos financeiros classificados nesta categoria são registados ao justo 

valor, sendo os ganhos e perdas gerados pela valorização subsequente 

refletidos no resultado do exercício nas contas de “Resultados em ativos 

financeiros detidos para negociação”. 

Os juros de instrumentos de dívida são reconhecidos em margem financeira.

2.4.3. Investimentos detidos até à maturidade (IAS 39)

Os ativos classificados como investimentos detidos até à maturidade, 

correspondente ao montante pelo qual um instrumento financeiro pode ser 

vendido ou liquidado entre partes independentes, informadas e interessadas 

na concretização da transação em condições normais de mercado, exceto no 

caso de instrumentos de capital próprio não cotados num mercado ativo e 

cujo justo valor não possa ser fiavelmente mensurado ou estimado, permane-

cendo nesse caso registados ao custo de aquisição.
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O justo valor é determinado com base na cotação de fecho à data do balanço, 

para instrumentos transacionados em mercados ativos.

2.5. Ativos tangíveis e locações (IAS 16 e IAS 17)

Os ativos tangíveis da Casa de Investimentos encontram-se valorizados ao 

custo de aquisição, deduzido das respetivas amortizações e perdas por 

imparidade. As amortizações são calculadas pelo método das quotas cons-

tantes, de acordo com o número de anos de vida útil esperada, os quais se 

situam dentro dos limites permitidos pela legislação fiscal Portuguesa, como 

a seguir se indica:

O custo de aquisição inclui despesas que sejam diretamente atribuíveis à 

aquisição dos bens. As despesas de manutenção e reparação são reconheci-

das como custo do exercício, na rubrica de “Gastos gerais administrativos”.

De acordo com a IAS 16, estes ativos encontram-se sujeitos a testes de 

imparidade sempre que eventos ou circunstâncias que indiciem que o valor 

de balanço excede o seu valor realizável, sendo a diferença, caso exista, 

reconhecida em resultados. O valor realizável resulta do maior entre dois 

valores, o valor de mercado do ativo deduzido de custos e o seu valor de uso.

As perdas por imparidade de ativos tangíveis são reconhecidas em resultado 

do período.

Conforme a IAS 17, a Casa de Investimentos classifica as operações de loca-

ção como locações financeiras ou locações operacionais. São classificadas 

como locações financeiras todas as operações em que os riscos e benefícios 

inerentes à propriedade de um ativo são substancialmente transferidos 

para o locatário. As restantes operações são classificadas como locações 

operacionais.

A Casa de Investimentos enquanto locatário, regista os contratos classifica-

dos como de locação financeira da seguinte forma:

1. No seu início, o bem em regime de locação financeira é registado no 

ativo em “Ativos tangíveis” e no passivo em “Outros passivos” pelo seu 

justo valor que é equivalente ao seu custo de aquisição;

Anos

Obras em edifícios arrendados 10 anos

Mobiliário e material 8 anos

Equipamento informático entre 3 e 7 anos

Instalação interiores entre 4 e 10 anos

Outros equipamentos entre 4 e 8 anos
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2. Subsequentemente, aquando da liquidação das rendas, a parte refe-

rente ao encargo financeiro (juros) é registada em resultado em “Juros 

e encargos similares”. A parte respeitante à amortização financeira do 

capital é deduzida à divida registada no passivo.

Os contratos classificados como de locação operacional são registados em 

resultados em “Gastos gerais administrativos” no período a que respeitam.

Em 01 de janeiro de 2019 entra em vigor a IFRS 16 — Locações, substituindo  

a IAS 17. A adoção da IFRS 16 não terá impacto significativo nas demonstra-

ções financeiras do CdI.

A CdI tem atualmente em vigor 1 contrato de locação operacional, sendo 

que os pagamentos mínimos de locação totalizam 49.000 euros, conforme 

apresentado no quadro seguinte:

Tipo: Imobiliário 

Duração: 5 anos 

Fim / Prx renovação: 01/03/2020 

Valor dos pagamentos mínimos: 49.000 euros 

A Casa de Investimentos não realiza operações de locação como locador.

 

2.6. Ativos intangíveis (IAS 38)

Esta rubrica compreende os custos de aquisição, desenvolvimento e imple-

mentação de software para ser utilizado na atividade da Casa de Investimen-

tos e ainda a taxa de concessão paga à CMVM.

Os ativos intangíveis são registados ao custo de aquisição deduzido de 

perdas por imparidade e amortizações pelo método das quotas constantes 

e por duodécimos, ao longo do período de vida útil esperada, que em geral 

corresponde a um período de 3 anos, exceto no caso da taxa de concessão 

paga à CMVM em que o período de vida útil foi considerado indefinido. 

As despesas com manutenção de software são registadas como custo no 

exercício em que são incorridas. A Casa de Investimentos não reconhece 

ativos intangíveis gerados internamente.

As eventuais perdas por imparidade determinadas são reconhecidas em 

resultado do período.

Nos ativos com vida útil indefinida são feitos testes de imparidade, compa-

rando a sua quantia recuperável com a sua quantia escriturada, anualmente 

e sempre que haja uma indicação de que o ativo intangível pode estar com 

imparidade.
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2.7. Impostos sobre lucros (IAS 12)

A Casa de Investimentos está sujeita ao regime fiscal consignado no Código 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) e do Estatuto dos Benefí-

cios Fiscais (EBF).

Os impostos sobre lucros compreendem os impostos correntes e os 

impostos diferidos. Os impostos sobre lucros são reconhecidos em resul-

tados, exceto quando estão relacionados com itens que são reconhecidos 

diretamente nos capitais próprios, caso em que são também registados por 

contrapartida dos capitais próprios. O imposto corrente é calculado com base 

no lucro tributável do exercício às taxas de imposto legalmente em vigor em 

Portugal para o período em que reportam os resultados, o qual difere do 

resultado contabilístico devido a ajustamentos à matéria coletável resultantes 

de custos ou proveitos não relevantes para efeitos fiscais, ou que apenas 

serão considerados noutros períodos contabilísticos.

Os impostos diferidos correspondem ao montante do imposto a recuperar  

e a pagar em períodos futuros resultantes de diferenças temporárias dedutí-

veis ou tributáveis entre o valor de balanço dos ativos e passivos e a sua base 

fiscal. Caso se verifiquem prejuízos fiscais reportáveis e créditos fiscais, estes 

são também registados como ativos por imposto diferido.

Os passivos por impostos diferidos são normalmente registados para todas 

as diferenças temporárias tributáveis, enquanto que os impostos diferidos ati-

vos só são reconhecidos até ao montante em que seja provável a existência 

de lucros tributáveis futuros que permitam a utilização das correspondentes 

diferenças tributárias dedutíveis ou de reporte de prejuízos fiscais.

 

2.8. Benefícios dos empregados (IAS 19)

As responsabilidades com benefícios dos empregados são reconhecidas  

de acordo com a IAS 19. Os principais benefícios de empregados são de 

curto prazo:

2.8.1. Benefícios de curto prazo

Os benefícios de curto prazo (vencimentos e encargos com vencimentos)  

são registados pelo valor não descontado em “Custos com pessoal” no 

período a que respeitam de acordo com o regime contabilístico do acréscimo.

2.9. Reconhecimento de proveitos resultantes de serviços e comissões

Os proveitos resultantes de serviços e comissões são reconhecidos com 

referência à fase de acabamento da transação/serviço à data de relato, desde 

que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:
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• O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;

• É provável que benefícios económicos futuros associados à transação 

fluam para a empresa;

• Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensu-

rados com fiabilidade;

• A fase de acabamento da transação/serviço à data de relato pode ser 

mensurada com fiabilidade.

2.10. Erros fundamentais

Os potenciais erros do período corrente descobertos nesse período são 

corrigidos antes de as demonstrações financeiras serem autorizadas para 

emissão. Contudo, os erros materiais por vezes não são descobertos senão 

num período posterior, e estes erros de períodos anteriores são corrigidos na 

informação comparativa apresentada nas demonstrações financeiras desse 

período posterior.

 

2.11. Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação 

adicional sobre condições que existiam à data do balanço (“adjusting events” 

ou acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos) 

são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do 

balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após  

a data do balanço (“non adjusting events” ou acontecimentos após a data do 

balanço que não dão origem a ajustamentos) são divulgados nas demonstra-

ções financeiras, se forem considerados materiais.

 

2.12. Revogação das NCA — Impacto da adoção do Aviso nº5/2015 do 

Banco de Portugal (IAS 8)

Conforme referido na nota 2.1., em 1 de janeiro de 2017, as demonstrações 

financeiras passaram a ser preparadas de acordo com as Normas Internacio-

nais de Contabilidade, não tendo havido impactos resultantes da aplicação 

retrospetiva das IFRS no período comparativo de 31 de Dezembro de 2016.

 

3. DISPONIBILIDADES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 

esta rubrica tem a seguinte composição:

Disponibilidades em outras instituições de crédito 31/12/2018 31/12/2017

Instituções de Crédito em Portugal 827.938 671.024

827.938 671.024
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4. APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Em 31 de dezembro de 2018, esta rubrica era constituída por dois depósitos  

a prazo na instituição financeira Millennium BCP no valor total de 325.000€.

Nesta rubrica está ainda incluído o valor de 324€ referente ao acréscimo de 

rendimentos de juros que só se vencem em 2019.

Em 31 de dezembro de 2017, esta rubrica era constituída por dois depósitos  

a prazo na instituição financeira Millennium BCP no valor total de 315.000€.

 

5. INVESTIMENTOS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO

Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, a empresa tinha os 

seguintes investimentos detidos para negociação:

Os Títulos da Dívida Pública estão mensurados ao justo valor apurado em 

cada data de encerramento do exercício e estão a garantir a responsabilidade 

da empresa perante o Sistema de Indemnização ao Investidores.

6. INVESTIMENTOS DETIDOS ATÉ À MATURIDADE

Em 31 de Dezembro de 2018 e 31 de Dezembro de 2017, a empresa tinha os 

seguintes ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados 

pelo justo valor através de resultados: 

Títulos detidos para negociação 31/12/2018 31/12/2017

Títulos da divida pública Portuguesa 101.198 50.375

101.198 50.375

Títulos detidos até à maturidade 31/12/2018 31/12/2017

Fundo de Compensação do Trabalho 3.187 1.700

3.187 1.700
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7. ATIVOS TANGÍVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro 

de 2017, o movimento nos Ativos Tangíveis, bem como nas respetivas 

depreciações, foi o seguinte:

31/12/2018

Obras 
 em imóveis 
arrendados

Mobiliário  
e material

Equipamento 
informático

Instalações 
interiores

Equipamento 
transporte

Outro 
equipamento Total

Ativos:

Saldo inicial 73.962 41.243 19.105 9.886 30.980 749 175.925

Aquisições 57.775 8.499 5.093 447 71.814

Alienações (8.080) (8.080)

Saldo final 131.737 49.743 24.197 9.886 22.900 1.196 239.659

Depreciações acumuladas  
e perdas por imparidade:

Saldo inicial 19.823 19.083 15.892 8.665 30.980 678 95.122

Depreciações do exercício 8.871 5.188 2.319 751 – 51 17.181

Alienações (8.080) (8.080)

Saldo final 28.694 24.271 18.212 9.415 22.900 729 104.222

Ativos líquidos 103.043 25.472 5.986 471 – 466 135.473

31/12/2017

Obras  
em imóveis 
arrendados

Mobiliário  
e material

Equipamento 
informático

Instalações 
interiores

Equipamento 
transporte

Outro 
equipamento Total

Ativos:

Saldo inicial 70.292 39.148 16.353 9.886 30.980 749 167.408

Aquisições 3.670 2.095 2.752 8.517

Transferências e abates –

Saldo final 73.962 41.243 19.105 9.886 30.980 749 175.925

Depreciações acumuladas  
e perdas por imparidade:

Saldo inicial 12.641 14.006 13.983 7.565 24.414 590 73.198

Depreciações do exercício 7.182 5.077 1.909 1.099 6.567 89 21.923

Transferências e abates –

Saldo final 19.823 19.083 15.892 8.665 30.980 678 95.122

Ativos líquidos 54.139 22.160 3.212 1.221 – 70 80.804
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8. ATIVOS INTANGÍVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro 

de 2017, o movimento nos Ativos Intangíveis, bem como nas respetivas 

amortizações, foi o seguinte:

Relativamente à taxa de concessão da CMVM, que tem uma vida indefinida, 

não existe qualquer indício que a mesma possa estar em imparidade. 

31/12/2018

Taxa  
concessão CMVM

Website,  
domínios e software

Sistema  
tratamento de dados

Outros ativos 
intangíveis Total

Ativos:

Saldo inicial 7.500 11.300 1.380 8.475 28.655

Aquisições 452 452

Transferências e abates (3.500) (3.500)

Saldo final 7.500 8.251 1.380 8.475 25.606

Amortizações acumuladas  
e perdas por imparidade:

Saldo inicial – 5.464 1.380 8.475 15.319

Amortizações do exercício 2.405 2.405

Transferências e abates (2.722) (2.722)

Saldo final – 5.147 1.380 8.475 15.002

Ativos líquidos 7.500 3.104 – – 10.604

31/12/2017

Taxa  
concessão CMVM

Website,  
domínios e software

Sistema  
tratamento de dados

Outros ativos 
intangíveis Total

Ativos:

Saldo inicial 7.500 6.359 1.380 8.475 23.714

Aquisições 4.941 4.941

Saldo final 7.500 11.300 1.380 8.475 28.655

Amortizações acumuladas  
e perdas por imparidade:

Saldo inicial – 2.445 1.380 8.475 12.300

Amortizações do exercício 3.020 3.020

Saldo final – 5.464 1.380 8.475 15.319

Ativos líquidos 7.500 5.835 – – 13.335
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9. OUTROS ATIVOS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 

esta rubrica tem a seguinte composição:

10. ATIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 

esta rubrica tem a seguinte composição:

31/12/2018 31/12/2017

OUTROS ATIVOS Quantia bruta

Perdas  
por imparidade 

acumuladas

Quantia  
escriturada  

liquida Quantia bruta

Perdas  
por imparidade 

acumuladas

Quantia  
escriturada  

liquida

Setor público e administrativo

Retenção de impostos  
na fonte 1.646 1.646 –

IVA a recuperar 230 230 –

1.876 – 1.876 – – –

Devedores diversos:

Valores a receber  
de clientes 307.688 307.688 506.817 506.817

Pessoal 450 450 – –

Outros 75 75 75 75

308.213 – 308.213 506.892 – 506.892

Rendimentos a receber:

De serviços e comissões 36 36 – –

Juros e rendimentos 
similares – 250 250

36 – 36 250 – 250

Despesas com encargo diferido:

Rendas 3.500 3.500 3.500 3.500

Seguros 986 986 897 897

Outros 2.744 2.744 1.134 1.134

Informações (Bloomberg) 3.797 3.797 3.540 3.540

11.027 – 11.027 9.071 – 9.071

321.152 – 321.152 516.212 – 516.212

Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 31/12/2018 31/12/2017

Pagamentos por conta 46.386 142.821

Estimativa de imposto (14.983) (56.058)

Retenção na fonte 234 190

31.637 86.953
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11. OUTROS PASSIVOS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 

esta rubrica tem a seguinte composição:

12. CAPITAIS PRÓPRIOS

O movimento ocorrido nas rubricas de capitais próprios durante os exercícios 

de 2018 e 2017 foi o seguinte:

Em 31 de dezembro de 2018:

Outros passivos 31/12/2018 31/12/2017

Setor público e administrativo:

IVA 32.145 74.236

Retenção de impostos na fonte 29.877 26.718

Contribuições para Segurança Social 8.907 5.840

Fundos de Compensação (FCT & FGCT) 152 91

Outros – –

71.081 106.885

Empréstimos:

Cartão de crédito 60 173

60 173

Credores diversos:

Outros fornecedores 35.479 41.531

Pessoal 8 16.631

Outros credores 1.527 999

37.015 59.161

Encargos a pagar:

Por gastos com pessoal 47.193 41.422

Avenças e honorários 2.086 1.690

Deslocações 1.399 –

Taxa mensal CMVM 980 950

51.659 44.062

159.815 210.281

Saldo Inicial Aumentos Diminuições
 Aplicações 
Resultados Saldo Final

Capital 1.000.000 1.000.000

Reservas legais 200.000 200.000

Reservas livres 133.852 191.270 325.122

Resultado transitados – –

Resultados liquido do exercício 191.270 71.541 (191.270) 71.541

1.525.122 71.541 – – 1.596.663
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Em 31 de dezembro de 2017:

Em 30 de março de 2017 os acionistas deliberaram e aprovaram o aumento 

de capital de 500.000 euros através da incorporação de reservas livres, 

passando o capital social para 1.000.000 euros, o que representa 200.000 

ações ao valor nominal de 5€ cada.

 

13. MARGEM FINANCEIRA

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 

esta rubrica tem a seguinte composição:

Os rendimentos dos juros obtidos (disponibilidades) tiveram origem na 

constituição de depósitos a prazo.

 

14. RENDIMENTOS DE SERVIÇOS E COMISSÕES

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 

esta rubrica tem a seguinte composição:

Saldo Inicial Aumentos Diminuições
Aplicações 
Resultados Saldo Final

Capital 500.000 500.000 1.000.000

Reservas legais 14.101 185.899 200.000

Reservas livres 267.862 500.000 365.990 133.852

Resultado transitados – –

Resultados liquido do exercício 551.889 191.270 (551.889) 191.270

1.333.852 691.270 500.000 – 1.525.122

31/12/2018 31/12/2017

Juros obtidos:

Disponibilidades s/ instituições de credito 1.010 2.215

Instrumentos da divida publica Portuguesa 2.462 514

3.472 2.729

Juros e encargos similares (68) (3)

Margem financeira 3.404 2.769

31/12/2018 31/12/2017

Administração de valores de clientes 688.314 800.696

Consultoria de investimentos 5.420 68.519

693.734 869.215
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A administração de valores de clientes inclui:

1. as comissões de gestão fixa: uma comissão de gestão anual, com 

provisão apurada e reconhecida diariamente e faturada (e liquidada) 

trimestralmente, em 31 de março, 30 de Junho, 30 de Setembro e 31 

de dezembro de cada ano. Estas comissões são calculadas através da 

aplicação da comissão de gestão ao saldo médio diário da carteira no 

trimestre;

2. as comissões de performance: é uma comissão de gestão anual, com 

provisão apurada e reconhecida diariamente e faturada (e liquidada) 

apenas a 31 de dezembro de cada ano. Estas comissões são calculadas 

através da aplicação da comissão de performance à variação do valor 

da carteira no ano (entre 1 de janeiro e 31 de Dezembro), subtraindo 

entradas e adicionando saídas de valores ao longo do ano, sendo que  

a mesma só é devida caso a variação seja positiva, isto é, caso a 

carteira tenha valorizado.

15. OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 

esta rubrica tem a seguinte composição:

Outros resultados exploração 31/12/2018 31/12/2017

Outros encargos e gastos operacionais:

Quotizações e donativos (600) (750)

Contribuições para o Sistema de Indemnização aos Investidores (3.000) (3.000)

Taxa mensal de supervisão (CMVM) (12.330) (12.014)

Coimas de impostos (25) (346)

Multa Banco Portugal – (12.805)

Gastos de exercícios anteriores (1.602) (1.627)

Imposto circulação veículos (145) (178)

Outros (871) (4.280)

(18.573) (34.999)

Outros rendimentos e receitas operacionais:

Venda de ativos fixos 2.764 –

Correções e impostos relativas a exercícios anteriores (Nota 20) 387 5.425

Rendimentos de exercícios anteriores 2.925 –

Outros 663 2

6.740 5.427

(11.833) (29.571)
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16. CUSTOS COM PESSOAL

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 

esta rubrica tem a seguinte composição:

As remunerações de todos os colaboradores e órgão de gestão são de 

componente exclusivamente fixa. Não existem montantes de remuneração 

diferida.

O número médio de pessoas ao serviço durante o exercício de 2018 foi de 11, 

sendo que duas destas pertencem ao órgão de gestão. 

O número médio de pessoas ao serviço durante o exercício de 2017 foi de 9, 

sendo que três destas pertencem ao órgão de gestão.

31/12/2018 31/12/2017

Remuneração dos órgãos de gestão 68.515 81.924

Remuneração dos empregados 223.178 153.513

Encargos sociais obrigatórios 67.638 55.248

Outros custos com pessoal 1.241 1.646

360.572 292.331
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17. GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 

esta rubrica tem a seguinte composição: 

18. DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 

esta rubrica tem a seguinte composição:

31/12/2018 31/12/2017

Com fornecimentos:

Material de consumo corrente 3.884 3.202

Água, energia e combustíveis 6.076 3.628

Outros fornecimentos de terceiros 707 559

10.667 7.388

Com serviços:

Rendas e alugueres 42.000 46.370

Comunicações 6.180 4.901

Deslocações, estadas e representação 61.080 57.543

Publicidade e edição de publicações 9.496 18.703

Conservação e reparação 418 3.273

Formação de pessoal 2.912 18.838

Seguros 340 447

Serviços especializados:

Avenças e honorários 23.285 10.828

Judiciais, contencioso e notariado 335 6.230

Informática 25.429 29.176

Vigilância 647 –

Limpeza 101 263

Informações 27.661 28.055

Conferências 3.336 42.338

203.222 266.965

213.889 274.353

31/12/2018 31/12/2017

Activos fixos tangíveis (Nota 7) 17.181 21.923

Intangíveis (Nota 8) 2.405 3.020

19.585 24.943
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19. IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTO

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 

esta rubrica tem a seguinte composição:

A rubrica de Outros resultados de exploração (nota 15) inclui correções de 

impostos relativas a exercícios anteriores (rendimento) no valor de 387€ em 

2018 e 5.425€ em 2017.

 

20. PARTES RELACIONADAS 

As remunerações da administração da Empresa nos períodos findos em 31 de 

dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017 foram conforme se segue:

 

No decurso dos períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de 

dezembro de 2017 foram efetuadas as seguintes transações com partes 

relacionadas:

Em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017 a Empresa 

apresentava os seguintes saldos com partes relacionadas: 

A Snowball Investments Lda detém 0,9% do capital da Casa de Investimentos, 

sendo que ambas as empresas são controladas maioritariamente pelos 

mesmos sócios / acionistas.

Impostos Correntes 31/12/2018 31/12/2017

Impostos sobre os lucros do exercício:

Coleta 10.916 49.017

Derrama 823 3.544

Tributações autónomas 3.244 3.497

14.983 56. 058

Correções de impostos relativas a exercícios anteriores (387) (5.425)

14.595 50.633

31/12/2018 31/12/2017

Remunerações (Nota 16) 68.515 81.924

Serviços obtidos 31/12/2018 31/12/2017

Snowball Investments, Lda. 42.000 42.000

42.000 42.000

Fornecedores 31/12/2018 31/12/2017

Snowball Investments, Lda. 2.625 2.625

2.625 2.625
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21. RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017, esta rubrica tem 

a seguinte composição:

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo da rubrica “Responsabilidade potencial 

para com o Sistema de Indemnização aos Investidores” corresponde ao 

compromisso irrevogável que a Sociedade assumiu, por força da lei aplicável 

de entregar àquele sistema, em caso de acionamento deste, os montantes 

necessários para financiamento da sua quota-parte nas indemnizações que 

forem devidas aos investidores.

Para garantia da responsabilidade potencial para com o Sistema de Indem-

nização aos Investidores, a sociedade constituiu a favor desse sistema, um 

penhor de valores mobiliários, nos termos do artigo 8º do regulamento n.º 

2/2000 da CMVM.

Data da atualização do penhor: 1 de março de 2018.

Preço de mercado dos valores mobiliários dados em penhor a 31 de dezem-

bro de 2018: 52.896 Euros.

Em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017, os ativos geridos 

pela Sociedade apresentam o seguinte detalhe: 

22. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Após a data de 31 de dezembro de 2018 e até à data da conclusão destas 

demonstrações financeiras não houve acontecimentos que dessem origem  

a ajustamentos às contas, nem que dessem origem a divulgações.

31/12/2018 31/12/2017

Compromissos perante terceiros:

Responsabilidade potencial para com o  
Sistema de Indemnização aos Investidores 94.346 92.975

Responsabilidades por prestação de serviços:

Valores administrados pela instituição 89.491.368 95.851.868

31/12/2018 31/12/2017

Ações 80.432.646 70.045.810

Obrigações 893.508 2.318.366

Moeda a vista 5.936.682 18.268.081

Outros valores mobiliários 2.228.532 5.219.611

89.491.368 95.851.868
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23. OUTRAS INFORMAÇÕES

A Sociedade não tem dívidas em mora ao Estado e à Segurança Social.

Durante o período de 2018, a Empresa não efetuou transações com ações 

próprias, sendo nulo o número de ações próprias detidas em 31 de dezembro 

de 2018.

Os honorários totais faturados durante o ano de 2018 pela Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas relativamente à revisão legal das contas anuais 

foi de 2.400 euros, não existindo honorários relativos a qualquer outro 

serviço relacionado.

Braga, 1 de março de 2019

 O Contabilista Certificado

 Tiago Viegas 

O Conselho de Administração

Presidente: Emília Oliveira Vieira
Vogais: Pedro Alves, António Murta
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Casa de Investimentos — Gestão de Patrimónios, S.A.
Rua Beato Miguel de Carvalho, 242
4710-356 Braga, Portugal

+351 253 617 607
www.casadeinvestimentos.com
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